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Woord voor de dag Bijbellezing uit Johannes 21, 1-14. Prachtig hoe de 

evangelist vertelt over hoe het na Pasen verder zou kunnen gaan. Het verhaal 

van Jezus en zijn leerlingen is niet afgelopen. Integendeel, het gaat nu pas echt 

beginnen. Wel vraagt dit van hen om hun netten over een andere boeg (21,6) 

te gooien. Dit simpele zinnetje geeft te denken juist in deze weken van Corona. 

Er is in ons land en wereldwijd een kentering gaande, verschuivingen vinden 

plaats op maatschappelijk, cultureel en economisch terrein. Er wordt – soms 

piepend en knarsend – driftig geschakeld naar andere wijzen van leven in de 

anderehalvemetersamenleving. We kunnen blijkbaar niet zo maar hetzelfde 

blijven door doen. De vraag is waar doen we nu de komende tijd goed aan? 

Wat zou het voor ons kunnen betekenen om het over een andere boeg te 

gooien? Wat helpt ons verder, hoe kunnen we ook als geloofsgemeenschap 

weer vooruit en wat nemen we mee naar de toekomst?  



Onze werkers 
 

We tellen de dagen 

de weken in quarantaine 

terwijl een kwaadaardig virus  

uit het niets ons kwetsbaar 

bestaan bedreigt. 
 

We danken de helden, 

de verpleegsters, verhuizers, 

schoonmaaksters, beveiligers, 

catering medewerkers, vakkenvullers, 

al die anders ondergewaardeerde werkers. 
 

We bidden de woorden 

de zinnen van genezing 

het herstellen van de tijden 

van onschuld en speels 

delen van brood en wijn. 
 

We delen het eten 

de geneesmiddelen die al  

deze moedige, eenvoudige 

werkers in witte en blauwe uniformen 

met zorg leveren. 
 

We dromen de jaren 

de ruimtes waarin we 

allen weer vrije lucht 

ademen en  

hand in hand wandelen. 
 

We tellen de dagen 

en danken de helden 

delen de gebeden voor de zieken 

en al deze mensen die 

vrees en virus trotseren. 
 

Kees Blokland, Giethoorn, 12 april 2020 ; www.keesblokland.nl 

 

Internetvieringen ADS: www.doopsgezind.nl 

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 

http://www.keesblokland.nl/
mailto:Gerke.vanhiele@outlook.com

