
 

 

3e vastenoverweging op 03.03.2021 
Nabijheid op afstand? 

 
Ik nodig je vandaag opnieuw uit om tijdens deze vastenweek (van 
woensdag tot dinsdag) de volgende overweging te behandelen. 
 
Neem de tijd voor jezelf; zoek een rustige plek, een comfortabele 
zithouding, zachte muziek indien nodig. Je kunt desgewenst een 
zogenaamd 'vastendagboek' bijhouden. Je kunt een kaars aansteken. 
Het is helemaal aan jou hoe je deze overweging voor jezelf wilt 
gebruiken! 
 
Wat mis je het meest in deze tijd van de pandemie? Het bezoek aan de 
kapper? Gezellig tafelen in een restaurant? Uitgebreid shoppen? 
Persoonlijk mis ik het meest dat ik dicht bij andere mensen ben. Het 
isolement is het afgelopen jaar gegroeid, mensen moesten afstand 
houden, iedereen bewaart overal afstand. 
Waar ervaren we nog nabijheid? Sommigen in de familie die ze hebben. 
Anderen met een paar vrienden met wie gedurende deze tijd een 
nauwere band mogelijk is. Ik heb bijvoorbeeld een 'contactfamilie' die ik 
vaak bezoek. 
Fysieke nabijheid kan niettemin in zeer beperkte mate worden ervaren, 
aanraking is in strijd met de huidige regels voor afstand en hygiëne. 
Het is des te belangrijker om in gedachten te houden door  wie we ons 
altijd gesteund kunnen voelen, ook al zal het niet altijd een direkte 
ervaring zijn. We kunnen God niet in onze armen nemen; we kunnen 
hem niet van aangezicht tot aangezicht zien. Maar we hebben zijn 
belofte: 
 
Ik ken je, ik houd je in de gaten, ik hou van je en ik ben er altijd voor je. 
Vertrouwen: je wordt geleid. 
 
Ik heb een plan met je leven, ik ken de weg en het doel voor jou. 
Zeker: je wordt geleid. 
 
Als je wegen er misschien ook uitzien als omwegen, 
zelfs als sommige dingen duister, onbegrijpelijk, zinloos voor je lijken - 
wees zonder angst: je wordt geleid. 
 
Je bent nooit alleen. Wat er ook gebeurt, ik blijf aan je zijde. 
Je kunt erop vertrouwen: je wordt geleid. 
 
Of je succes hebt of faalt, of je je nu sterk of zwak voelt - 
heb moed: je wordt geleid. 



 

 

 
Ik heb je nodig, ik wil door jou werken. 
Ik heb een opdracht voor jou die alleen jij kunt vervullen. 
Zet de volgende stap: je wordt geleid. 
 
Ik zal deuren voor je openen, ik zal je de weg wijzen. 
Ik geef je de kracht voor alles wat je te wachten staat. 
Ga met deze zekerheid: je wordt geleid. 
 
Ik ben er ten diepste van overtuigd: God laat ons nooit in de steek. Zelfs 
als we zijn nabijheid niet altijd voelen - HIJ is dicht bij ons! HIJ laat ons 
niet alleen in deze moeilijke tijd en laat ons volhouden. We hoeven niet 
te wanhopen. Laat ons leiden door HEM en ons op hem concentreren! 
 
 
Een goede tweede vastenweek voor jou en jullie allemaal! 


