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Pastorale brief in bewogen tijd 

 

Beste mensen, 

Opnieuw een brief als teken van verbondenheid. Het ziet er nog niet naar uit 

dat het covid-19 virus is bedwongen. De weken rijgen zich aaneen en dat maakt 

de beproeving groter. Wie had aan zo’n tijd van quarantaine gedacht? We 

moeten ervoor oppassen dat we niet van een andere crisis slachtoffer worden. 

Je kunt je zomaar teleurgesteld voelen; sociaal en psychisch betaal je dan de 

tol. Het doet blijkbaar niet goed wanneer we de vaste gang missen. 

In een rubriek in dagblad Trouw vertellen schrijvers wat hen geestelijk op de 

been houdt in coronatijd. Jacobine Geel nam een zin die ze al vaker aanhaalde 

uit het werk van de hoogbegaafde dichteres Ida Gerhardt (1905-1997): ‘Ik houd 

het linnen blank’.  

Ik vond het gedicht, dat onder de titel ‘Dankzegging’ niet lang na de Tweede 

Wereldoorlog was verschenen. Een paar keer staat het erin: ik houd het linnen 

blank. Een tamelijk onbekende uitdrukking, maar je voelt waar het op aankomt. 

Als je in je huishouding het linnen niet aanpakt en het maar laat liggen, vergeelt 

het. Je moet het gebruiken en ook wassen. Vroeger legden ze het dan op de 

bleek en als het in de zon weer stralend wit was geworden, streken ze het, 

vouwden het op en legden het klaar voor de volgende beurt. Dat was het 

geijkte ritme. Het symboliseerde de zorgzaamheid, toegewijde aandacht en 

inspanning die het bestaan typeren. Het lijkt op de routine van de vlam van een 

kaars die brandt. Voor het gewone is ijver nodig: ik houd het linnen blank.  

Ik houd het linnen blank. Maar als ik in de laden 

de geurige stapels strakker in hun vouwen schik, 

treedt Gij soms achter mij. De glans van Uw genade 

glijdt over werk en hand, en zoekt het wachtend ik. 



Hoe mooi kan ze het zeggen, tot en met de saaie bezigheid van een wasbeurt. 

Het basale werk krijgt iets van een hogere zin. Zwaar is soms de arbeid, maar er 

is ook een vreugde in het verrichten van wat de hand vindt om te doen. De ‘Gij’ 

op de achtergrond maakt de handeling dieper. De glans van Gods genade glijdt 

over het werk van onze handen. Ik vind het een mooi beeld, dat je de vouwen 

in het leven moet aanbrengen. Anders wordt het een hobbezak.  

Geduld hebben dus, en de vaste tred der dingen gaan. Zo is het ook in het 

geloof. Een bizar gekke tijd dat je niet naar de kerk kunt, als ambtsdrager geen 

dienst doet, elkaar niet meer spiegelt of corrigeert, de klokken op zondag hoort  

zwijgen. De jaren door heb ik de mensen opgemonterd om naar de eredienst te 

komen en het huis met gebed, lofzang en aandacht te vullen en nu zit of sta je 

daar in een lege ruimte een beetje kerkje te spelen. Mooi dat het kan voor de 

media, maar virtueel is niet echt, je haakt makkelijk af. En zouden we bij groen 

licht de route weer hervatten? Ook in de kerk moet het linnen blank blijven. Je 

hoopt het straks weer geplooid op de avondmaalstafel te zien. Als de structuur 

ontbreekt, verwilderen we. 

Juist nu willen we proberen saamhorig te zijn en – zoals een opwekkingslied 

zegt – schouder aan schouder te staan. We hebben Pasen gevierd. Paschen – ik 

gebruik met opzet de oude spelling – komt van pascha, verder trekken, 

doorgaan, overslaan. Het leven is een passage naar een nieuwe schepping, 

noem het een geopende deur of noem het de eeuwigheid.  

We gedenken de Vijfenzeventigste Mei. Lock-down bezinnen we ons op 

bevrijding. De mensen die de oorlog meemaakten en ook de oorlogskinderen 

weten dat je soms moet afzien en op de lippen bijten om er doorheen te 

komen. Hopelijk kunnen we het volhouden. We denken aan ouderen, 

alleenstaanden, jongeren en hectische gezinnen. Aanhechten is het parool. 

 Met hartelijke groet,  
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