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Vooraf 

Deze rondzendbrief is geschreven omdat er in deze tijd vanwege het coronavirus geen kerkdiensten zijn. Het is één 
van de manieren om elkaar toch te bereiken.  

Overdenking  
Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen... 
Matteüs 9 vers 36  
 
Jezus trekt rond in het land. Hij komt in steden en dorpen. Hij vertelt zijn verhaal.  
Troost en bemoedigt de mensen. Geeft hen hoop. Geneest zieken en kwalen.  
Dat is allemaal prachtig om te lezen maar dan komt wat ik eigenlijk wel het  
mooiste vind: Jezus ziet al die mensen en Hij voelt medelijden met hen omdat ze 
er uitgeput en hulpeloos uitzien. De Here Jezus moet gevoeld hebben, dat Hij  
veel kon doen en Hij doet ook veel maar nog lang is niet alles gedaan wat gedaan 
moet worden. Er is zoveel te doen en er lijkt maar zo weinig mogelijk te zijn.  
Al die uitgeputte en hulpeloze mensen, Jezus heeft zo’n medelijden met hen.  
Het medelijden van Jezus, dat ene woord zegt meer over Hem dan welk ander woord ook. Jezus lijdt met ons, Hij 
lijdt voor ons.  
Ik zag op internetbeelden van een arts in Italië, in het crisisgebied van de Corona. Hij en zijn collega’s werken dag en 
nacht door, ze zijn op de rand van de totale uitputting. Ze redden mensenlevens. Ze kunnen veel en ze doen heel 
veel. Maar ze kunnen niet alles, lang niet alles. Ik zag bij die dokter een diep medelijden met al die mensen, al die 
zieken, die hij ziet.  
Van zulk medelijden zie je zoveel voorbeelden. Zoals bij die ambulanceverpleegkundige uit Friesland betrokken bij 
het transport van zieken uit Noord-Brabant. Zij en haar collega’s waren zich rot geschrokken van wat ze allemaal 
tegenkwamen. Machteloos voelen zij zich, ondanks dat zij zoveel kunnen en ook zoveel doen. En medelijden voelen 
zij, heel sterk.  
In al dat medelijden zie ik Jezus aanwezig. Hij is niet ver van ons. Hij is dichtbij ons. Ons medelijden is zijn medelijden. 
Het medelijden van Jezus lijkt misschien niet sterk genoeg om de wereld te redden. En als je het verhaal van de 
medelijdende Jezus verder volgt, dan kom je uiteindelijk uit bij een totaal machteloze Jezus, die aan het kruis hangt 
en dat is dan ook het laatste want Hij begeeft het. Maar we weten, en daar leven we in deze tijd voor Pasen naar 
toe, dat het medelijden van Jezus zo krachtig is geweest, zoveel levenskracht heeft gehad, dat alle kwade duivelse 
machten bij elkaar het leven er toch niet onder krijgen.  
Het medelijden van Jezus is een godsgeschenk voor ons allen. Het brengt Hem zo dicht bij ons en het brengt ons in 
ons lijden en medelijden zo dicht bij Hem. Ook het coronavirus maakt daar geen eind aan.  
AMEN  
 
 
Pastor Teatow van onze partner gemeente Mestlin heeft ons een gebed en ook een muzikale groet gestuurd. 
De muzikale groet is te beluisteren via de volgende link: https://youtu.be/uLJQ84lrQeI  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gebed in de tijd van de Corona Pandemie  
Here Jezus Christus, 
U hebt ons gezegd alle dagen bij ons te zijn, 
In een tijd waarin veel mensen onzeker en vol angst zijn, Komen wij tot U en bidden U  
 

• -  Voor de mensen, die ziek zijn en allen in nood;  
• -  Voor allen, die angstig en onzeker zijn;  
• -  Voor allen werkzaam in de gezondheidszorg, die met grote inzet voor de zieken zorgen;  
• -  Voor wetenschappers zoekend naar een vaccin;  
• -  Voor hen die in politiek en samenleving grote verantwoordelijkheid dragen en nu zware beslissingen  

    moeten nemen;  
• -  Voor hen, die bezorgd zijn over werk en bestaanszekerheid in de toekomst;  
• -  Voor alle oude en kwetsbare mensen, die bang zijn om vergeten te worden;  
• -  Voor allen, die door de situatie van nu lichamelijk en geestelijk overbelast zijn. 

 
Heer, sta ons in deze dagen bij met uw macht en goedheid. Sterk ons tot wederzijds respect, tot solidariteit en zorg 
voor elkaar. 
Help ons, dat wij ons, ondanks alle gedwongen afzondering, innerlijk niet van elkaar verwijderen, dat wij acht slaan 
op de zorgen van de naaste en actief meehelpen waar wij nood zien. Help ons de uitdagingen en soms zware lasten 
te aanvaarden en laat ons juist in deze tijd van angst en onzekerheid, door ons handelen hoop gevende getuigen 
van uw liefde en genade zijn. AMEN  
 

 
Zorg voor elkaar  
Zwaar is het voor mensen in verzorgingshuizen, hun partners en hun familie. Zij mogen geen bezoek hebben. We 
nodigen U uit een kaart met een groet naar hen te sturen en hieronder hun adressen:  
 
Mevr. E. Bos-Hoogerhuis, Zuiderkade 36-G 8801 MK Franeker 
Mevr. D. de Witte-Jukema, Westerpoort, Academiestraat 26, afd. Boppe k8 8801 LJ Franeker 
Mevr. P. Watsing-Smits, Serviceflat Froonacker 84 8802 CN Franeker 
Mevr. M. Biesma-Lautenbach, Botniasteeg 5/k003 8801 KJ Franeker 
Dhr. L. Wijman, Beatrixstraat 1/k8 8801 DA Franeker  
Mevr. S. Miedema- van der Schaaf, Beatrixstraat 1/k9 8801 DA Franeker 
Mevr. S. Scheffer- Hesselius, Beatrixstraat 1/k103 8801 DA Franeker   
Dhr. N. Glazema, Beatrixstraat 1/k104 8801 DA Franeker 
Mevr. A. Vlietstra-Meinsma, Beatrixstraat 1/k105 8801 DA Franeker 
Mevr. S. Bonsma-de Jager, Beatrixstraat 1/k113 8801 DA Franeker 
Mevr. G. Hofstra-van Steeg, Beatrixstraat 1/k115 8801 DA Franeker 
Dhr. A. van den Akker, Beatrixstraat 1/k31 8801 DA Franeker 
Mevr. R. Mulder-Scheffer, Martenahiem, Dekemastraat 34/k7 8804 RA Tzum 
Dhr. H.G. Dijkstra, De Batting, Jetting 1, 8862 AK Harlingen  
 
 
Tenslotte  
Zo het nu staat zijn er tot 1 juni a.s. geen kerkdiensten mogelijk. Op zondag zijn er diensten op de radio en op de TV. 
 
Allen hartelijk gegroet,  
Ds. Douwe Visser 
06 81107529 
visserdouwe97@gmail.com  

 
 
 
 
 

 
Voor meer info kijk op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 


