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Voorwoord.
De titel van dit boekje zegt het al “UITZICHT” 

Hoop én perspectief kunnen bieden in een wereld die in 2020 is overval-
len door het Corona-virus.
Zowel in Frankrijk als Nederland konden de kerkdiensten in de kerk een 
periode géén doorgang vinden. Al gauw werd de oplossing gevonden 
door vanuit de pastorie via Zoom/You Tube een kerkdienst uit te zenden.
De auteur, Ruth van der Waall-Schaeffer, predikant van de Eglise  
Réformée Néerlandaise in Parijs, heeft via WHATSAPP en FACEBOOK 
en Mail regelmatig korte overdenkingen met beeldmateriaal aan haar  
gemeenteleden in Parijs én omgeving gestuurd; ook naar Nederland.
De “uitzichtjes’’ waren bedoeld om tóch vooral ook contact met elkaar te 
blijven onderhouden tijdens de lockdown periode.
Toen werd het idee geboren om deze overdenkingen in boekvorm uit te 
geven en heeft onze Stichting de coördinatie én realisatie in Nederland 
op zich genomen. 
Immers, ook na de Corona-periode blijft de inhoud actueel.
Wij wensen u veel leesplezier en een hoopvolle toekomst toe.

DE STICHTING VAN DE NEDERLANDSE VRIENDEN VAN DE 
KERK VAN PARIJS
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 1Quarantaine
Het woord quarantaine klinkt ons – wij die hier in Frankrijk wonen-  
gewoon in de oren. We horen er het franse telwoord 40 in. Quarante. 
In het Nederlands ligt de oorsprong van het woord quarantaine in de  
veertiende eeuw toen tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen 
voor de haven van Venetië moesten wachten. 

En nu leven wij ook soms volledig, soms gedeeltelijk, in quarantaine 
vanwege het corona virus. 

Los van het virus zitten we als kerk ook in quarantaine, in de 40 dagen 
tijd. 40 dagen op weg naar Pasen. 

Waar komen die veertig dagen vandaan?

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig 
dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. Om goed te beseffen 
waar Hij aan begon, om moed te verzamelen om de ene stap voor de 
andere te kunnen zetten op weg naar een meer rechtvaardiger wereld. 
En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het  
beloofde land aankwamen. In de woestijn moesten ze leren samen- 
leven. Hoe doe je dat, hoe ga je samen op weg, hoe houd je het met  
elkaar vol in die droge, warme woestijn? Het was er vaak crisis.
40 is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Quarantaine: 40 dagen om stil te staan bij wat vanzelfsprekend was  
en toch niet blijkt te zijn. 

10 11



U
itz

ic
ht

 2Een goede dag
Een goede dag
vlug gezegd
zo gewoon

Maar prachtig aan inhoud
Goede dag
Genesis: 

De aarde was wirwar en wanorde
duisternis over de oervloed
Gods adem over de wateren
en Hij zei: er kome licht
scheiding tussen de duisternis en het licht 
Eerst kreeg de dag, het licht, haar naam
en God zag dat de dag goed was

Een goede dag! 

Daarna pas volgde een naam voor de duisternis: nacht
voor het duister geen hoofdrol 

Van wanorde naar orde, van duister naar licht
om elkaar echt te kunnen zien

Als het nacht wordt, misschien ook in en om je heen
proberen we naar de dag toe te leven 

daarom begint in de joodse traditie de dag bij het ondergaan van de zon
Avond was het en het zal morgen worden
De zon gaat onder
maar onze blik is gericht naar het oosten
daar zal het weer licht worden
de haan staat op de uitkijk
prélude op de nieuwe dag

Een goede dag
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