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Geachte gemeenteleden, 
 
De impact van het coronavirus is groot. De beperkende maatregelen die vanuit de overheid worden 
uitgevaardigd, grijpen steeds dieper in. 
 
Graag geven we enkele passages door die de landelijk kerk op de website heeft gezet. 
 
Als Salomo bij de inwijding van de tempel voorbede doet voor zijn volk, somt hij tal van situaties op die 
zich onder zijn volk kunnen voordoen. Hij noemt in dit verband ook ‘als er pest wezen zal’ (1 Koningen 
8:37b). Het maakt duidelijk van welk een wezenlijke waarde het gebed juist in dagen van rondwarende 
virussen en epidemieën is. In Zijn antwoord op dit gebed van Salomo maakt de Heere duidelijk waar 
het Hem om gaat als wij in onze nood tot Hem roepen. Ons gebed kan en mag niet op zichzelf staan 
maar dient vergezeld te gaan van verootmoediging, bekering, geloof, vernieuwing van het leven en 
hartelijke wederkeer tot Hem. En dat te beginnen bij onszelf. De Heere getuigt: ‘Zo Ik pest zend onder 
Mijn volk, en Mijn volk over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn 
aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen, en hun 
zonden vergeven, en hun land genezen’ (2 Kronieken 7:13slot en 14). Ziedaar de kern van de uitweg 
in de coronacrisis. 
 
Vrijdag 20 maart hebben we in aanvulling op de richtlijnen en adviezen van de overheid een brief 
ontvangen van de burgemeester. Deze doet met klem een oproep aan de kerkelijke gemeenten om de 
groep van kerkgangers zo klein mogelijk te maken. Daarbij aangetekend dat het niet gaat om het getal 
maar om de zegen van de Heere. 
 
Op grond van dit advies en het advies dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, zijn  we 
genoodzaakt de gemeente in twee groepen te verdelen. Voor zondag 22 maart wordt de gemeente in 
de morgendienst uitgenodigd met de achternaam die begint met de A t/m K en voor de tweede dienst 
van L t/m Z. Voor dv zondag 29 maart in omgekeerde volgorde. Dus in de ochtend L t/m Z en in de 
avond A t/m K.  
Voor het plaatsnemen is het advies steeds een lege bank ertussen te laten. De koster zal zo nodig 
advies geven. Als gezin kunt u natuurlijk in dezelfde bank bij elkaar zitten.  
 
Ouderen, gemeenteleden met een zwakke gezondheid of in minder goede conditie, mensen die 
verkouden zijn adviseren we bij voorbaat om naar de kerktelefoon, internet of andere 
audioverbindingen te luisteren. 
 
Laat er het gebed zijn om de krachtige doorwerking van Zijn Geest opdat deze vrucht er zal zijn in 
onze harten en gezinnen, in het midden van kerk en gemeente, maar niet minder ook in ons land en 
wereldwijd. We leven heen naar Goede Vrijdag en Pasen. In Christus is de dood overwonnen. In Hem 
is genade voor de grootste zondaar. In Hem is veiligheid tot in eeuwigheid. In Hem is een rust en 
vrede ‘die alle verstand te boven gaat’. En daarom: ‘Dat Israël op den HEER’ vertrouw/ Zijn hoop op 
Gods ontferming bouw’/ En stil berust in Zijn beleid/ Van nu, tot in all’ eeuwigheid’ (Psalm 131:4). 
 
Wij wensen u allen gezegende diensten. De Heere is niet aan tijd of plaats gebonden. 
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