
 

 

OVERDENKING 

Straks zullen we luisteren naar het beroemde lied Let my people go, Nel 

vd Maden speelt het voor ons op de velugel. 

Een lied dat verwijst naar ons Bijbelverhaal. Het heeft een belangrijke rol 

vervuld in de strijd om de afschaffing van de slavernij in Amerika en 

daarna ook in andere situaties van strijd tegen onderdrukking.  

Op 6 december 1987 gingen in Washington 250.000 mensen de straat 

op uit solidariteit met de Joden in de voormalige Sovjetunie, die opnieuw 

te lijden hadden onder antisemitisme. Ze zongen dit lied. Al snel daarna 

zag de Russische regering zich gedwongen om joodse mensen de 

mogelijkheid te geven te emigreren naar het Westen. Het lied had dus 

effect. Niet onmiddellijk, maar uiteindelijk wel. 

Maar Farao wil niet luisteren. Het wordt niet beter, maar erger. En Mozes 

geeft zichzelf de schuld: hij brengt de boodschap blijkbaar niet goed 

over. Maar God stuurt hem gewoon opnieuw. God blijft maar steeds 

hetzelfde herhalen als een soort mantra: Laat mijn volk gaan ! 

Onze situatie van dit moment is een hele andere dan die van dat volk in 

Egypte, dan die van de slaven in Amerika en dan die van de joodse 

mensen in de vorige eeuw. We worden door niemand onderdrukt, we 

hebben genoeg te eten en te drinken en onze regering doet er alles aan 

om ons te beschermen tegen het virus dat rondwaart. In veel opzichten 

hebben we het meer dan goed.  

Juist nu het gewone leven ineens zo stil komt te liggen en we 

terugverlangen naar het gewone leven, beseffen we vaak nog beter hoe 

goed ons gewone leven eigenlijk is.  

Maar we voelen ook wel degelijk de dreiging van dit virus, vooral de 

ouderen en kwetsbaren. Het is moeilijk als je mensen om wie je in zorg 

zit niet kunt zien. En anderen zie je nu elk uur van de dag. Hoe lief ze je 

ook zijn, dat is wel erg veel. Goede relaties zijn jusit mogelijk door een 

bepaalde mate van afstand, las ik ergens.  

Er komen in deze tijd ook hele mooie initiatieven naar voren, gelukkig, 

en wat zijn mensen ongelooflijk creatief. Maar dat alles neemt niet weg 



dat deze crisis veel van mensen vraagt, vooral de onzekerheid. Het is 

ook goed om dat te erkennen. 

Als je niet weet hoe het allemaal verder zal gaan, is het belangrijk je 

ergens aan vast te houden. Het volk zal worden bevrijd, ondanks alle 

weerstand, zegt God steeds weer tegen Mozes. Houd dat voor ogen, het 

gaat een keer gebeuren! 

We zullen door deze crisis heenkomen. Hoe lang dat zal duren, we 

weten het niet, mogelijk langer dan we eerst dachten. Maar er is straks 

weer een ander leven mogelijk.  

Laten we dat samen voor ogen houden. En ondertussen doen wat we 

kunnen. Elkaar vasthouden, ook als we elkaar niet kunnen zien. Elkaar 

en onszelf ruimte geven voor alle wisselende gevoelens die nu naar 

boven komen en daar niet bang voor zijn. Maar vasthouden aan dat 

uitzicht van de bevrijding die gaat komen, en daar samen naar toeleven, 

toeleven ook nu, juist nu, naar het feest van Pasen. 

 

 


