
 
Beste mensen, lieve Exodianen, 
 
Fijn, om elkaar op deze manier weer even te treffen. Het geeft toch even een gevoel van 
contact, van gemeenschap met elkaar. Veel mensen hebben onderling telefonisch contact, en 
dat geldt voor mij ook. Sinds afgelopen zondag doe ik vrij intensief aan ‘zwaaipastoraat’. En 
op deze manier zie en hoor ik gelukkig vrij veel van wat er bij jullie thuis allemaal aan de 
hand is. Maar ik mis natuurlijk het directe contact, het contact zonder beperkingen, het 
contact zonder corona! 
 
Bizarre tijden vragen om onorthodoxe oplossingen. Wie had er ooit gedacht, dat het 
vliegverkeer in ons land met 75 à 80% zou worden  teruggebracht? Wie had ooit gedacht, dat 
de luchtvervuiling in twee à drie weken zo ongeveer verdwenen is? Bizarre tijden, 
onorthodoxe ontwikkelingen. 
 
Dat geldt ook voor de viering van de Maaltijd van de Heer. Morgen is het de eerste zondag 
van een even maand, en dan staan er bij ons altijd avondmaalvieringen in het rooster. Moet 
je daar nu wel of niet van afwijken, omdat we vanwege het virus niet meer als gemeente bij 
elkaar kunnen komen? Vorige week stond in het dagblad Trouw een uitvoerig artikel van 
twee theologen, en die vonden dat we juist in deze bijzondere tijden maar af moesten zien 
van de viering van het Avondmaal, omdat dat een soort bewijs zou zijn van maximale 
solidariteit met mensen die helemaal niets hebben, ook geen internet om samen een 
maaltijdmoment te delen. Op Facebook verschenen tal van reacties op deze stelling. 
Sommigen vonden het een geweldige oplossing, anderen kraakten het weer af. Ik heb mezelf 
ingehouden, en op geen enkele manier laten merken wat ik ervan vind. Dat doe ik wel bij 
mijn eigen gemeente, bij jullie dus, bij wie ik mij vertrouwd voel. 
 
Ik herinner mij de dienst van 8 maart nog levendig. Toen waren de crisis en het virus al in 
een forse opmars, maar de regering had nog geen enkele maatregel afgekondigd; dat kwam 
pas op 12 maart. In die dienst heb ik gezegd, dat het erop lijkt dat de heer Corona regeert, 
maar dat dat nooit onze geloofsbelijdenis zal zijn. We willen ons wel houden aan de 
maatregelen die de overheid oplegt, maar we gaan er nooit aan toegeven, dat dit het einde is 
van ons leven als kerkelijke gemeente – nooit! Het coronavirus mag het leven van mensen 
bedreigen, maar het mag het leven van ons als gemeente nooit en te nimmer infecteren; dat 
laten we gewoon niet toe. Met man en macht blijven we onze gemeente overeind houden, 
met man en macht gaan we alles doen, maar dan ook alles, wat er binnen het stelsel van 
maatregelen mogelijk is! 
 
En wat is het dan een teken van onmacht en capitulatie, als je nu – op de grens van de Stille 
Week – je de viering van de Maaltijd van de Heer uit handen laten slaan, hetzij door het 
virus, hetzij door de regering! Daar gaan wij niet in mee. 
 
Wat dan wel? Ik heb het in mijn vorige rondzendbrief al gezegd: we zetten allemaal in ons 
eigen huis, op onze eigen kamer, brood en beker gereed. Brood of matses, wijn of 
druivensap, dat maakt natuurlijk niet uit. En de kaars, die aan het begin van de dienst in de 
Exoduskerk wordt aangestoken, brandt ook in de huizen en de kamers van ons allemaal. De 
kinderen werken aan de tekening en de verwerking van het kinderverhaal. 
En op tafel staan, wat mij betreft, brood en beker. 
Bij ons thuis ziet dat er ongeveer als volgt uit. 
 
‘Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus.’ Dat zijn de 



woorden, die we bij het Avondmaal zo vaak horen. En ‘het lichaam van Christus’, dat is 
natuurlijk Jezus zelf, maar het is ook een uitdrukking voor de kerkelijke gemeenschap als 
geheel, ‘het lichaam van Christus’, dat zijn wij ook! 
 
Wat zal dat morgen bijzonder zijn, als we met elkaar als gemeente in verbondenheid en als 
eenheid op hetzelfde moment het gebroken brood eten, en uit de beker drinken! 
 
Ik zie er naar uit! 
 
Tot morgen, in de meest bijzondere dienst die ik tot nu toe in de Exodusgemeente heb 
mogen meemaken. Tot dan! 
 
O ja, nog twee dingen: je kunt je op dit YouTube-kanaal abonneren. Dat is gratis, en je krijgt 
een melding zodra er een nieuwe videoboodschap verschijnt. 
En twee: denken jullie morgen allemaal aan de collecten? De gegevens staan in de 
Nieuwsbrief van vrijdag! 
 
Tot ziens! 


