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maken met onvrijwillige beperkin-
gen. Wat ons het meest bepaald
heeft, is denk ik de anderhalvemeter-
samenleving. Elk van ons is sinds
half maart drastisch op omhelzings-
en aanrakingsrantsoen gezet. We be-
helpen ons met de hand op het hart,
een zwaai of de namasté-groet. En
dat gaat, we maken er het beste van.
Ook al blijft het vreemd voelen.
Want als je er even bij stil staat, voel
je wat een gemis dit is. Want wat doe
je normaal gesproken, als iemand
bang is? Dan pak je haar hand. En wat
doe je, als iemand in rouw is? Dan
omhels je hem. Wat doe je, als ie-
mand ergens ongelofelijk blij mee is?
Dan geef je haar een dikke kus. Maar
nu... Nu is er steeds die noodzakelijke
afstand, die wij slechts met kunst- en
vliegwerk kunnen overbruggen.

Een goddelijk kind 
In de oudheid waren er speciale we-
zens om de afstand tussen hemel en
aarde te overbruggen, engelen ge-
naamd. Rond het kerstverhaal is het
een af- en aanvliegen van deze we-
zens. Maria hoort van een engel dat
zij zwanger zal worden en een god-
delijk kind zal baren. De oude pries-
ter Zacharias is met stomheid gesla-
gen als een engel hem in de tempel
bezoekt. En de herders in de kerst-

nacht treffen een engel, en even later
zelfs een heel engelenkoor. Engelen
en deze tijd horen bij elkaar.

In Engelen, Den Bosch en Berlicum
bracht deze gedachte de kerken ertoe
een engelenproject te organiseren
want wie kunnen er beter voor zor-
gen dat afstanden tussen mensen
overbrugd worden? En dus nodigden
ze mensen uit om als engelen te ko-
men aangevlogen om een teken van
nabijheid te geven, van aandacht, van
liefde aan een ander. Het is een lokaal
project waarbij de mensen met elkaar
verbonden worden. Prachtig! 

Mensen verblijden
In bijna elke kerkelijke gemeente
blijken de leden en voorgangers
enorm creatief in het bedenken van
online kerkdiensten en vele andere
activiteiten. Want, denken ze, als we
niet samen kunnen komen en elkaar
geen hand kunnen geven of vasthou-
den, laten we ons dan in hemelsnaam
met een woord en een geste over el-
kaar ontfermen. Het goede woord op
het goede moment kan een mens ra-
ken. Zoals ook een telefoontje of een
kaartje wonderen kunnen doen. 

En zo zie je overal engelen rond-
gaan die boodschappen bezorgen, en
die pakketten en bloemstukken afge-
ven om mensen te verblijden. En om
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A
ls classispredikant,
een functie met
bisschoppelijk op-
zicht over de pro-
testantse gemeen-
ten in Noord-Bra-

bant, Limburg en de Waalse kerken
in Nederland, zet ik mij in voor het
voortbestaan en de bloei van het pro-
testantisme in Zuid-Nederland. 

We bevinden ons in een lockdown
omdat het aantal coronabesmettin-
gen weer erg hoog oploopt. Voor de
kerken is weliswaar een uitzondering
gemaakt, maar wij voelen ons ver-
bonden met alles wat in de maat-
schappij gebeurt en stellen ons soli-
dair op. Juist nú is het zaak om er met
elkaar voor te zorgen dat het aantal
besmettingen fors minder wordt!
Daarom hebben verreweg de meeste
protestantse gemeenten besloten om
de kerkdiensten alleen online uit te
gaan zenden.

2020 was een bewogen jaar. Het is
in sterke mate gekleurd door de ge-
volgen van de coronapandemie. Er
was ziekte, verlies, verdriet en rouw.
Een heel aantal mensen kampte lang
met de naweeën van een coronabe-
smetting. En allemaal hadden we te

Rond het
kerstverhaal is
het een af- en-
aanvliegen van
deze wezens

Het coronavirus dwingt ons tot afstand terwijl we verlangen naar
nabijheid en aanraking. Daarom: het goede woord op het goede
moment kan een mens raken. Wees een engel. 

▲ ‘Wing and A Prayer’.
Zo heet de enorme
 installatie van 10.000
origami-engeltjes in
de kathedraal van het
Noordengelse Ripon.
Ze zijn gemaakt door
kinderen tijdens de
lockdown. 
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de nood te verlichten, want dat is ook
wat engelen doen.

Gelukkig dat er heel veel mensen
van goede wil zijn. En die wel een
engel voor een ander willen zijn.
Daarom: engelen kom je niet heel
vaak tegen, maar zélf een engel zijn
kunnen we allemaal! Let maar eens
op en kijk goed, want dan zie je het
ook: dat engelen ook nu af- en aan-
vliegen. En luister ook maar eens
goed als het al wat donker is. Dan
hoor je het zingen: Ere zij God in den
Hoge, en vrede op aarde, in de men-
sen een welbehagen. 

2020 was een bewogen jaar. Hope-
lijk brengt 2021 de oplossing voor het
coronavirus.

Ik wens u van harte de aanraking
en het licht van de engelen, en heil
en zegen voor het jaar van onze Heer
2021. 

n Op verzoek van het Brabants Dag-
blad kijken rabbijn Albert Ringer,
 bisschop Gerard De Korte, dominee
Marco Luijk en imam Mullah Moha-
med Oemar terug op het bewogen
jaar 2020. 
Ds. Marco Luijk is classispredikant
Noord-Brabant, Limburg en Réunion
Wallonne.
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