
En toch… 

Pastorale brief voor hen die zich verlamd voelen 

door dingen die gebeuren 

De pandemie duurt bijna twee jaar voort. 
Wereldwijd zijn er miljarden mensen door getroffen. Wie heeft er niet mee te 
maken? Het raakt iedereen. 
 
Heeft een ziekte u geraakt? Een ongeluk of gemis kan het leven verlammen. 
Bepaalde ervaringen zeggen u dat het nooit meer wordt zoals voorheen. De 
gang is eruit. Omstandigheden drukken neer. Matheid komt over uw ziel. 
 
Uw leven lijkt een woestijn. Eindeloos zwaar en zonder stip op de horizon. 
Is dit als de ervaring Israël op weg naar het beloofde land? Is dit de wanhoop 
van de discipelen toen zij hun Meester misten en zeiden: ‘het is nu al de 
derde dag?’ Matheid, teleurstelling, hopeloosheid. 
 
Habakuk had een lege stal en geen vruchten op het land. Toch sprong hij van 
vreugde op in zijn God (Hab. 3:18). De woestijnreis eindigde in het beloofde 
land. Het kruis was niet het einde, maar de verlatenheid veranderde in de 
overwinning van Pasen. 
 
Wij weten meer. Wij horen meer. Wij kijken door omstandigheden heen. Wij 
voelen het anders. Dezelfde feiten. Anderen en ons overkomt hetzelfde, maar 
wij geloven in God, in Christus Jezus en wij delen in de Geest. 
 
Paulus en Silas zingen in de gevangenis (Hand. 16:25). Stefanus ziet stervend 
de geopende hemel (Hand. 7:56). Ik weet dat het graf van Jezus open is en 
leeg. Overal in het Evangelie hoor ik engelen. Het koninkrijk der hemelen is 
onder u. De Koning heeft overwonnen. Hij leeft en allen die in Hem geloven, 
leven ook met Hem. Dat heft de matheid op. 
 
Al is de weg ook saai en somber, troosteloos verwarrend en mateloos 
ontregelend: ‘al de weg leidt mij mijn Heiland’. Dat geloof ik. Aan Hem trek ik 
mij op. Beter: Hij heft mijn hoofd omhoog en doet mij Zijn heil aanschouwen. 
 
Ja toch? De Zon komt op! De nieuwe dag breekt aan. Eens zullen bazuinen 
klinken. Ja toch? Zeker. 

 
Al de weg leidt mij mijn Heiland 
wat verlangt mijn ziel dan meer 
Waarom zou ik aan Hem twijfelen 
die mij voorgaat keer op keer 
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