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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Vandaag is het de zondag van de Goede Herder. 

En in het evangelie van vandaag laat Jezus ons  

dan ook de goede herder zien. 

Maar tegelijk laat Jezus ons ook een tegenpersoon zien. 

Ik zou bijna zeggen: een contrastpersoon. 

Het tegenovergestelde van de goede herder, 

namelijk: een dief, een rover. 

En juist door dit contrast wordt nog duidelijker 

wie de goede herder is. 

 

Van deze dief en rover worden  

op het einde van ons evangelie drie dingen gezegd: 

hij komt om te stelen, te doden en te vernietigen. 

Het is dus geen gewone dief, die zomaar wat steelt. 

Dat is overigens al erg genoeg. 

Maar deze dief, deze rover, gaat nog een stap verder. 

Als hij eenmaal een schaap heeft gestolen, 

dan doodt hij vervolgens ook nog eens dat schaap. 

En uiteindelijk heeft hij maar één doel: 

alles kapot maken, vernietigen. 

 

Iedereen praat nu vandaag de dag natuurlijk  

over het coronavirus. 

Ik probeer dat toch wat minder te doen. 

Maar nu ontkom ik er bijna niet aan. 

Want lijkt dat virus niet enorm op  

die dief en die rover? 

Stelen, doden en kapotmaken. 

 

Helemaal in het begin van de Bijbel 

komen we ook al zo'n virus tegen! 

Adam en Eva leven in die mooie tuin van het paradijs. 

Ik moet dan altijd een beetje denken aan onze Keukenhof, 

die nu helaas gesloten is! 
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En in dat paradijs met al die mooie bomen  

en al die mooie bloemen 

zit alleen één virus, één slang. 

En die zit precies in die ene boom  

waarvan ze niet mochten eten. 

En die slang, dat virus, heeft maar één doel: 

een wig drijven tussen God en zijn schepsel Adam en Eva. 

Stelen! 

"Eet maar rustig van deze boom!" 

"Luister maar niet naar God, maar luister liever naar mij!" 

En zo drijft dit virus, deze slang, een wig tussen  

God en de mens. 

Hij steelt de mens weg van God zijn Schepper. 

Stelen. 

 

En dan komt het doden. 

Adam en Eva krijgen twee zonen, 

Kain en Abel. 

En we weten het: er ontstaat ruzie tussen Kain en Abel. 

En daarbij doodt Kain Abel. 

De slang steelt niet alleen, 

maar hij zaait ook nog eens dood en verderf. 

 

Maar wat is nu het tegenovergestelde  

van dit virus? 

Wat is nu het tegenovergestelde van deze slang? 

Vanuit het evangelie weten we 

dat het tegenovergestelde van de dief  

de Goede Herder is. 

Maar wat is nu het tegenovergestelde van ons Coronavirus? 

 

Ik denk dat het tegenovergestelde van ons Coronavirus is: 

Gods liefde. 

Gods Heilige Geest. 

Jezus, de Goede Herder, 

die gekomen is om ons leven te geven. 

Hoort u het, leven. 

En geen dood zoals het coronavirus ons wil geven. 
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En de Goede Herder wil ons ook nog eens  

leven geven in overvloed. 

Niet maar net overleven. 

Net met het hoofd boven water. 

Nee, leven in overvloed. 

Dat wil de Goede Herder ons geven. 

 

Wat leer ik hier nu van? 

Wel, Adam en Eva mochten genieten 

van het hele paradijs. 

Al die mooie bomen en al die mooie bloemen. 

Ze mochten genieten van elkaar. 

Ze mochten genieten van God hun Schepper. 

Alles in overvloed. 

Maar ze hangen maar rond 

om die ene boom waar ze niet van mochten eten. 

Die ene boom werd bijna een obsessie voor hen. 

En zo weet het virus toe te slaan. 

 

Herkennen wij dat ook niet in onze tijd? 

We zijn nu zo vol van alles wat we niet meer mogen. 

We mogen dit niet meer en we mogen dat niet meer. 

Ik zal u eerlijk zeggen: 

Ik heb daar ook heel veel moeite mee. 

En hoe lang gaat dit allemaal nog duren? 

En soms denk je wel eens: 

Misschien houdt het nooit meer helemaal op. 

Je wordt helemaal geobsedeerd  

door wat je niet meer mag. 

En we hebben bijna geen oog meer  

voor wat allemaal nog wel kan! 

 

Onze Koning Willem Alexander zei het heel treffend 

bij zijn eerste toespraak over het Coronavirus: 

"Het coronavirus kunnen we niet stoppen. 

Het eenzaamheidsvirus wel." 
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Ik zou bijna willen zeggen: 

Het coronavirus kan ons lichaam ziek maken  

en tenslotte doden. 

Maar laten we er voor zorgen dat dit virus 

niet de liefde in ons hart kan doden. 

Dat dit virus een wig zou kunnen drijven  

tussen ons en God  

of tussen ons en elkaar. 

 

Tot slot zou ik u nog één ding willen zeggen. 

Een goed tegengif tegen dit virus is bidden! 

Mensen zeggen wel eens tegen mij: 

"Pastor Verhaegh, ik zal voor u bidden." 

En ik neem dat dan natuurlijk dankbaar en beleefd aan. 

Maar ik merk steeds vaker, 

dat als mensen dat tegen mij zeggen, 

dat ik mij daarna ook werkelijk  

wat lichter en opgewekter voel. 

Wat meer energie om vol te houden 

en wat meer energie om er tegenaan te gaan. 

En hebben we dat allemaal niet nodig? 

Daarom bid voor elkaar. 

Dat Gods liefde ons mag omringen. 

Dat is het beste tegengif tegen dit coronavirus. 

Amen. 
 

 

 

  

 
 


