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Heer, U bent voor eeuwig 
Koning. U zal door alle 

eeuwen heen blijven 
regeren. 

 
 Klaagliederen 5:19, BB 

Vorige maand realiseerden we ons ineens 
dat corona al een jaar lang in ons midden 
is. Een jaar lang onzekerheid, onbegrip, 
angst, leren vertrouwen, digitaal leren 
leven en zoeken naar mogelijkheden tot 
(creatief) contact. Naast de moeilijke 
dingen heeft het ook mogelijkheden 
geschapen om te ontdekken. Een bloem 
in het veld wordt herontdekt, boeken 
worden gelezen en besproken. Soms is 
het goed om de dingen die we missen 
(het verdriet hierom) op een goede manier 
te verwoorden. Onze zendingsorganisatie 
heeft een week aan dit specifieke thema 
gewijd. Een week om samen te verwerken 
wat we hadden meegemaakt of juist niet 
hadden kunnen meemaken tijdens het 
afgelopen jaar.  
 
Klaaglied 
’SpringConnect’ was de titel van deze 
miniconferentie. Een week toegewijd aan 
Psalm 22: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt 
U mij verlaten’. De Bijbel laat zien hoe we 
mogen vragen en klagen, vertrouwen en 
hoop mogen vinden zonder dat we alle ant-
woorden ontvangen. Tijdens deze conferen-
tie konden we o.a. een klaaglied schrijven. 
Een klaaglied geadresseerd aan God. God 
die machtig is, Almachtig. (Psalm 95:3-5) 
Aan God die rechtvaardig is (Psalm 103:6) 
Aan God die liefdevol, barmhartig en trouw 
is. Een klaaglied zong men niet alleen in de 
tijden van de Bijbel, maar werd ook vaak 
publiekelijk gezongen. 
 
In het klaaglied schreven we onze klacht, het 
probleem, de waarom-vraag… Samen 
worstelen met het verdriet en onrecht, de 
zonden van onze wereld. Samen de ogen 

richten op de Redder die verlossing, heling 
en liefde brengt. Daarna namen we de tijd 
om God om hulp te vragen, vervolgens 
herinnerden we ons de momenten waarin we 
God (wel) ervaren hadden. We dachten aan 
onze geschiedenis van God met ons zelf en/
of medemens. We spraken ons vertrouwen 
uit tot God, waardoor we konden eindigen 
met woorden van dankbaarheid en lof. 
 
Pesach 
Jezus zelf geeft het voorbeeld tijdens de 
Pesach maaltijd. Er staat in Mattheus 26:30: 
’Nadat ze de lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg’. Men zegt 
dat het gebruiklijk was om Psalm 113 tot en 
met Psalm 118 te zingen tijdens deze 
maaltijd. Denk eens aan de woorden van 
Psalm 116. Hierin staat dat God luistert naar 
onze stem en er staat ook ‘dat de banden 
van de dood de schrijver omknelden.’ Wat 
betekende het voor Jezus om dit mee te 
zingen? Tijdens het Pesachmaal dacht men 
aan de bevrijding uit Egypte. Tijdens deze 
maaltijd bereidde Jezus zich voor om ons 
allen te bevrijden van onze dood door onze 
zonden. Jezus kende de worsteling om 
gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader. Hij vraagt 
immers later of de beker des doods aan Hem 
voorbij mag gaan. In die worsteling richt Hij 
zich tot de Vader en dat mogen wij ook doen. 
 
Verlies 
Een gezin in onze ECM-familie kreeg een 
baby die binnen enkele uren ook weer 
overleed. Bid voor hen en het team waarin zij 
werken. Enkele ECM-werkers werden gecon-
fronteerd met ziekte of overlijden van hun 
dierbaren in het land vanwaar zij uitge-
zonden waren. Zij konden niet bij hen zijn of 
afscheid nemen. Bid voor hen in het 
verwerken van dit verdriet. Sommige ECM-
werkers hebben inmiddels ook corona gehad 
en ondervinden hier nog vermoeidheid en 
andere klachten van. Wat is het toch 
bijzonder dat ieder van jullie mee bidt en ons 
met andere ECM-werkers bij de almachtige 
God brengt. Het is fijn om zo met andere 
ECM’ers betrokken te zijn. 
 
