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Mijnsheerenland, 1 april 2020 

 

 

Deze pastorale brief is gericht aan onze basisschoolleerlingen, ofwel jongens en meisjes tot en 

met plusminus 12-13 jaar. Beste ouder(s), lees deze brief eens rustig met je kinderen door (ook 

met de oudere jeugd, die ik over een paar weken een brief wil sturen). Neem er gerust een paar 

keer de tijd voor, bijvoorbeeld na het avondeten. Om dat te vergemakkelijken, heb ik de brief in 

vier stukken verdeeld, telkens afgesloten door gespreksvragen. Je zou er zo vier dagen over 

kunnen doen deze samen te lezen, en hopelijk er nog een goed gesprek over te hebben ook. 

Sterkte in alle dingen, succes met het meester en juf zijn, en bovenal Gods zegen toegewenst in 

deze roerige tijd. 

 

 

I. Beste jongens en meisjes, 

 

Ik kreeg zonet een filmpje doorgestuurd van onze dochter Wieneke via WhatsApp. Daarin had ze 

zichzelf opgenomen toen ze door de lege school liep in Maasland (dicht bij waar wij wonen). Ze 

werkt daar ze een dag per week. De enige die je op het filmpje zag, was Wieneke. Alle 

klaslokalen waren leeg, niemand liep in de gangen, lege stoelen, de tafeltjes werden niet gebruikt. 

Er lagen tientallen lespakketten op tafels, die door de ouders één voor één moesten worden 

opgehaald. Het schoolplein was ook leeg. Geen geluid van spelende en joelende kinderen… Het 

is nu woensdagmiddag, dus ja, dan is het logisch dat de school leeg is. Maar het was een heel 

andere leegte: de school wordt al wekenlang niet meer gebruikt. 

Jullie weten allemaal hoe dat komt: de coronacrisis. Als er mensen ergens ziek van 

worden, noemen we dat een ziekte. Als er heel veel mensen ergens door ziek worden, wordt het 

een epidemie genoemd. Denk aan de jaarlijkse griep, meestal ergens in de winter. Ook daar 

sterven vaak mensen door. Maar als die bepaalde ziekte over de hele wereld voorkomt, noemen 

we het een pandemie. Daar sterven dus nog veel meer mensen door. 

We hebben gelukkig een hele knappe overheid. Mensen als onze minister-president, Mark 

Rutte, en de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, helpen ons heel goed. Ze geven 

verstandige adviezen. Natuurlijk moeten we die opvolgen. Je mag bijvoorbeeld niet met meer dan 

drie mensen op straat komen. Je moet anderhalve meter afstand houden. Je mag niet meer naar 

school, naar de kerk, naar de club of vereniging, naar een concert. Allemaal dingen die ervoor 

moeten zorgen dat er steeds minder mensen ziek worden en sterven.  

Gelukkig hebben we ook hele goede ziekenhuizen. En heel knappe dokters, lieve broeders 

en zusters, enthousiaste verzorgers, veel vrijwilligers. Deze mensen doen er alles aan dat zieken 

beter worden. Helaas lukt dat niet altijd, want er sterven elke dag weer zoveel mensen door het 

coronavirus. Maar toch werken de mensen in de zorg zo hard en zoveel als ze kunnen. 

We hopen dat alles helpt. Zeg, jullie bidden hier toch ook voor? Of de Heere jou en je 

ouders wil bewaren? Dat je niet ziek zult worden? Of dat je opa en oma, als die nog leven, 

gespaard zullen blijven? Ik denk dat jullie dat elke dag doen. De Heere wil deze gebeden 

verhoren. Op dit moment weet ik van niemand uit onze gemeente dat die ernstig ziek is, of zelfs 

gestorven. Gelukkig niet. Zie je wel dat de Heere je niet voor niets laat bidden? Maar ga er elke 

dag mee door. Want het zou zomaar kunnen veranderen. En: als je bidt, wil dat niet altijd zeggen 

dat mensen niet ziek worden, of sterven. Maar ze hebben jouw gebed wel nodig. Bidt ook voor 

alle oude mensen, voor de mensen die alleen en eenzaam zijn. En voor mensen die een zwakke 
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gezondheid hebben.  Die hebben het vaak zo moeilijk! Bidt bovenal om een leven samen met de 

Heere. Ook voor jou!  

