
 

Een gebed voor al onze verschillende omstandigheden. 

 
Ik heb gehoord dat we in hetzelfde schuitje zitten. 
 
Maar zo is het niet. 
 
We zitten in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. 
 
Voor sommigen is quarantaine goed: een moment van bezinning en herverbinding. 
 
Voor anderen is het een wanhopige crisis. 
 
Voor anderen is het eenzaamheid. 
 
Voor sommigen is het vrede, rust, een vakantie. 
 
Voor anderen is het een marteling : Hoe ga ik mijn rekeningen betalen? 
 
Sommigen waren bezorgd over het chocolademerk voor Pasen. 
 
Anderen waren bezorgd over het brood voor het weekend, of zou de pasta nog voor een paar dagen 
genoeg zijn. 
 
Sommigen werkten vanuit huis. 
 
Anderen woelen door het vuilnis om te overleven. 
 
Sommigen hebben bijna de dood ervaring door het virus meegemaakt; sommigen hebben er al 
iemand aan verloren;  
 
sommigen weten niet zeker of hun geliefden het wel zullen halen en sommigen geloven niet dat het 
iets groots is. 
 
Sommigen van ons, die het goed maken, zullen er uiteindelijk mee te maken krijgen  
 
en sommigen die geloven dat ze onaantastbaar zijn, zullen er kapot van zijn als het iemand raakt die 
ze kennen. 



 
Dus vrienden, we zitten niet in hetzelfde schuitje. 
 
We gaan door een tijd, waarin onze waarnemingen en behoeften totaal verschillend zijn. 
 
En ieder zal op zijn eigen manier uit die storm tevoorschijn komen. 
 
Sommigen met een kleurtje uit het zwembad. Anderen met littekens op de ziel. 
 
Het is belangrijk om verder te kijken dan wat er op het eerste gezicht wordt gezien. 
 
Niet alleen kijken. Meer dan kijken. Zien. 
 
Kijk verder dan de politieke partij, verder dan religie, verder dan de neus op je gezicht. 
 
Onderschat de pijn van anderen niet als je het niet voelt. 
 
Wees geen rechter. 
 
We zijn verschillende schepen die willen overleven. 
 
Laat iedereen zijn route varen met respect, empathie en verantwoordelijkheid. 
 
We bidden voor elkaar. 
 
Heilig Hart van Jezus, we stellen ons vertrouwen in jou. 
 
Het allerbeste voor jullie allen 
 
Alison Mc Kenzie 
Verantwoordelijke Internationale Lekenbeweging 


