
Coronavirus-update (6) – zaterdag 25 april 2020 

Vorige week lieten we jullie via de WhatsApp-groep weten dat de eerstvolgende update van de 

oudsten na de persconferentie van 21 april zou verschijnen. Intussen is duidelijk geworden dat er 

voor wat betreft (mogelijkheden voor) gemeenteactiviteiten de komende tijd eigenlijk niets 

verandert. Dat betekent dat we voorlopig nog geen samenkomsten kunnen houden in ons gebouw 

en als huiskringen kunnen samenkomen. Achter de schermen wordt er binnen de afdelingen Kringen 

en Faciliteiten al wél nagedacht over hoe bepaalde activiteiten voorzichtig weer kunnen worden 

opgestart, zodra daar door de overheid toestemming voor wordt gegeven, met inachtneming van de 

richtlijnen die daarbij zullen horen. 

Geplande online diensten komende tijd 
Via ons Youtube-kanaal zijn de komende tijd de volgende diensten te volgen: 

• Zondag 26 april – spreker: Govert van Wijngaarden – zang/muziek: Maarten en Joëla 

• Zondag 10 mei – spreker: Wim Hoddenbagh – zang/muziek: Annelies, Chris, Harald en Irene 

• Zondag 24 mei – spreker: Coen Nuijten (thema: Verbinding) – zang/muziek: Revelations 

• Zondag 31 mei (1e Pinksterdag) – spreker: Arie de Rover – zang/muziek: Joëla, Martijn en Harald 

• Zondag 7 juni – spreker: Jan den Ouden – zang/muziek: Tim + ... 

De diensten zullen telkens zondagmorgen om 10.00 uur beschikbaar zijn. De link naar het YouTube-

kanaal is: https://www.youtube.com/channel/UCSJG88r9VJoVXjgGhyAu56A. 

Laat eens wat van je horen 
We zijn als oudsten benieuwd hoe het met u/jou gaat. Hoe vind je het om ‘opgesloten’ te zitten in je 

eigen huis? Hoe ervaar je het om vrijwel uitsluitend op een digitale manier met elkaar in verbinding 

te staan? Lukt het om op deze wijze als kring of jeugdgroepen met elkaar verbonden te blijven? Wat 

mis je het meeste nu we in deze periode niet als gemeente fysiek kunnen samenkomen? Heb je 

suggesties of ideeën over hoe we toch op een andere manier uiting kunnen geven aan gemeente-

zijn en met elkaar in verbinding blijven? Of misschien heb je een getuigenis dat waardevol is om met 

de gemeente te delen, eventueel in combinatie met een lied om te delen in onze WhatsApp-groep. 

Schroom niet om dit aan ons te laten weten. Dit kan via info@christengemeente.nl.  

Blijf op de hoogte via onze WhatsApp-groep 
Via de WhatsApp-groep van de Christengemeente houden we je op de hoogte van belangrijke of 

actuele zaken. We proberen de informatiestroom zoveel mogelijk te beperken of te clusteren. Ben je 

nog niet geabonneerd, meld je dan aan via deze link: 

https://chat.whatsapp.com/EqaoGDW3jyN1uwjuiVZZui. 

Tot slot 
Soms krijg ik (Ben) wel eens een mailtje of een appje met vragen als: hoe moeten we deze corona-

crisis geestelijk duiden? Zegt de Bijbel hier iets over? Is dit nu ‘het begin van de weeën’ waar Mt.24:8 

over spreekt? En hoe moet onze houding zijn als christen? Zijn we opgewassen tegen wat er mogelijk 

op ons afkomt? Mogen we ons laten inenten als er een vaccin beschikbaar komt? En is het 

verantwoord om de ‘corona-app‘ op je telefoon te zetten als die binnenkort beschikbaar komt?  (Op 

internet circuleert er een ‘fake-news’ bericht als zou Microsoft-oprichter Bill Gates het coronavirus 

hebben uitgevonden, of zelfs een kwaadaardig coronavaccin ontwikkelen met een microchip erin.) 