Boek 
Hoewel we veel online zijn en zo op die 
manier onze betrokkenheid tonen, hebben 
we soms ook de mogelijkheid om elkaar in 
het echt te ontmoeten. In januari sprak ik een 
moeder van een klein jongetje. In ons 
gesprekje besloten we als reactie op de 
lockdown andere moeders te betrekken bij 
een boek over opvoeden. Nu hebben we al 

Lieve familie en vrienden, 

Nu ma haar vaccinaties heeft konden we  
samen extra genieten van de mooie bloesem 



Onze diepe wens is dat mensen wakker worden en 
beseffen dat God een plan voor hun leven heeft. 

twee hoofdstukken via Zoom bespro-
ken. Het boek: ‘Wat is het hier gezellig’ 
reikt goede gespreksonderwerpen aan 
over o.a. waardevolle normen en 
waarden binnen een gezin. Wat maakt 
je gezin gezellig? Wat zijn de 
herinneringen aan je eigen gezin 
waaruit je vandaan komt? En hoe 
speelt vergeving een rol in je gezin? 
Wat geeft de Bijbel voor handvatten 
om vanuit Gods liefde te leven met 
elkaar. Wat betekent grenzen trekken 
binnen je gezin en hoe doe je dat? Ik 
vind het heel fijn om zo met elkaar te 
delen. Ook vind ik het tof dat er 
christenen zijn die goede boeken 
schrijven waarvan we kunnen leren of 
die we voor de gezelligheid kunnen 
lezen. Toch wel mooi dat we dankzij 
de afhaalbibliotheek nog boeken 
kunnen lenen. 
 
Zout 
Ik ben ook dankbaar dat we kunnen 
wandelen. Elke week wandel ik met 
verschillende mensen door de velden 
of door onze stad. Tijdens de wan-
deling in de stad zijn we gaan bidden 
voor de stad. Het is inspirerend om dit 
samen te doen. Mijn gebedspartner 
heeft haar ideeën om voor te bidden 
en zo vullen we elkaar niet alleen aan, 
maar inspireren we elkaar ook. Nadat 
we op een plek gebeden hebben 
strooien we wat zout als symbool dat 
we het zout der aarde zijn. Moge God 
genadig zijn met Maastricht. 
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Zout strooien na ons gebed. 

Roland heeft liederen opgenomen om 
te gebruiken voor de Engelse kerk-
diensten via Zoom. Ook heeft hij een 
stuk muziek gecomponeerd voor de 
miniconferentie, getiteld:’ We had 
hoped’ een stuk waarin Roland 
geprobeerd heeft de gevoelens van 
de Emmausgangers om te zetten in 
muziek. Veel mensen hebben dit 
gewaardeerd.  
 
Voor het membercare werk binnen 
ECM hebben we op 21 en 23 april 
online trainingsochtenden. Bid voor 
alle deelnemers opdat we meer leren 
hoe we goed zorg voor elkaar kunnen 
dragen. Op paasochtend zal Roland 
preken. Ik mag op 25 april preken. Bid 
dat we goed luisteren naar wat God 
op ons hart legt om te delen in de 
gemeente. De baptistengemeente is 
ook bezig met de voorbereidingen 
voor een actie om het Goede Nieuws 
van Jezus te delen met verschillende 
mensen hier in Maastricht. 
 
Ofschoon we weinig gepland hebben, 
zien we uit naar het voorjaar. We 
moedigen iedereen om vol te houden 
in deze tijd.  
 
Dankjewel voor jullie gebeden! 

Roland, Carolien, 

en de kinderen. 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Wandelen met vrouwen in het mooie landschap van Limburg 

Spring connect: het schrijven van een 
klaaglied 

Genieten van de omgeving tijdens onze 
gebedswandeling 
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