
Ale rasa, beta rasa 
Hoe oud zal deze uitspraak zijn? Eeuwen? Hij blijft ontroeren: in liederen, in gedichten en in 
preken. “Wat jij voelt, voel ik ook.” “Ik voel jouw verdriet, pijn en angst, maar ook je 
blijdschap, vreugde en hoop.” “Laten we samen delen, want wij zijn één." 
 
Het sterke gevoel van saamhorigheid is wat ik voel en tegelijkertijd ook mis in deze crisis. We 
kunnen niet lijfelijk bij elkaar komen, elkaar aanraken, knuffelen, gedag zeggen of afscheid 
nemen. Volgens sommige psychologen is dat desastreus voor ons mensen. Het is een groot 
gemis om niet te kunnen samenkomen, om elkaar niet te kunnen voelen of aan te raken. Dat 
is als gelovige wel een gegeven: God is immers niet tastbaar aanwezig in onze levens, je kunt 
hem niet knuffelen of aanraken, je kunt hem niet ontmoeten of afscheid van hem nemen. 
Dat neemt echter niet weg dat hij er is, dat je zijn aanwezigheid wel degelijk kunt voelen. 
God voelt wat jij voelt, “ale rasa, beta rasa”.  
 
Wij voelen ons in deze tijd gezegend met onze eigen gezondheid, met gezonde familieleden, 
vrienden en bekenden. “Tel uw zegeningen” – dat is het lievelingslied van mijn 
schoonmoeder. Ze heeft gelijk. We hebben elke dag weer nog steeds vele zegeningen te 
tellen. 
 
De crisis raakt onze bedrijven nu nog niet. Ook dat voelt elke dag weer als een zegen. En 
vanuit deze zegening proberen we er te zijn voor anderen. Een oom van ons die net gestart 
was met een toeristische onderneming, zag zijn volledige klantenbestand wegvallen. We 
hebben veel bewondering voor hem. Hij blijft rustig, telt zijn zegeningen en vult zijn tijd in 
met, onder meer, oppassen op onze kinderen en het maken van heerlijke namu2. 
Geïnspireerd raken we elkaar aan. Niet fysiek maar wel in gedachten. We helpen elkaar door 
deze crisis heen: “Ale rasa, beta rasa.” 
 
Dominee Verry Patty van GIM Amsterdam preekt sinds enkele weken via een livestream. 
Dankbaar voor deze mogelijkheid put ik hier elke week weer kracht en moed uit en voel ik 
me uitgenodigd om meer te doen. De rode draad die ik uit zijn preken haal, is dat je mag 
leven met angst, met verdriet en met boosheid, en dat al die emoties menselijk zijn. En ook 
dat God je vraagt nog meer te doen. God vraagt ons om op te staan, met onze angst, in ons 
verdriet en onze boosheid, om op te staan en een ander tot zegen te zijn. Dan voel je je 
immers verbonden met elkaar en heeft het leven betekenis. Ale rasa beta rasa. 
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