Gespreksvragen: Waarom is het nodig te bidden? Voor wie kunnen we nog meer bidden?  

II. Beste jongens en meisjes,  

 

Het belangrijkste in je leven is dat je een nieuw hart hebt. Dat betekent dat je de Heere liefhebt, 

Hem wilt dienen en met Hem wilt leven. Misschien is dat bij jou al zo. Wat ben je dan gelukkig! 

Want als je zult sterven, mag je eeuwig bij de Heere wonen. Er overlijden gelukkig bijna geen 

kinderen door het coronavirus. Maar hoe zou het bij jou zijn, als je wél moest sterven? Misschien 

wel door een andere ziekte, of door een ongeluk. Ga je dan eeuwig bij de Heere wonen in de 

hemel? Of blijf je dan altijd ongelukkig? Nu hoop ik van harte dat deze verschrikkelijke ziekte je 

heel veel doet denken aan God. Dat je het heel goed weet dat je de Heere nodig hebt. Dat je een 

kind van de Heere mag worden als je dat nog niet bent. En als je God al liefhebt, je Hem nog 

liever krijgt. 

Verder is het natuurlijk best apart dat je elke dag thuiszit. Vooral overdag zit je binnen. 

Samen met papa en mama, of misschien opa of oma, aan de tafel in de keuken, in de kamer, of op 

je eigen slaapkamer. De hele morgen, en misschien ook ’s middags nog een paar uur. Allemaal 

om je werk voor school af te maken. Gelukkig kan dat doorgaan. Stel je voor dat je zomaar een 

paar maanden achter raakt… De school is inmiddels alweer een paar weken dicht. En dat zal in 

elk geval nog een maand zo blijven. Misschien nog wel twee maanden. Maar je weet wel dat als 

je je best blijft doen, je in ieder geval over zal gaan naar de volgende groep. Of naar de 

middelbare school. Stel je voor dat je een heel jaar moest overdoen…  

In het begin vond je misschien best leuk zo lang vrij te krijgen. Maar nu mis je je 

vriendjes en vriendinnetjes op school al. Je mist het contact. Je mist het overblijven, het 

buitenspelen, de gymles, het sportuurtje, het samen praten. Ik kan het me goed voorstellen. Toch 

zijn er gelukkig nog veel mogelijkheden om met elkaar contact te hebben. Vraag maar eens aan je 

vader of moeder hoe bijvoorbeeld Skype werkt. Of probeer eens om via een mobiele telefoon 

iemand te zien (WhatsApp). Ik denk best dat je broer of zus je wilt helpen en de telefoon lenen 

als je er zelf nog geen hebt. En anders probeer je het zelf! Gewoon bellen kan natuurlijk ook 

altijd. Of nog wat meer appen… En denk dan ook aan jongens en meisjes die altijd alleen zijn. 

Juist die hebben nu contact nodig! 

Gelukkig ziet alles er naar uit, dat je het nieuwe jaar weer op school kunt beginnen. Maar 

nu is het nog even doorbijten. Voor jullie is het best pittig soms, maar voor je vader en moeder 

ook. De meesten van de ouders hebben niet voor meester of juf geleerd. En ze moeten nu opeens 

‘voor de klas’, want dat is het eigenlijk. Toch? Dan kan het dus gebeuren dat ze dingen verkeerd 

uitleggen. Of het echt niet weten. Of gewoon fouten maken. Misschien wel wat kortaf en een 

beetje boos worden. Je moet daar echt geduld mee hebben. Reken ze deze fouten niet kwalijk. 

Probeer zelf altijd goed je best te doen. Dat doe je natuurlijk al, maar dan nóg iets meer. 

