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

3 februari 2021

Beste mensen,
Gisteravond wederom een persconferentie. De basisscholen gaan weer open (fijn voor al die
kinderen die al veel te lang thuiszitten) maar verder blijven alle beperkingen voorlopig van
kracht. Wat vraagt deze crisis veel van mensen, zeker nu het zolang duurt en het `einde van
de tunnel` waar Rutte over sprak nog zo ver lijkt. In deze tijd is het extra belangrijk naar
elkaar om te zien en toch – ondanks de beperkingen – geregeld iemand echt te ontmoeten.
We zijn relationele wezens, we hebben elkaar nodig, lockdown of niet.
Zoals ik al eerder aangegeven heb ben ik, mede na overleg met de kerkenraad, afwachtend
als het gaat om huisbezoeken. Maar misschien dat u juist in deze stille tijd behoefte heeft
om met mij af te spreken. Aarzelt u niet om dat aan te geven (een bezoek kan binnen de
maatregelen).

Simson
Vanmorgen konden Emmy en ik de schuurdeur met geen mogelijkheid openkrijgen. De deur
was door het vele vocht waarschijnlijk uitgezet. Ik vroeg hulp aan de buurman die op weg
was naar zijn auto en hij trok de deur met een ogenschijnlijk weinig moeite open. Enigszins
frustrerend – ik dacht vrij sterk in mijn armen te zijn - maar wij konden gelukkig weer bij
onze sinaasappels en fietsen.
Nee, ik ben geen Simson, al doen mijn inmiddels lange haren mij wel geregeld aan hem
denken (ik had een afspraak met de kapper drie dagen nadat de kappers hun deuren
moesten sluiten).

De Simson in het bijbelboek Richteren is zo sterk dat men
eeuwen later een merk voor `kleefstoffen en solutie` naar hem
vernoemd heeft: familiebedrijf Simson in 1881 opgericht door
Jehuda Levi (Louis) Wijnberg (zie: Wikipedia onder `Simson
(lijmfabriek)).
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Simons kracht zat in zijn lange haren. Die lange haren had hij omdat hij een Nazireeër was,
een voor een bepaalde tijd aan God gewijde, waardoor er `geen scheermes over zijn hoofd
mocht gaan`. Alleen als Nazireeër Gods, dus met zijn niet afgeschoren lange haren, beschikte
hij over uitzonderlijke krachten (dat lange haren op zichzelf geen enkele garantie bieden
voor kracht merkte ik vanmorgen bij die schuurdeur).
Mogelijk wordt er in de Simsonverhalen ook de spot gedreven met de zonnecultus (de
verering van de zon). De naam Simson hangt samen met het woord Sjemesj, zon. Als de
haren van de zon lang zijn, als zij straalt (niet vandaag als ik dit schrijf), dan is zij sterk. Zijn de
haren van de zon echter kort, dan is zij zwak. Net als de haren van de aan God gewijde
Simson.
Een refrein in het boek Richteren is: `in die dagen was geen koning in Israël, eenieder deed
wat juist was in zijn ogen. ` In die tijd stuurt God richters, mensen die de richting wijzen
(onze titel van het boek `Rechters`, is dus wat misleidend. Het boek gaat niet over rechters).
Soms slim (Gideon), soms sterk (Simson), willen de richters Israël bevrijden.
Als iets in het boek Rechters duidelijk wordt dan is het dat het volk er met de intocht in het
land nog lang niet is. Hoe kan God mensen bereiken als `ieder doet wat goed is in zijn ogen`?
Kunnen mensen zich op eigen kracht bevrijden? Belangrijke vragen.
Het boek Richteren is vaak ruig, maar vertelt juist zo van de zoektocht naar een samenleving
zoal God die op het oog heeft.
Simson in Naarden

Simson met de deuren van de stadspoort van Gaza (Grote Kerk Naarden)

Simson staat afgebeeld op 25 meter hoogte afgebeeld in het houten gewelf van de Grote
Kerk van Naarden. Omdat de gewelfschilderingen uit het begin van de 16e eeuw
gerestaureerd worden kon je ze voor de lockdown van dichtbij bekijken.
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Nadat Simson in Gaza met een prostituee geslapen heeft leggen de Gazieten een hinderlaag
om hem tegen de morgen te kunnen doden. Rond middernacht staat Simson echter op,
grijpt de deuren van de stadspoort en rukt ze los. Hij legt ze op zijn schouders en brengt ze
naar de top van de berg tegenover Hebron. Dat is plaats van Abraham, een stuk beloofd
land, waar aartsmoeder Sara begraven werd; een plaats vol betekenis en belofte.
In de kerk in Naarden worden voortellingen uit het
Nieuwe Testament gekoppeld aan voorstellingen uit het
Oude Testament.
De makers geloofden dat de daden van Jezus in het
Oude Testament werden aangekondigd.
In het verhaal van Simson en Gaza zag men een
verwijzing naar de Opstanding die er recht tegenover is
afgebeeld.
De gedachte moet zijn geweest: zoals Simson zich
ontdeed van zijn tegenstanders, zo ontdeed Jezus zich
van de dood.
Een `spannende` manier om naar het verhaal van
Simson te kijken!

de Opstanding (Grote Kerk Naarden)

Ik kreeg er zelf bij het schrijven van deze brief nog een andere associatie bij (ook al past die
niet in deze tijd van het kerkelijk jaar). Een vers uit een adventslied (lied 437):
Kom, tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal Heiland uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.
Dit allemaal dus naar aanleiding van een klemmende schuurdeur, mijn lange haren en een
sterkere buurman…
Veel sterkte gewenst, dat er wat knellende en begrenzende deuren, mogen worden
losgerukt.
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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