Ik denk dat de laatste twee vragen vooral ingegeven worden door het feit dat er in de (zeer nabije?) 

toekomst een moment zal komen waarop mensen alleen maar kunnen kopen of verkopen wanneer 
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zij een ‘merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd’ hebben ontvangen (Op.13:16-17). Zijn 

we nu al dicht bij dit moment aangekomen? Is bijvoorbeeld de in ontwikkeling zijnde corona-app een 

voorbode hiervan? 

Het voert nu te ver om hier in detail op in te gaan, maar m.i. zal dit ‘merkteken’ pas ‘gegeven’ 

worden wanneer er weer een tempel in Jeruzalem zal zijn (Op.11:1) en daarin een ‘beeld van het 

beest’ (Op.13:14-15) geplaatst zal worden (vgl. ook Mt.24:15) dat men verplicht is te aanbidden. Dit 

komt feitelijk neer op de aanbidding van de antichrist die dan op het toneel zal zijn verschenen 

(2Th.2:3-4). 

Maar anderzijds laten de ontwikkelingen van de laatste weken op een indringende wijze zien hoe 

ongelofelijk snel de dingen in de wereld om ons heen kunnen veranderen,  en hoe gebeurtenissen 

die we misschien geneigd zijn in de verre toekomst te plaatsen zomaar werkelijkheid kunnen 

worden. Wie had pakweg twee maanden geleden durven denken dat vandaag de dag bijna de hele 

wereld in ‘lock-down’ zou zijn? Ook zien we dat de oplossing van de wereldproblemen steeds meer 

om een ‘centrale aanpak’ vraagt, en kunnen we ons steeds beter voorstellen dat er binnen 

afzienbare tijd een ‘wereldleider’ zal opstaan, zoals beschreven wordt in Op.13.  

Hoe moet onze houding als gelovigen dan zijn als we deze ontwikkelingen op ons af zien komen?  

• Ik denk dat het allereerst belangrijk is om onszelf de vraag te stellen: hoe is mijn persoonlijke 

relatie met God? Ben ik in staat om zélfstandig mijn relatie met God te onderhouden en mij te 

laten voeden met Zijn Woord? Leef ik dichtbij Hem? Of blijft er weinig van mijn geestelijk leven 

over nu ik in deze periode geen samenkomsten of huiskring-bijeenkomsten kan bezoeken? 

• Verder is het belangrijk om ons te verootmoedigen voor God en volhardend te bidden dat velen 

zich in deze tijd (weer opnieuw) op God gaan richten en Hem persoonlijk leren kennen. We zijn 

in korte tijd op een confronterende manier bepaald bij onze nietigheid en eigen beperktheid. 

Het leven blijkt toch niet ‘maakbaar’ te zijn... 

• Laten we - wanneer zich de gelegenheid voordoet - ook vrijmoedig getuigen van de hoop die in 

ons is. We weten niet precies hoe de nabije toekomst zich zal ontwikkelen en hoelang deze crisis 

nog zal duren. Zal het over een half jaar weer min of meer ‘normaal’ zijn of staan we nog maar 

aan het begin van een nog veel grotere crisis? Hoe het ook verder zal gaan, we mogen erop 

vertrouwen dat Zijn genade voor ons voortdurend beschikbaar is en genoeg zal zijn. Daar mogen 

we anderen ook op wijzen! 

• Laten we ook blijven bidden voor onze overheid en de mensen die in de zorg werkzaam zijn. Dat 

zij wijsheid en kracht ontvangen om de juiste besluiten te nemen en de juiste zorg te bieden aan 

zieken en kwetsbare mensen. 

• Laten we tenslotte om elkaar heen blijven staan, elkaar vasthouden en met vertrouwen en 

verwachting uitzien naar Gods toekomst. Het beste komt nog! Jezus is Overwinnaar. 

Ik groet jullie – mede namens de andere oudsten – met de woorden uit Op.1:4-6: ‘genade [zij] u en 

vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en 

van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de 

koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn 

bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem [zij] de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’ 

- de oudsten  

 


