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Om maar met de deur in huis te vallen: we hebben besloten de kerkdiensten vanaf nu te 
houden zonder bezoekers. In de Nieuwsbrief van komende vrijdag wordt het besluit van het 
moderamen nader toegelicht, maar feit is en blijft, dat we in ieder geval tot en met zondag 17 
januari 2021 alleen nog maar online diensten gaan houden in onze Exodusgemeente. 
 
Dit is een voorbeeld van een besluit waar niemand blij van wordt. Dat zou overigens ook 
gelden als we een ander besluit genomen zouden hebben. Stel, dat we wel met 30 mensen per 
dienst doorgegaan zouden zijn, dan nog is dat vervelend voor de mensen die wel zouden 
willen komen, maar er dan toch voor kiezen om thuis te blijven. 
 
Voor iedereen breekt een nieuwe fase aan. Voor ouders met kinderen, voor leraren en 
leraressen, voor ondernemers in de zgn. niet-essentiële branches en hun personeel, voor 
mensen die het geluk hadden nog net een mooi concert mee te maken voor het einde van het 
jaar, voor iedereen die al in een isolement zat en dat alleen maar erger ziet worden. 
 
En zoals we aan het begin van deze crisis gezien hebben, gaat dat twee kanten op. Enerzijds 
komen er dus beperkingen bij. We kunnen ons veel minder vrij door de maatschappij begeven 
dan voorheen. Veel winkels zijn dicht, bibliotheken en buurthuizen zijn gesloten, ga zo maar 
door. 
Maar we hebben in maart en april ook een andere kant ontdekt. We hebben heel veel creatief 
talent in de gemeente ontdekt. Opeens waren er bijzondere camera’s en mensen die kwamen 
helpen om de kerkdiensten op te nemen. Opeens waren er ideeën over de manier van 
kerkdiensten houden, waarbij er maar een handjevol mensen aanwezig mocht zijn. We hebben 
met elkaar de aanschaf van apparatuur mogelijk gemaakt, en we zenden op dit moment 
diensten uit, waar we best een beetje trots op mogen zijn.  
 
En dat hoeven we niet kwijt te raken. We gaan gewoon door met de diensten zoals we dat de 
afgelopen maanden gedaan hebben. Het enige verschil is, dat nu iedereen die geen functie in 
de kerkdienst heeft, thuis kijkt. Tot afgelopen zondag kon je tijdens de uitzending af en toe 
mensen zien zitten (O, kijk, die is er ook, en die!), maar dat is vanaf zondag dus niet meer het 
geval. En dat is ook het enige verschil. 
 
En ja, dat is heel pijnlijk voor de mensen die ondanks de corona-ellende toch heel graag naar 
de kerk kwamen. Heel vervelend om als voorganger voor een bijna lege kerk te staan, en als 
zanggroep alleen maar je microfoon als luisteraar te hebben. Zeker. 
 
Maar er is meer dan alleen maar ellende. Er zijn ook kansen en mogelijkheden. We gaan 
komende vrijdagmiddag al een uitzending verzorgen met Kerstliederen. Sommige liederen 
worden alleen instrumentaal gespeeld op orgel of piano, en bij sommige liederen is er een 
kleine zanggroep die deze gezangen gaat zingen. 
Vrijdagmiddag om twee uur. YouTube aanzetten, en de Exoduskerk opzoeken. Een kleine 
opkikker tijdens deze lockdown hopelijk! 
 
Want het einde van de crisis is dan wel in zicht volgens de minister-president, maar eerst is 
het Kerst: het begin van het licht. 
 
 


