
Beste mensen, 

Het was zaterdag 28 maart jongstleden. Op de voorzijde van de bijlage bij het Noordhollands Dagblad  

stond de wereldbol afgedrukt met daarop een grote rode resetknop. Een knop die als het ware door 

de natuur werd ingedrukt daar in Wuhan, China zo halverwege december 2019. Het moment dat 

daar een toen nog onbekende infectie ziekte uitbrak. Inmiddels wereldwijd welbekend als de 

coronavirus, de covid-19. Het bracht de wereld tot op de dag van vandaag in rep en roer. Het bracht 

de wereld tot op de dag van vandaag tot stilstand. Althans wat betreft dat voortdurend streven naar 

het verder groeien van onze economie, van onze welvaart. Dat veelal ten koste van de natuur, van 

onze leefomgeving, van ons welzijn door die uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen. 

Daartoe waren vanuit de politiek wel plannen opgesteld om dat alles te verminderen, maar door 

allerlei demonstraties was het er nog niet van gekomen. En dat zou wellicht voorlopig wereldwijd 

ook niet het geval zijn. De natuur kon daar blijkbaar niet meer op wachten. Vandaar die druk, die klap 

van haar op die bewuste rode knop en dat ons zichtbaar gemaakt door die zeer besmettelijke 

coronavirus.  

Inmiddels heeft dit bewuste virus duizenden mensen wereldwijd besmet, doen laten opnemen in 

ziekenhuizen en doen overlijden. Daar tegenover komen overheden met steeds verder gaande 

noodmaatregelen om dit virus de kop in te drukken, wordt er naarstig gezocht naar een vaccin en 

zetten duizenden mensen, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, zich bijzonder in voor zieke, 

hulpbehoevende en kwetsbare medemensen. Bracht mensen tot allerlei mooie initiatieven als uiting 

van verbondenheid met elkaar en deed paus Franciscus onlangs ons allen nog oproepen tot het 

gezamenlijk bidden van het … 

 Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kome, 
 uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren  
 en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. 
 
En zo kwam de paus vrijdag 27 maart jongstleden nog in beeld met zijn Zegen, met zijn Urbi et Orbi 
(voor stad en wereld), die normaliter wordt uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke 
verkiezing. Nu echter maakte hij daarop een uitzondering in deze meer dan uitzonderlijke tijd, waarin 
hij ons mensen opriep tot meer saamhorigheid in deze crisis. ‘Een diepe duisternis is gevallen over 
onze pleinen, straten en steden. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een 
oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt. We realiseren ons dat we allemaal 
in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, 
omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien.’  Zo liet de paus dat nog horen die vrijdag daar 
in Rome om vervolgens in stilte en met de monstrans in de hand, met vóór hem een leeg Sint 
Pietersplein, ons mensen, onze wereld te zegenen, alle goeds toe te wensen.          
 

En dat wens ik ons allen ook van harte toe. Alle goeds, goede gezondheid, hoop, troost en 

bemoediging.  Dat klinkt ook door in het volgende gebed van Mgr. Jan Hendriks … 

 Hemelse Vader, nu het  coronavirus zich verspreidt worden we ons nog meer bewust 
 van de breekbaarheid van ons menselijk bestaan; zoveel van wat wij vaak vanzelfsprekend 
 vinden, is dat eigenlijk helemaal niet; we zijn geen baas over ons leven of over de schepping 
 die U ons hebt geschonken. Geef, Heer, dat deze onzekere situatie ons mag helpen om te 
 groeien in vertrouwen op U en om ons meer bewust te worden dat we niet op menselijke  
 zekerheden kunnen bouwen.  
 
 



 Geef dat de onzekerheid van deze dagen in ons zal bewerken, dat we meer stil staan bij het 
 lot van zoveel mensen in deze wereld voor wie de toekomst altijd al onzeker was en die leven 
 in gebrek en nood: de vluchtelingen, mensen in oorlogsgebieden, allen die in honger, 
 armoede en nood verkeren.  Moge deze epidemie ons daardoor geven minder ik-gericht te 
 zijn, minder individualistisch en ons hart meer openen voor al die andere mensen in de 
 wereld die zoveel slechter af zijn.  
 
 Mogen de verbondenheid van mensen met elkaar worden versterkt.  Zegen en bescherm, 
 goede God, al degenen die zich inzetten voor de slachtoffers van het coronavirus: de mensen 
 die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en allen die in de pastorale zorg voor zieken en 
 ouderen zorg dragen. Sta met Uw zegen bij wie de veiligheid moeten garanderen of door 
 bestuurlijke maatregelen de risico’s  beperken: verlicht hun geest, verwarm hun hart, zegen 
 hun inzet! En bevrijd ons van deze epidemie! Zegen en bescherm ook alle zieken en degenen 
 die in afzondering moeten verblijven zolang nog niet voldoende zeker is of zij het virus bij 
 zich dragen. Geef dat de patiënten goed en voorspoedig mogen herstellen en er geen 
 nadelige gevolgen van overhouden. Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.  
 
 Heilige Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, Vrouwe van alle volkeren en Moeder van alle 
 mensen, zegen ons allen, bescherm slachtoffers, zorgenden, beveiligers en politieke 
 verantwoordelijken: bid voor hen allen bij uw Goddelijke Zoon. Amen. 
 
 
 
       God’s Zegen, Alle Goeds 
                          en hartelijke groet,   

                    pastor André Dekker  

 
 


