Toen in het voorjaar van 2020 door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet door
konden gaan, schreef ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in die tijd met
elkaar verbonden wisten. Inmiddels zitten we in de tweede golf en in de tweede lockdown. In november
hervatte Bart Vijfvinkel het schrijven van de brieven aan de gemeente. Reacties welkom:
predikant@pknwormer.nl

21 december 2020
Beste mensen,
Kerstwensen
Om te beginnen: het is heel kort dag, maar ik bedacht dat het mooi zou zijn om elkaar voor
kerstmis de nodige wensen toe te sturen.
Als u mij voor donderdag uw kerst-/nieuwjaarwens mailt of telefonisch doorgeeft (zie
gegevens onderaan deze pagina) dan zorgen een aantal vrijwilligers en ik ervoor dat de
wensen worden rondgestuurd in een speciale editie van deze brief.
Geeft u het aan als u niet wilt dat uw naam vermeld wordt?

De zondigende kerstboom
Gisteren was de kerk voor het eerst sinds tijden weer
gesloten. Willem van den Berg, onze scriba, heeft er een
mooie brief over geschreven. De beslissing om de kerk te
sluiten is met pijn genomen, maar we kwamen als
kerkenraad tot de conclusie dat het niet anders kon.

De kerstboom in de kerk (foto: Daan den
Otter)

Afgelopen vrijdag was ik nog in de kerk. Ik kon het niet
laten even de lampjes van de kerstboom aan te doen. Het
is zo jammer, zo zonde dat deze boom bijna voor niets is
omgehaald en opgetuigd.
Wist u dat dat woordje `zonde` zoals ik dat in de
voorgaande zin gebruik niet eens zover afstaat van de
bijbelse betekenis van dat woord, namelijk: niet tot je
bestemming komen?
Waar wij bij `zonde` al snel denken aan morele
overtredingen – iets doen wat verboden is – daar is
`zonde` in de bijbel veel minder moreel geladen. Een
beetje vreemd misschien, maar je zou kunnen zeggen:
onze kerstboom zondigt omdat ze niet doet wat ze zou
moeten doen, namelijk: stralen op het feest van Christus’
geboorte.

Er is zoveel zonde. Er komt zoveel niet tot z’n bestemming. Soms komt dat doordat mensen
dingen doen die ze beter niet hadden moeten doen, of dingen nalieten die ze hadden
moeten doen. Soms komt dat, zonder dat iets of iemand daar schuld aan heeft. De kerk wil
geloven dat Jezus deze wereld tot haar bestemming brengt, dat hij alles wat zonde is – ook
in de betekenis van verschrikkelijk jammer/erg – uiteindelijk tenietdoet.
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Lijstjes
Afgelopen zaterdag begon dagblad Trouw met de bekende oudejaarslijstjes - de beste
boeken, de beste cd’s, de beste films – en een columnist schreef een column over dit
fenomeen. Matthijs van Nieuwkerk schijnt de lijstjesprofessor te zijn. Het zit er al jong in dat
lijstjes-maken. Onze kleinzoon van zes stelt al vragen als: wie is de beste voetballer? welke
kerstbal vind jij het mooist? wat is jouw liefste eten? Het opstellen van lijstjes is een
onschuldig vermaak, maar niet altijd. Zo zijn racisme, antisemitisme en homohaat het gevolg
van het maken van lijstjes waarin `mensen met een kleur`, joden, homo’s en lesbo’s – door
mensen die zich superieur achten - op een lagere plaats worden gezet (er zijn nog veel meer
voorbeelden te noemen).
In de jaren tachtig zongen van Kooten en de Bie als evangelisten-duo `de Positivo’s`: `Onze
God is de beste, onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het westen, relatief in goeden
doen. ` Erg grappig, vond ik.
Het bijzondere van die God waar we het in de kerk over hebben is dat hij niet de eerste
plaats in wil nemen, en dat hij – naar onze maatstaven – zeker niet de beste is. Na zijn
geboorte wordt Christus volgens Lucas in een kribbe, een voederbak, gelegd. Van de week
las ik ergens dat we ons bij die kribbe gewoon een gat in de grond moeten voorstellen, wat
de kerk later heeft gezien als een vooruitwijzing naar zijn graf (zoals in het kerstlied nu zijt
wellekome: `lag in een kribbe en droeg al zijn kruis`). Nee, bovenaan onze lijstjes zal je deze
God niet vinden. Hij is liever de laatste dan de eerste. Alles zal worden omgekeerd.
Over lijstjes gesproken: Wat vindt u ervan dat Danny Vera en niet Queen met `Bohemian
Rhapsody` de Top 2000 aanvoert?
Sterkte en Gods zegen gewenst,
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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