Misschien snap je het zo goed, dat je het aan je eigen papa of mama kunt uitleggen… Dat zou 

geweldig zijn!! Dan krijgen je ouders ook nog een beetje les… 

Gespreksvragen: Wat zijn de voor- en nadelen van thuisonderwijs? Wat zou jij er nog aan 

kunnen verbeteren? En je ouders? (Praat er eerlijk en rustig met elkaar eens over na!) 

 

 

III. Beste jongens en meisjes, 
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Misschien denk je wel: Waarom gebeurt dit allemaal eigenlijk? Moeten er nu echt zoveel mensen 

ziek worden en sterven? Had de Heere dat niet tegen kunnen houden? Hij kan toch alles? Nou, 

God wil in ieder geval dat we meer rekening houden met Hem. Veel mensen denken nooit aan 

God. Nu worden ze misschien onzeker en gaan op zoek naar de Heere. Wat zou dat mooi zijn! En 

verder, als we de Heere liefhebben, weten we dat Hij in alles voor ons zorgt. Soms is het nodig 

om moeilijkheden te hebben. Ook daardoor gaan we meer op de Heere vertrouwen. 

Het overkomt jullie allemaal weleens dat we zo gewend aan dingen raken. Aan ons eten, 

het naar school gaan, de kleren die we dragen, de vakantie die we bespreken, de gezondheid die 

we hebben. Maar… in één keer is het allemaal zo anders. Overal wordt een grote streep doorheen 

gehaald. Bijna niets kan er meer. Maandenlang thuiszitten. Niet meer op verjaardagsfeestjes. 

Misschien wel helemaal niet op vakantie. Wie zal het zeggen? Enzovoorts.  

We geloven dat alles op aarde door de Heere wordt bestuurd. Hij heeft overal Zijn 

bedoeling mee. Wat God het liefste heeft, is dat we Hem in alle dingen nodig hebben. Bovenal 

wil de Heere dat we Hem zoeken. Dat de Heere Jezus onze Koning wordt. Dat we Hem 

liefhebben. Hem dienen. Hem volgen. Misschien laat de Heere daarom deze vreselijke ziekte wel 

toe, zodat we God het allerbelangrijkst gaan vinden.  

Daarover staan in de Heidelbergse Catechismus in Zondag 9 en 10 prachtige dingen. Je 

weet wel, die Catechismus waaruit ik elke zondagmiddag preek. Ik kan het niet beter uitleggen 

dan zoals het daar staat. Ik zal het in makkelijke taal hieronder plaatsen (bron: 

www.heidelbergse-catechismus.nl/gewone-taal/). Als je het nog moeilijk vindt, laat je vader of 

moeder het even uitleggen. 

 

Vraag 26: Wat geloof je, als je zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 

van hemel en aarde? Antwoord: Ik geloof dat de Vader van onze Heere Jezus de hemel en aarde, 

met alles wat erin is, uit het niets heeft geschapen. Hij onderhoudt en regeert over de schepping 

door Zijn eeuwig plan en Door de Heere Jezus is Hij ook mijn God en Vader en ik vertrouw 

helemaal op Hem. Ik twijfel er niet aan dat Hij voor mij zorgt en mij alles zal geven wat mijn 

lichaam en ziel nodig hebben. Ook het lijden in deze wereld gebruikt Hij voor mijn bestwil.  

Dit kan Hij doen, omdat Hij een almachtige God is. Hij wil dit ook doen omdat Hij een trouwe 

Vader is.  

Vraag 27: Wat bedoel je met de voorzienigheid van God? Antwoord: Gods voorzienigheid 

is de almachtige en overal aanwezige kracht van God, waardoor Hij de hemel en aarde, inclusief 

alle schepsels, onderhoudt en regeert. Niets gebeurt toevallig, maar vanuit Zijn Vaderlijke hand 

ontvangen wij alle dingen: het groeien van bomen en planten, regen en droogte, vruchtbare en 

onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. 

