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Alleen en samen 
 
Gisteren publiceerde de New York Times een lijst met duizend namen. Duizend namen van 
mensen die in Amerika zijn overleden aan het coronavirus. Ze deden dat om stil te staan bij het 
naderende sterftecijfer van 100.000 coronadoden in Amerika. 
Honderdduizend. Dat kun je je niet voorstellen. Daarom koos de redactie er ook voor om 
duizend mensen te noemen. Hun naam staat genoemd, hun leeftijd, woonplaats en, heel 
persoonlijk, iets waar deze persoon goed in was. Bijvoorbeeld "Alan Lund, 81, Washington, 
dirigent met 'het fenomenaalste gehoor'" en "Coby Adolph, 44, Chicago, ondernemer en 
avonturier". 
 
Het is een indrukwekkende lijst. De slachtoffers van het virus worden zichtbaar gemaakt. Zijn 
niet langer anoniem. Hun dood en hun leven worden op deze manier geëerd. Vergelijkbaar met 
hoe wij, ook al vieren we niet met u samen, toch iedere week bidden voor de intenties die u bij 
ons opgeeft. 
 
Er waren twee woorden die enorme indruk op mij maakten tijdens deze corona crisis. Toevallig 
allebei uitgesproken in het Italiaans: solo en insieme.  
Solo. Alleen. Dat zei een Italiaanse arts op de intensive care bij één van de eerste interviews over 
de verschrikkelijke toestand daar. Hij beschreef het lot van de patiënten, hun ziektebeeld en de 
onmogelijkheid hen te genezen. Ze stierven solo: alleen. 
 
Een paar weken later sprak paus Franciscus de wereld toe vanaf een leeg sint Pietersplein. Hij 
beschreef ons lot, als zaten we net als de apostelen samen in een boot tijdens de storm op het 
meer. Hij riep ons op vooral samen te blijven varen, samen te werken, samen te zorgen. Insieme, 
samen, zei hij. 
Een tweede Italiaans woord als antwoord op het eerste. 
 
The New York Times brengt al die eenzame doden, die mensen die solo stierven, nu samen.  
 
Vandaag gaat het in de Bijbel ook over alleen en samen. Vandaag is het wezenzondag.  
Nu Jezus naar de hemel is gegaan wil dat woord zeggen dat we alleen achterblijven. We wachten 
de komst van de heilige Geest af. We zijn verweesd. Zoals wezen zonder ouders iemand ontberen 
die voor hen zorgt, zo zijn ook wij nu alleen. Zonder Jezus en nog zonder de heilige Geest die ons 
kracht kan geven. 
 
Als antwoord op die leegte, dat alleen voelen, het verweesd zijn, bidt Jezus vandaag voor ons.  
Een krachtig gebaar. Met zijn gebed wil Hij ons dragen. Hij bidt voor alle mensen die aan Hem 
door God zijn toevertrouwd.  
Zo wordt zijn gebed persoonlijk en betrokken. Precies zoals de duizend namen in The New York 
Times de andere duizenden slachtoffers niet willen vergeten, maar vertegenwoordigen. 
Precies zoals wij in onze voorbeden ook andere zieken en overledenen gedenken, ook al worden 
zij vandaag niet bij name genoemd. 
 
De leegte van wezenzondag is vergelijkbaar met de leegte die de coronacrisis veroorzaakt. De 
leegte van het isolement, van ouderen die geen bezoek mogen ontvangen. De leegte van de 
financiële onzekerheid, door het wegvallen of dreigend wegvallen van inkomsten. De leegte van 
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het elkaar niet zomaar meer mogen aanraken, geen knuffel tussen vrienden. De leegte van het 
ziek zijn en in stilte sterven. De leegte van het sobere afscheid met al zijn beperkingen.  
 
Uit de tijd dat ik zelf ziek was, een paar jaar geleden, weet ik nog, hoe je je lot als zieke op een 
bepaalde manier alleen draagt. Je kan proberen uit te leggen hoe je je voelt, maar een ander kan 
dat niet helemaal mee-voelen.  
Dominee Corry Biemond vertelde van de week in de uitzending van ReliVisie hoe zij tijdens haar 
ziek zijn op de kerkradio hoorde dat er voor haar herstel gebeden werd in haar eigen gemeente. 
En hoeveel kracht haar dat gaf om haar eigen naam te horen. Ze werd erdoor gedragen.  
 
Zo bidden we vandaag ook in onze voorbeden voor de slachtoffers van de coronacrisis. Voor de 
zieken en de overledenen. Voor de families van de zieken en de nabestaanden. Voor de mensen 
die eenzaam zijn. En voor iedereen die te lijden heeft onder de gevolgen van deze crisis.  
Zoals Jezus bidt voor de mensen die Hem door God gegeven zijn, bidden wij hier voor u, de 
parochianen aan onze zorg zijn toevertrouwd. Zodat “samen”, insieme, het antwoord is op de 
leegte, op het alleen zijn. Zodat u zich gedragen voelt. Amen.  
 

Pastor Fredi Hagedoorn, 24-05-2020 

 
 
 
  



God van eeuwigheid, 
U die in uw Zoon Jezus uw oneindige liefde voor ons hebt getoond. Tot u komen wij en bidden 
 
Voor de coronapatiënten die vechten voor hun herstel en hun families. Dat zij goede zorg 
ontvangen en liefdevol begeleid worden. Dat hun eenzaamheid verlicht mag worden door de 
mensen om hen heen. 
Laat ons zingend bidden 
 
Voor nabestaanden van ieder die aan corona is overleden. Dat zij geraakt worden door gebaren 
van troost en naastenliefde.  
Laat ons bidden 
 
Voor iedereen die te lijden heeft onder de gevolgen van de coronacrisis. Voor mensen die vrezen 
voor hun inkomsten en voor mensen die eenzaam zijn. Dat zij bezocht en geholpen worden. 
Laat ons bidden 
 
Voor de parochianen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dat zij zich gehoord en gezien voelen. 
Dat zij door ons voorbeeld op hun beurt zorgen voor de mensen om hen heen. 
Laat ons bidden 
 
 
Voor de parochiële intenties 
Voor Mevrouw van Gaans, die opgenomen is in het ziekenhuis 
 
God van eeuwigheid, 
zo bidden wij voor de mensen die ons gegeven zijn, 
naar het voorbeeld van uw zoon Jezus. 
Verhoor ons gebed en toon ons uw liefde, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen.  


