Zolang door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet doorgaan schrijft ds. Bart
Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in deze tijd met elkaar verbonden weten.
Reacties welkom: predikant@pknwormer.nl

9 juni 2020
Beste mensen,
Zoals u gemerkt heeft ben ik ook de hoeveelheid brieven per week aan het `afschalen`.
Binnen de beperkingen die er zijn ben ik weer gewoon aan het werk: ik doe huisbezoeken,
we hebben weer een kerkenraadsvergadering gehad, de predikant van de classis is bij de
kerkenraad op bezoek geweest en in juli worden de kerkdiensten weer voorzichtig hervat.
Maar al neemt het leven voor veel mensen in Nederland weer een beetje z’n normale gang,
het blijft vreemd, onwennig en onzeker. Voor miljoenen mensen wereldwijd zijn de gevolgen
rampzalig.
Het dagelijks nieuws wordt nog wel bepaald door het coronavirus maar niet meer alleen.
Veel aandacht is er bijvoorbeeld voor het buitensporig en racistisch politiegeweld in de
Verenigde Staten, de dood van George Lloyd, en het protest daartegen. Trouw columnist
Stevo Akkerman schreef eergisteren naar aanleiding daarvan een mooie column over
`identiteit` (Willem van den Berg maakte mij erop attent) onder de kop `Onwrikbaar`.
Onwrikbaar
Wie ben je? Wat is je identiteit? De column begon met de vaststelling dat `identiteit` altijd
relationeel is. Met andere woorden: je identiteit – wie je bent - wordt bepaald door relaties.
Niemand voelt zich zo Nederlander als degene die naar het buitenland geëmigreerd is,
nergens voelt een witte persoon zich zo `wit` als in een wijk waar voornamelijk zwarte
mensen wonen, nergens voel je je zo gelovig als in een gesprek met ongelovigen (en
omgekeerd). Wie je bent of denkt te zijn is op twee manieren betrekkelijk. In de eerste
plaats hangt het af van de betrekking, de relatie, waarin je tot anderen staat. In de tweede
plaats is het betrekkelijk in die zin dat je identiteit ook kan veranderen als je omgeving
verandert.
Conclusie van Akkerman, vrij weergegeven, pin je zelf en elkaar niet vast op een identiteit,
op wie je bent of denkt te zijn. Je identiteit is belangrijk, het zegt wie je bent, maar het is ook
betrekkelijk. Het ligt niet vast, het is niet onwrikbaar.
Barmhartige Samaritaan
Ook Jezus verzette zich tegen dat denken in vaste onwrikbare identiteiten. Het meest
bekende voorbeeld is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Samaritanen staan slecht
bekend. Ze horen er niet echt bij, ze hangen niet de juiste godsdienst aan, ze vereren God op
de verkeerde plek (niet de tempel in Jeruzalem maar hun eigen heilige berg Gerizim). Jezus
doorbreekt deze (voor)oordelen door in zijn gelijkenis juist een Samaritaan als voorbeeld te
stellen. De Samaritaan leert dat het doen van barmhartigheid boven andere geboden gaat.
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Een inmiddels overleden vriend stond ooit voor een verkeerslicht toen uit de auto achter
hem een grote zwarte man uitstapte. Het eerste wat mijn vriend deed was controleren of de
portieren wel vergrendeld waren. De man kwam dichterbij, tikte op zijn raampje en riep:
mijnheer, uw kofferbak zit niet goed op slot.
Het was eerlijk dat die vriend dit verhaaltje verder vertelde. Hij was zich ineens bewust
geworden van het beeld dat hij had van grote zwarte mannen en hij had ontdekt dat het
beeld niet onwrikbaar was.

De barmhartige Samaritaan (schilder mij onbekend)
Gelukkig maar dat onze beelden van onszelf en van elkaar kunnen veranderen. Dat geeft
hoop al stemmen de berichten over racisme somber.
Vriendelijke groet,
Bart Vijfvinkel

Mocht u het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze
overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer. Een deel
van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst van de kerk in de wereld.
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