
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasen in Corona-tijd – Ontferm U Heer! 
 

Lieve mensen, wat leven we in een bijzondere tijd! 

 

Van verschillende kanten uit het land bereikten ons berichten van sterfgevallen van 

mensen behorend bij een van onze gemeenten. Zo hoorden we vanuit Heerde vooral 

droevige berichten en dat zelfs het hele dorp wordt getroffen. 

Wat overkomt ons toch?  

 

Een sterke behoefte om elkaar te willen ondersteunen en bemoedigen, een arm om 

elkaar heen te slaan, ontstaat. En tegelijk ondervinden we de pijnlijke beperking in het 

fysieke contact. We moeten anderhalve meter afstand houden… Onze kerkdiensten 

verlopen digitaal, we kunnen elkaar niet bezoeken, niet omarmen, troosten. 

 

Als comité horen we ook dat de gemeenten andere veelal digitale wegen zoeken om 

elkaar vast te houden en te bemoedigen. Gelukkig leven we in een tijd dat dit mogelijk 

is. We leven intens met elkaar mee in deze droevige tijd. Droefheid die we ook kennen in 

het lijden van onze Heer. Enerzijds voelen we de behoefte aan troost, dat Hij ons lijden 

kent en anderzijds het verlangen ervan bevrijd te worden.  

Heer ontferm U over ons! 

 

Wat doet het met ons geloof in de tijd zo vlak voor Pasen? 

Ik luisterde naar de Mattheus Passion en de teksten en de muziek troffen me dieper dan 

anders…“Erbarme Dich”.  

Wat anders kunnen wij dan ons gevoel, onze ziel en zaligheid bij God neer te leggen? 

Soms met een weeklacht als in Psalm 6: “Heer ik ben doodsbang, ik vrees voor mijn 

leven! Hoe lang nog Heer?” 

 

In de wanhoop en het verdriet mogen we de Heer zelf aan onze zijde weten. Niet als de 

grote tovenaar die alles oplost, maar wel als de Man van Smarten, vertrouwd met 

ziekten. Hoe dichtbij is Hij dan: Jezus… wat een vriend! 

 

Als comité wensen we u allen toe dat Jezus er bij is, als de Opgestane Heer, zomaar in 

ons midden, te midden van ellende en verdriet. Dat we ons in Hem verbonden mogen 

weten en ondanks alles toch het Licht van Pasen mogen zien en ervaren, soms door 

tranen van verlies heen, zoals de vrouwen bleven bij het graf… “Wir setzen uns mit 

Tränen nieder!” 

Het laatste van de Mattheus Passion, maar met de verwachtingsvolle spanning in zich 

van deze Jezus, die heeft beloofd op te staan! Halleluja! 

 

Gezegende paasdagen en we blijven juist nu verbonden in gebed. 

 

Mede namens Gosse en Harm,  
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