Zondagmorgen 16 mei 2021
Rechtsboven de Zondagmorgen van vorige week stond 55. Dat heeft
misschien wel wat vraagtekens opgeleverd en dacht je: Gaan we
Bingo spelen? Nee hoor, het was gewoon de 55e aflevering.
Hierbij stilstaand denk ik aan vorig jaar deze tijd en de maanden
erna. Het hoopvolle vooruitzicht naar een ‘normaal’ leven werd
steeds verder opgeschoven. Telkens werden de grenzen verlegd naar
nog even geduld, nog een paar weken, nog…. en ineens zijn we het jaar rond. Toch zijn er in
dat jaar van beperkingen veel goede dingen gebeurd; mensen zeggen elkaar spontaner
gedag, het is vanzelfsprekender om iets voor een ander te doen, er zijn mooie acties
ontstaan zoals bijvoorbeeld het uitdelen van soep, het neerleggen van steentjes met
opbeurende teksten, een verrassing aan je voordeur etc. Naast alle narigheid, lijkt het wel
alsof velen van ons door de gedwongen lockdown anders tegen het leven, zichzelf en hun
omgeving aan zijn gaan kijken.
In de pas uitgekomen ‘Rondom de Kerk’ staat boven het stukje van Pastoor Smith een
uitspraak van Paus Johannes over de coronacrisis. De Paus zegt: ‘In feite is er geen groei
zonder momenten van crisis, want crisissen maken dat je groeit. Een crisis ondergaan is een
weg die nodig is om te groeien’. Dat is een ware uitspraak want in crisistijden kom je tot de
ontdekking hoe belangrijk iets of iemand voor je is en het maakt niet uit of het nu om een
kerkelijke, sociale maatschappelijke of een persoonlijke crisis
gaat. Deze huidige situatie treft ons allemaal, geen mens
uitgezonderd en voor velen is het leven hierdoor uitermate
ongewis. Maar juist in deze tijd komt de veerkracht die er in
mensen schuilt tevoorschijn en is te zien hoe iedereen zijn of
haar best doet om er samen goed doorheen te komen.
En is dat eigenlijk niet de boodschap die Jezus ons ooit is
komen brengen? ‘Heb elkaar lief, zorg voor elkaar’. Laten wij
in deze week vóór Pinsteren uitzien naar de Geest vanuit het
geloof dat de toekomst in Gods zorgende hand ligt… maar
dat wij hem daar best ook een beetje bij kunnen helpen.
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