Vraag 28: Wat hebben wij eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en het nu nog 

steeds door Zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: Dat wij in tegenspoed geduldig, en in 

voorspoed dankbaar mogen zijn. In alles wat ons nog kan overkomen mogen wij verwachting 

hebben van de goede zorg van onze trouwe God en Vader. Geen ander schepsel zal ons kunnen 

scheiden van Zijn liefde, omdat alle schepsels zó in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil in niets 

kunnen doen. 

 

Gespreksvragen: Hoe komt het dat er zoveel mensen lijden, verdriet hebben, ziek zijn? Hoe 

ervaar jij Gods voorzienigheid? Wat zou Gods bedoeling met de coronacrisis kunnen zijn? 

 

 

IV. Beste jongens en meisjes,  

http://www.heidelbergse-catechismus.nl/gewone-taal/
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Niemand weet hoe alles verder zal gaan. We weten geen dag van tevoren wat er gebeuren zal. 

Vandaag ben je nog gezond, en morgen misschien wel ziek. Dat kan ook bij anderen om je heen 

gebeuren. Heel belangrijk is dat je op de Heere vertrouwt. Dat geeft je heel veel rust. Daar word 

je ook heel blij van. En als het dan misschien wel heel moeilijk wordt, is de Heere er toch bij. 

Natuurlijk is het heel belangrijk dat alles doorgaat. Dat gebeurt ook, al is het op heel 

andere manier. We blijven eigenlijk naar school gaan, maar dan in huis. We gaan eigenlijk nog 

steeds naar de kerk, maar dan ook thuis. We hebben contact met anderen, maar dan vooral vanuit 

huis. Er is dus wel heel wat veranderd aan de manier waarop dingen gebeuren. Weet je wat echt 

hetzelfde blijft? Het bidden en het dienen van de Heere. Als je Hem liefhebt, ervaar je misschien 

wel dat het moeilijk in je leven is. Maar: je kunt met al je zorgen naar de Heere toe. Hij wil je 

helpen en zegenen. 

 Het kan heel goed dat je thuis wat sneller boos wordt. ‘Geïrriteerd’, noemen we dat met 

een moeilijk woord. Soms over de kleinste dingen. Misschien heeft je vader of moeder daar ook 

wel eens last van. Dat gebeurt vaak als mensen minder te doen hebben, of de hele dag bij elkaar 

zitten. Het kan ook heel goed te maken hebben met onzekerheid, met spanning. Of met een heel 

andere situatie waarin we nu gekomen zijn. We moeten dan ook maar altijd bedenken dat we 

zondige kinderen zijn. Dat geldt natuurlijk ook van je ouders. Ook zij zijn niet volmaakt.  

 Natuurlijk moeten we er alles aan doen om deze dingen niet te laten gebeuren. We moeten 

tóch met elkaar door, ook al zitten we bijna de hele dag thuis. Misschien word je wel heel snel 

boos. Gooi je er wel heel vlug iets uit. Meestal zijn dat dan niet zulke mooie woorden. Dan is het 

voor jou wel nodig om eerst eens rustig tot tien te tellen voordat je wat zegt. Voor ouders kan dat 

ook nodig zijn. Wat bovenal belangrijk is, is om elke dag met de Bijbel te beginnen. Dat doe je 

op school ook. Daarin zegt de Heere precies hoe Hij vindt dat we leven moeten. Ook over ons 

gedrag naar elkaar toe staat er zoveel in Gods Woord.  

 Denk eens aan Jozef! Zijn broers hebben hem verkocht als slaaf aan anderen. Toen hij 

later onderkoning was, heeft hij geen wraak op hen genomen, maar hen in alles geholpen. Denk 

ook eens aan de Heere Jezus! Hij heeft alle spot ondergaan. Hij heeft nooit teruggescholden. Hij 

heeft altijd aan anderen gedacht. Hij wil ook aan jou denken, hoe zondig je ook bent. Hij zegt: 

Kom maar naar Mij toe, Ik zal je helpen, Ik wil je zalig maken, dat wil zeggen: je zonden 

vergeven, je gelukkig doen worden. 

