GOD IS ALTIJD BIJ ONS
Beste Parochianen,
Dit jaar is het echt een vreemde kerstviering geweest. Hij heeft ons op tot diepe bezinning en
een terugblik geroepen. Precies deze maand vorig jaar lazen we het ergens in de hoek van de
krant: “Een vreemde griep treft mensen in China”. Niemand wist destijds dat het de hele
wereld zou treffen. In de wereldgeschiedenis is er tot dusverre meer gesproken over de
wereldoorlogen, en nu heeft de Corona bijna het record van wereldoorlogen ingehaald.
De leiders en de gezondheidszorg worden geconfronteerd met grote verwarring en
onzekerheid met stellen van speciale maatregelen. Het leven van ouderen en mensen met
gezondheidsproblemen wordt ernstig bedreigd. Dagelijks gaan de mensen door extreme
eenzaamheid, angst en depressie.
Normaal gesproken kijken wij alleen zorgvuldig op ons leven terug als er negatieve dingen
met ons gebeuren. We overwegen elk aspect van ons leven over wat er met ons is misgegaan.
Anders besteden we daar nauwelijks aandacht aan.
Wij mensen zijn erg trots op onze wetenschappelijke ontwikkeling en prestaties. Onze
houding is soms zo arrogant ten opzichte van andere schepselen en de natuur, omdat we
denken dat we de meester van de schepping zijn. We kunnen van alles en nog wat doen met
andere schepselen. De huidige crisis herinnert ons eraan hoe zwak en kwetsbaar we nog zijn.
We weten niet precies wanneer de huidige situatie zal eindigen en ons normale leven zal
worden hersteld. Het betekent dat we niet voor alle problemen absolute oplossingen hebben.
Onze menselijke kracht en macht zijn zeker beperkt. God heeft alles geschapen en aan ons
toevertrouwd en daarom zijn wij de voornaamste verzorger van de hele natuur. Wij zijn
alleen rentmeesters.
We houden ervan om ons leven te leiden zoals we het plannen. Daarom plannen we alles
heel zorgvuldig. Ons plan, onze strategie en onze verwachting blijven altijd centraal staan en
dominant. Begin van het jaar 2020 hadden we mogelijk veel activiteiten ingepland. Op
dezelfde manier hadden de bedrijven waarschijnlijk ook een beleidsplan gemaakt om hun
doel van maximale winst te bereiken. Al onze doelen en dromen zijn in dat jaar aan flarden
geschoten. Dat betekent dat God nu in ons leven kan ingrijpen. Het is niet altijd zoals wij
plannen en zoals wij verwachten. God kan ons ook op andere levenspaden leiden.
Corona en lockdown kunnen gewoon een intro zijn. Er zijn misschien veel onverwachte
gebeurtenissen. Mysterieuze dingen zijn in de toekomst voor ons verborgen. Als gelovigen
zijn we geroepen om ons leven te leiden in vertrouwen op de voorzienigheid van God. We
zullen God om moed vragen om de realiteit van het leven te aanvaarden zoals het tot ons
komt. Als gelovigen hoeven we ons geen zorgen te maken over deze situatie, omdat God de
Heer ons altijd bijstaat, dat we er dus nooit alleen voor staan, dat Hij altijd bij ons is.
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