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In aanvulling op het onderdeel ‘Bijbelstudie’

(pag. 78-81)  

 1.  De relevantie van dit Focusgesprek is door de coronacrisis 

alleen nog maar onderstreept. Alle aandacht gaat 

nu – terecht – uit naar de gezondheidszorg. Maar de 

economische gevolgen zullen niet minder ingrijpend zijn. 

We hebben allemaal het gevoel dat we tegen grenzen 

aan lopen en daaronder zuchten. Is het virus daarmee ook 

niet een teken van wat Paulus schreef:  dat de schepping 

aan zinloosheid onderworpen is’ (vs.20) en ‘dat heel de 

schepping zucht’ (vs.22). 

 2.  Wij leven in verbondenheid met alles wat leeft (citaat 

p.78). Alles staat met alles in verband. Dat het virus 

zo snel wereldwijd om zich kan grijpen heeft toch ook 

alles te maken met onze ‘way of life’. De eenvoud van 

het leven hebben wij gaandeweg ingewisseld voor een 

levensstijl, waardoor de schepping uitgeput raakt. Wat in 

China begint, waaiert zomaar over de hele wereld uit. Wij 

hebben er allemaal part en deel aan. 

 3.  Het milieu is in crisis (citaat p.80). Nu wij allemaal 

beperkende maatregelen ervaren, knapt het 

milieu zienderogen op. De luchtvervuiling en de 

geluidsvervuiling nemen af, de streekproducten vinden 

ineens gretig aftrek (in plaats van de druiven uit Zuid 

Afrika), files zijn er niet meer. Als we al vakantie kunnen 

houden dit jaar, zit een reis naar Bali er niet in. Wat zegt 

ons dit? 

 4.  Is corona een straf van God? Een enkele dominee legt een 

directe link tussen het feit dat wij ons als samenleving van 

Deze aanvulling is bedoeld voor kringen en mensen die 

in de context van de corona-crisis het materiaal van het 

Focustraject willen blijven gebruiken. In principe is het 

oorspronkelijke materiaal nog steeds goed bruikbaar. 

Liederen, gebedstips, filmpjes en de onderdelen ‘Verhalen 

Delen’ blijven te gebruiken. In aanvulling daarop staan hier 

een aantal gespreksvragen en bewegingsoefeningen die 

wat meer passen in de huidige omstandigheden. Je kunt 

deze gebruiken als vervanging van óf aanvulling op die 

onderdelen in het Focus Werkboek. We laten je daar

graag vrij in. 

Aanvulling op het gespreksmateriaal
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Een sprekende column in dit verband 

Stilte ligt op het land. De natuur ademt op. Auto’s en vliegtuigen 

staan stil. Er glimt geen olie meer op ramen van huizen rond 

Schiphol, weinig of geen kerosine daalt meer op de weiden neer. 

De lucht wordt schoner. ‘De schepping krijgt een sabbatsrust, al 

duurt-ie veel te kort’, rapte Jan Mudde, dominee in Haarlem. Hij 

verwoordde als een van de weinigen wat ik denk. (…)  Is corona 

een straf van God, teken van de eindtijd of nog iets anders? De 

concrete oorzaak wordt meestal omzeild. Corona is een gevolg 

van roofkapitalisme. Zonder het plunderen van ecosystemen voor 

winstbejag, het aantasten van de schepping, was corona er niet 

geweest. (…) Corona is vol betekenis. Dit is wat er gebeurt als je 

regenwouden open kapt en roofbouw pleegt op de schepping. Als 

je de grenzen die JHWH stelt in de Thora overschrijdt: peiger de 

dieren niet af, maai je akkerranden niet, gun de aarde sabbatsrust 

en jubeljaren. Bij het kappen van wouden, het ruïneren van 

ecosystemen, wolken virussen op als stof bij het uitkloppen van 

een kleed, schrijft viroloog David Quammen in Van dier naar 

mens. Inspiratie genoeg om dieper af te steken dan ‘stilstaan bij 

het wezenlijke’, ‘steun zoeken bij elkaar’, ‘de lijn met God is open’, 

‘veilig in Jezus’ armen’, enzovoort. Ja, we zíjn veilig in Zijn armen. 

Maar je moet de tijger wel in de bek kijken. Dit is gevolg van 

menselijk handelen. 

Uit: Hilbrand Rozema: ‘Dit virus heeft ons zeker iets te zeggen’ 

(ND 17-03-2020) 

 

 

 Vraag: wat roept deze column bij je op?  

God afkeren en het virus. Zo direct kunnen wij dat niet 

duiden. Wel legt Romeinen 8 verband tussen het zuchten 

van de schepping en de menselijke schuld (sowieso in wat 

we elkaar aandoen en/of onthouden in deze wereld!)  De 

Geest van God zucht met de schepping mee in verlangen 

naar de bevrijding die komt. God lijdt dus  mee onder 

de last van kwaad en misère, en leert ons mee-zuchten 

en mee-bidden. Daarom roept deze crisis ons tot inkeer, 

en worden wij uitgenodigd om mee te bidden. Wij doen 

voorbede! 

 5.  Als christen weet ik me solidair met het zuchten van 

de schepping. Het doet een appel op mij en op mijn 

levensstijl. Ik weet me als rentmeester ook helemaal 

medeverantwoordelijk aan de huidige situatie, èn het 

zet me nog meer aan om zorgvuldig te leven, door meer 

recht te doen aan ontheemden en het op te nemen voor 

onderdrukten voor zover ik dat kan en door beter om 

te gaan met Gods goede schepping. Het lijden op deze 

wereld is tastbaar, het maakt ons verlangen naar Gods 

toekomst alleen maar sterker. 

 