 En dat is het belangrijkste: met alle verkeerde dingen naar de Heere Jezus te gaan en Hem 

om vergeving vragen. En als je Hem al liefhebt, juist dan moet je elke dag weer aan Hem denken, 

Hem nodig hebben, maar Hem toegaan. Zo wens ik je het leven met de Heere toe! 

 Voor mijzelf als jullie dominee zijn ook veel dingen anders. Wat niet veranderd is, is het 

preken van het Woord van God. Tuurlijk, er zijn bij elkaar hooguit zeven mensen in de kerk. Ik 

kijk onder het preken dus niet meer dan zes mensen aan. Maar: in gedachten zie ik juist jullie 

voor me zitten. Letterlijk achter het beeldscherm thuis. In het preken moet ik veel aan jullie 

denken. Zo in de zin van: Ik hoop dat al onze jongens en meisjes de Heere Jezus liefhebben en 

God dienen. 

 Hieronder een mooi lied wat ik vond in de Nieuwsbrief van onze gemeente te Vlissingen. 

Een lied ter bemoediging in deze moeilijke tijd (op de wijs van: ‘Wat de toekomst brengen 

moge’): 

 

1.Heere God, wij komen tot U   2. Heer’, wij mogen niet naar school toe 

In een bange, donk’re tijd.     En naar onze vriendjes thuis. 

Heel de wereld is verslagen     Wilt U voor hen blijven zorgen? 
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En we voeren allen strijd.    Denkt U aan een ieders kruis! 

Breng ons, Heere, op de knieën;   Breng ons, Heere, op de knieën; 

Dat wij U belijden, Heer’.    Dat wij U belijden, Heer’. 

U staat boven alle dingen.    U staat boven alle dingen. 

Leer ons leven tot Uw eer!    Leer ons leven tot Uw eer! 

 

3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam,   4. Wilt U voor de dokters zorgen 

Alleen in hun eigen huis.    En voor allen in de zorg? 

Wilt u een bezoekje brengen?     Geeft u wijsheid en veel liefde; 

Misschien wel in het ziekenhuis.    Toon Uw Vaderlijke zorg! 

Breng ons, Heere, op de knieën;   Breng ons, Heere, op de knieën; 

Dat wij U belijden, Heer’.    Dat wij U belijden, Heer’. 

U staat boven alle dingen.    U staat boven alle dingen. 

Leer ons leven tot Uw eer!    Leer ons leven tot Uw eer! 

 

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos   6. Leer ons in Uw woord te lezen; 

En verdienen nu geen geld.    Help Uw knechten, elke keer 

Heer’, U weet: dat geeft veel zorgen;   Om Uw woord ook nu te brengen, 

We gevoelen ons geveld!    Breng het in onz’ harten Heer’! 

Breng ons, Heere, op de knieën;   Breng ons, Heere, op de knieën; 

Dat wij U belijden, Heer’.    Dat wij U belijden, Heer’. 

U staat boven alle dingen.    U staat boven alle dingen. 

Leer ons leven tot Uw eer!    Leer ons leven tot Uw eer! 

 

7. Heer’, ik mag toch alles vragen 

Als ik bang ben, vol verdriet? 

Wilt u daarom naar ons luisteren? 

Hoor, verhoor toch ook dit lied! 

U bent Wonderlijk, ja Raadsman; 

U bent toch de sterke God! 

Brengt U dan Uw eigen vrede; 

Wees bewogen met ons lot! 

 

Gespreksvragen: Noem eens wat punten op hoe je aan (kleine) irritaties kunt werken (dat 

geldt voor natuurlijk ook voor je ouders)! Wat is de troost van bovenstaand lied?  

 

 

Allemaal heel hartelijk gegroet van jullie allen liefhebbende, en voor jullie allen biddende 

dominee (zoek de betekenis van de afkorting achter mijn naam maar eens op!): 

 

 
 

G.J. Baan, VDM 


