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Opstaan en doorgaan 
 

Opstaan uit de dood. Hoe doe je dat?  
Een onwerkelijke situatie. 
En toch. 
 
Goede vrijdag 2020 is een heel bijzondere 
vanwege de wereldwijde coronawerkelijk-
heid. De dood wordt gevreesd. Er wordt ge-
vochten om zoveel mogelijk mensen een ge-
zond leven te kunnen geven. En toch. 
 
Alom zijn vele mensen in rouw omdat ze af-
scheid hebben moeten nemen van geliefden. 
Omdat afscheid genomen moet worden van 
een leven dat was. Omdat de wereld op zijn 
kop staat. 
 

Rouwen doet ieder op zijn manier en rouwen heeft tijd nodig. Waar de ene mens het uitschreeuwt en de 
hele wereld aanklaagt keert de ander in verstilling naar binnen. Waar de een gelooft in Christus gelooft 
een ander niet of anders. 
Als ieder de ander in zijn waarde laat komen we er samen uit. Bij de pakken neerzitten is in elk geval niet 
de oplossing. Omkijken naar elkaar. Aandacht en zorg voor elkaar. Jezelf de tijd gunnen alles een plekje te 
geven. Kijken naar het licht, dan valt de schaduw achter je. Kijken naar mogelijkheden en puin opruimen. 
Tijd nemen om te kijken naar wat we nog wél hebben en daar een nieuwe wereld mee bouwen. 
Dat vergt doorzettingsvermogen. Creativiteit. Samenwerking. Ik ben enorm dankbaar dat zo veel mensen 
zich geweldig inzetten om samen zo goed mogelijk deze tijd te doorstaan. 
 
Met een bloemetje gemaakt van melkpakken en snoeiafval heb ik tulpen gemaakt die tot de hemel rei-
ken. De bedoeling was dat het een installatie zou worden in de Julianakerk in Apeldoorn voor een exposi-
tie rond Pasen. Deze ging niet door vanwege corona. Nu deel ik de tulpen rond in de buurt en probeer ik 
op eigen wijze het beste te maken van de situatie. 
 
Ik wens dat iedereen vol goede moed opstaat deze tijd om vol vertrouwen door te kunnen gaan.                         

Opdat we samen onze wereld herschikken en er het beste van maken. 

http://www.adlj.nl/laed/2020/03/31/tulpen-voor-toppers/

