
Zolang door het Coronavirus kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten niet doorgaan en er geen 
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Beste mensen, 
 
In de online encyclopedie Wikipedia heb ik 
eindelijk eens opgezocht wat een virus is (zie 
hiernaast). Ik had de klok wel horen luiden, maar 
wist niet waar de klepel hing (eigenlijk is dat nog 
steeds zo). Wat een nanometer was moest ik ook 
nakijken: één miljardste van een meter. Dat zoiets 
kleins, misschien niet eens een levend organisme, 
ons zo te grazen kan nemen. Het begrijpen is mij te 
wonderbaar. 
 
De ellende schijnt begonnen te zijn op een - naar 
onze begrippen - zeer smerige markt in de Chinese 
provincie Wuhan waar allerlei levende have werd 
verkocht: duizenden  kippen, marmotten, 
vleermuizen, fazanten, slangen, etc.  
Zo’n markt waarvan je meteen denkt: `dat kan niet 
gezond zijn`. 
 

Ik wil wel geloven dat ook de uitbraak van Covid-19 het gevolg is 
van de manier waarop mensen met het milieu en de aarde 
omgaan.  Ook het milieu heeft haar grenzen. Bepaalde dingen 
zijn niet gezond. Eindeloze groei? Het mag dan nog het doel zijn 
van onze economie, maar gezond is het niet. Mijn 
economieleraar leerde ons op de middelbare school over 
`winstmaximalisatie` en `economische groei`, maar hij deed het 
met pijn in het hart want hij wist ook wel dat de aarde het niet 

trekt: er is te weinig ruimte, de lucht moet schoon blijven, de rijkdom moet rechtvaardig verdeeld 
worden, etc.      
 
Of is Covid-19 `gewoon` ontstaan, zoals er wel meer ellende `gewoon` ontstaat? De natuur – hoe 
prachtig soms ook - is niet `zeer goed`. De wolf verscheurt het lam en degene die zicht het best kan 
aanpassen overwint.  
 
`In den beginne schiep God de hemel en de aarde… en God zag dat het goed was. ` Ik kreeg er ooit op 
een tentamen een vraag over. Ik had iets totaal anders voorbereid maar de leraar die het tentamen 
afnam zat er zelf mee: `Dat begin van de Bijbel, die goede aarde, is dat nu bedoeld als een belofte, als 
toekomst, als hoe het misschien ooit zal zijn of…? ` Het werd een mooi gesprek. Over het `bittere 
raadsel van de goede schepping`. Er is in de wereld wreedheid en ziekte die onverklaarbaar zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Een virus is een microscopisch klein deeltje 

dat bestaat uit erfelijk materiaal, verpakt in 

een eiwitomhulsel. Virussen worden pas 

biologisch actief als zij cellen van levende 

organismen binnendringen. Virussen hebben 

geen eigen voortplantingsapparaat en geen 

eigen stofwisseling. Ze zijn daarom volledig 

afhankelijk van gastheerorganismen. Er is 

geen sluitende definitie van leven, zodat er 

nog niet gezegd kan worden of virussen leven. 

De diameter van een virusdeeltje is tussen de 

20 en 300 nanometer. Hierdoor is een virus 

niet met een gewone microscoop te zien. Dat 

kan wel met een elektronenmicroscoop.   

   Wikipedia 

about:blank


 

 
 
Willem Barnard (1920-2010),  
dichter van veel kerkliederen 

 
Willem Barnard dichtte een prachtig Paaslied: De aarde is vervuld van goedertierenheid (Lied 650). 
De eerste zin is ontleend aan psalm 33 vers 5: de aarde is vol van de goedheid van de Heer. 
 
Over die goedheid/goedertierenheid zingt het vierde couplet van Barnards lied: 
 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 
Zal goede aarde zijn… toekomst dus.  Omdat de hemel geen hemel wil zijn zonder de aarde, omdat 
God geen God wil zijn zonder de mens, daarom is er toekomst. Ik denk dat de leraar die mij dat 
tentamen afnam mij dat wilde leren, mij dat wilde laten zeggen.  
 
Dat er toekomst is, omdat Gods goedheid niet vergeet wie godverlaten zijn. Ik geef het graag door. 
 
Hartelijke groet, 
 
Bart Vijfvinkel 
 

 
 

Mocht u in deze periode 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 
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