
Korte internetkerkdienst op zondag 29 maart 2020 
Schriftlezing:  Exodus 9: 13-21, 27-29 
 
Overdenking 
 
Lieve mensen thuis, 
 
1 De Corona-epidemie vandaag doet niet onder voor de 10 plagen en 
slagen uit het Bijbelboek Exodus. Vandaag horen we over de zevende ramp: 
een verschrikkelijke hagelbui met bliksem en donder. Iemand sprak eens over 
Gods hagelslag, maar ik kan daar toch geen chocolade van maken. Helaas kun 
je met Exodus in de hand al gauw de plank misslaan. Neen, praat ons in 
crisistijd alsjeblieft niet de straffende hand van God aan! 
 
Waar ik wel wat mee kan is dit: In verhaalvorm geeft de verteller de boze farao 
lik op stuk. Na alle zweepslagen die de Israëlieten als slaven moesten 
incasseren, slaat God terug. Niet op rampspoed en ellende, maar op redding en 
bevrijding is de Allerhoogste gericht. Altijd weer. En de kwade dictator zal eens 
in het stof bijten. Dat is de kern van het woord Exodus: uit-weg. 
 
2 Wat kunnen wij dan hier en nu doen in tijden van virus en crisis? Is er 
een uitweg? Mij treft het advies van Hogerhand om naar binnen te gaan. Blijf 
niet buiten. Ook toen al, denk ik stilletjes. Blijf binnen. Maar ja, zoiets gaat al 
snel vervelen… wij missen de dingen die we eens o zo gewoon en 
vanzelfsprekend vonden: werk, school, kerkgang, sport. Ons huis verandert 
nota bene in een cel. Een nieuwe slavernij? Is er nog een nieuwe exodus? God, 
waar bent U nu? 
 
3 Ik merk dat het coronavirus ook geestelijk veel overhoophaalt. We zitten 
in een achtbaan van heftige emoties: angst, wanhoop, verdriet, woede… Dat 
doet wat met je ziel. Hoe kun je je in deze quarantaine oefenen in 
weerbaarheid? Wat kun je doen om niet weg te zakken in het moeras van 
verwarring en verstarring? Ga naar binnen… moeten we soms nog een stap 
verder: Ga naar de binnenkamer van je hart? 
 
En dan hoor ik dat Mozes de stad uitgaat en zijn handen opheft naar de Heer. 
En de donder en de catastrofale hagelbui houden op. Mozes bidt. En het heeft 
effect. 
 



4 Helpt bidden ook vandaag? Nood leert bidden zegt ons spreekwoord. En 
omgekeerd: in gebed leer je je nood te uiten tegenover de Levende die ons 
zegt: IK BEN ER, wees maar niet bang. 
 
Ik merk dat ik zelf deze weken meer bid dan anders. Ik schrijf mijn gebeden op 
in blogs en in mijn dagboek. Het lucht me op wonderlijk genoeg. Ik leer dat ik 
weliswaar schijnbaar met lege handen sta, met de rug tegen de muur, 
gevangen in mijn kamer, maar dat is niet het laatste woord, dat is niet het 
einde…we kunnen goddank nog aankloppen bij een Adres (met hoofdletters 
geschreven). 
 
Wat Mozes, als geestelijk leider, doet is zijn handen opheffen en de naam van 
de Heer aanroepen. Eeuwen later zou Jezus, als een nieuwe Mozes, dat ook 
gaan doen. Onze Vader die in de hemel zijt.. En wij vandaag toch ook? 
 
Meer dan anders ontwaar ik juist in deze onzekere coronacrisis de noodzaak en 
kracht van het gebed. Een pastor die via de telefoon bidt met een oude 
demente vrouw, alleen op haar kamer. ‘Dat had ik even nodig,’ zei ze. Of 
familieleden die in besloten kring hun lieve moeder en oma moeten begraven. 
Ze doen dat met beroemde gebedswoorden van Dietrich Bonhoeffer die hun 
moeder op een wandtegel had staan: Van goede machten liefderijk geborgen, 
God is met ons elke avond en elke morgen, ja met ons elke nieuwe dag. 
 
Of zoals het opklinkt in het lied ‘Het Gebed” dat Nienke, Friso en Geeske zo 
meteen zullen uitvoeren: 
Help ons…leid ons naar een veilige plek 
Laat ons jouw licht vinden en blijf in ons hart. 
 
Moge in deze verwarrende dagen het gebed tot God ons hier en nu troosten en 
bemoedigen. In zijn goede handen zijn we geborgen elke nieuwe dag. Amen. 
 
 


