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

27 januari 2021
Beste mensen,
Nu we meer aan huis gekluisterd zijn komt het nieuws misschien wel harder binnen. Veel
vrolijks is er vaak niet. Een greep uit het negatieve nieuws van de afgelopen weken: de
bestorming van het Capitool, het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire en,
recenter, de verschrikkelijke rellen na het instellen van de avondklok.
Hou vol
Gelukkig zijn daar ook tegenkrachten, mensen van goede wil. Er is spontaan en veel geld
ingezameld voor de eigenaars
van de Primerawinkel die
volledig gesloopt werd, de
politie kreeg steun aangeboden
van hooligans en boeren om
hun stad te beschermen tegen
relschoppers en burgers
vonden elkaar via de sociale
media om te helpen de
puinhopen op te ruimen.
Het mooist vond ik zelf het
stille protest van een man die
na het ingaan van de avondklok
op weg naar huis over de Grote Markt in Groningen liep. Hij had gehoord van de rellen die
op dat moment aan te gang waren en vond dat hij iets moest doen. In de verse sneeuw
schreef hij: HOU VOL. Gewoon voor zichzelf en misschien voor een paar omwonenden en
schaarse passanten.
Omdat het bleef sneeuwen was de boodschap maar even leesbaar maar gelukkig stonden er
rond de Grote Markt camera’s. De foto werd volop gedeeld. HOU VOL.
Gerechtigheid zult u najagen
Gisteren gaf het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap (te vinden in het
kerkblad) een lezing uit Deuteronomium (hoofdstuk 16 vers 18 t/m 22).
18 U moet binnen al uw poorten, die de HEER, uw God, u geeft, rechters en
beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel
rechtspreken over het volk. 19 U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn
en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en
verdraait de woorden van rechtvaardigen. 20 Gerechtigheid, gerechtigheid moet u
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najagen, opdat u leeft en het land dat de HEER, uw God, u geeft, in bezit neemt.21 U
mag bij het altaar van de HEER, uw God, dat u voor uzelf zult maken, geen gewijde
paal plaatsen van wat voor geboomte dan ook. 22 Ook mag u geen gewijde steen
voor uzelf oprichten, want dat haat de HEER, uw God. (herziene Statenvertaling)
In het gedeelte dat er direct aan voorafgaat, gaat het over het Loofhuttenfeest. Gedurende
dat feest gedenkt het volk de tocht van Egypte naar het land van belofte. Men verblijft een
groot deel van de dag in een speciaal opgetuigde hut met een dak, zo gemaakt dat je de
hemel er nog doorheen kunt zien. We zijn mensen onderweg, afhankelijk, kwetsbaar. Het
doel is het beloofde land, maar we zijn er (nog) niet.
Na de woorden over het Loofhuttenfeest volgen de verzen die hierboven staan: over een
samenleving met een rechtvaardige rechtspraak, vrij van corrupte. En deze zin:
Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen opdat u leeft en het land dat de Heer,
uw God u geeft, in bezit neemt.
Het najagen van gerechtigheid wordt met nadruk genoemd. Gerechtigheid is een
voorwaarde om te leven en het land in bezit te nemen. Anders gezegd: in een samenleving
zonder gerechtigheid is het geen leven, is er geen toekomst.
Verder: het land dat het volk in bezit neemt is van God gegeven. Je kunt je het beloofde land
niet toe-eigenen en er de vlag van je eigen land of je eigen gelijk neerzetten.
Waardevolle woorden en uitermate actueel. Bij het lezen moest ik gelijk denken aan het
rapport over de toeslagenaffaire `Ongekend onrecht`. Gerechtigheid, gerechtigheid moet u
najagen!
Nee, we zijn nog ver van het beloofde land. Mensen onderweg, ver van thuis. Hoe kostbaar
is één iemand die op weg naar huis schrijft in de sneeuw. Iets als `Hou vol`. `We komen er
wel,` vul ik in gedachte aan, `onrecht zal niet het laatste woord hebben`.
Met 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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