VIERING VAN DE ZONDAG IN DE MARANATHAKERK
zondag 20 mei 2018
Pinksteren (voorganger: ds. Martine Nijveld)
Gemeente van Jezus Christus,
vaak is die verstrooiing van de mensen over de aarde,
waar Genesis 11 (: 1-9) mee eindigt,
en dat vermengen van de spraak, de taal,
uitgelegd als een straf.
Een straf voor de zonde van
‘het bouwen van een toren met zijn top in de hemel’.
Een straf voor de hoogmoed van de mensen.
Maar liever zou ik het,
en daarin ben ik zeker niet de enige,
lezen als een verhaal,
een gelijkenis zo u wilt,
een parabel,
waardoor je weer bepaald wordt
bij je roeping.
Bij je roeping als mens.
Bij je pinksterroeping zeg ik vandaag
dan maar.
Zo gelezen
gaat het in het verhaal
niet zozeer over verstrooid worden over de aarde
als straf op de zonde
als wel over
uitgestrooid worden
wereldwijd
om gezegend op deze aarde
te leven – op héél de aarde.
Het is de Eeuwige erom te doen
dat de mensen zich om heel die aarde
zouden bekommeren –
voor de gehele aarde zouden zorgen.
En niet alleen voor dat kleine stukkie met hun stad en hun toren –
de plek waar zij
naam willen maken.
Als vanzelf denk ik dan
aan de Monitor Brede Welvaart,
waar we deze week in het nieuws over hoorden,
waarin geconstateerd wordt dat we rijk zijn als Nederland op dit kleine stukje aarde -,
maar dat we leven op kosten van
mensen en landen
elders
en later.
We hangen zelfs onderaan de groene ranglijst.

De toekomst van heel de aarde
te vaak te veel buiten beeld.
Waarbij ik niet wil vergeten dat dat rijk zijn
niet voor alle mensen in ons land, in onze stad, geldt…
(…)
Het verhaal in Genesis 11 heeft het in de slotverzen
een paar keer over ‘heel de aarde’.
Drie keer klinkt het daar - als in een refrein.
Om die gehele aarde is het de Eeuwige te doen.
Daartegenover staat het gedrag van de mensen
met hun accent op ‘wij’.
Laten wij tichels tichelen, tegels maken
(tichels is een woord dat een lijntje legt
naar het verhaal uit het bijbelboek Exodus
over het slavenwerk van de Israëlieten in Egypte,
het verwijst naar een slavenbestaan, leven in onvrijheid,
dat zou al wantrouwend moeten maken dus),
laten wij bouwen, voor ons, een stad,
laten wij, voor ons, een naam maken.
Centraal staat het wij, het ons, het voor ons.
Wij, hier, deze plek.
Het plannen maken en het doen
gericht op wij – ons.
Make America Great Again.
Of welk land, welke groep, welke kerk dan ook.
En dan is het de Eeuwige,
die de mensen aan hun roeping,
en vandaag zeg ik maar even aan hun pinksterroeping
herinnert.
Wat gebeurt er in het verhaal?
Kom op, zegt de Eeuwige met een zekere humor.
Hetzelfde taalgebruik als de omhoogstrevende mensen.
Kom op,
maar dan: laat ons afdalen.
Dat is meer Gods manier van doen: afdalen,
daar voelt ‘ie zich niet te hoog voor.
En God daalt af,
en verwart de taal,
en verspreidt de mensen over de aarde.
De mensheid wordt opgedeeld in allerlei talen,
culturen, volken, religies, beschavingen.
Een wereld van verschil.
De aarde wordt gezegend
met diversiteit.
Veelkleurigheid als zegen.
Pluriformiteit als zegen.
Zegen, ja, want er komt ruimte
voor mensen in hun uniciteit.

Jij bent jij,
ik ben ik,
bijzonder, allemaal.
En die verschillen,
de ander die een andere taal spreekt als jij,
een andere religieuze taal,
een andere taal van leven,
die verschillen maken dat je moeite moet doen
om de ander te verstaan.
Je best moet doen om een ander te begrijpen.
Elkaar opzoeken,
luisteren, echt luisteren.
Al die verschillen:
het vraagt om gesprek
echt gesprek,
om investeren in elkaar,
om discussie en samen besluiten nemen,
om relativering van jezelf ook.
In de Trouw van donderdag
stond een verhaal over joden, christenen en moslims
die op de eerste avond van de ramadan
samen de vasten breken.
Mensen van verschillende religies
door elkaar heen aan de tafels.
Mensen die van elkaar verschillen
naast elkaar gezet.
De spreekster van die avond
benadrukte dat
dialoog tijd vergt en vertrouwen.
Tijd en vertrouwen,
voor velen is het nog maar een eerste fase, een kennismaking.
Zoveel tijd en vertrouwen vraagt het,
dat je het beladen onderwerp
van de onrust in Israël naar haar idee
nog beter kunt laten liggen.
Dat wat voor in de mond ligt,
de ruimte in je hoofd inneemt,
waarover je je positie hebt ingenomen,
nog even laten liggen.
Niet eenvoudig.
Dat vraagt veel.
De tijd nemen,
ruimte voor verschillen in visie,
verschillende geloofstalen.
Ruimte voor mensen in hun eigenheid;
niet allemaal
in de eenheidsworst die de toren van Babel is.

Die toren lijkt de kortste weg naar de hemel.
Allemaal hetzelfde denken, dit is onze identiteit,
slikken of stikken, wij omhoog, laat de rest
maar zitten, zo zijn we, u past zich maar aan.
Een toren van tichelstenen,
verwijzend naar de onderdrukking in Egypte,
de hoogte in, maar ten koste van wie
en ten koste van wat…
De Eeuwige kiest voor de langere weg,
via de verscheidenheid, de vele volken, mensen in hun eigenheid.
De langere weg van elkaar leren kennen,
moeite doen voor elkaar.
Mensen zien zoals ze zijn,
samen op weg.
En dat is lastig zat.
Maar, zoals Eberhard van der Laan zei,
die ’t ook weer van een ander geleerd had:
alleen ga je dan misschien sneller,
samen kom je verder.
Leven met verschil.
(…)
Bij Pinksteren moet ik ook altijd weer denken
aan de vertolking van het Pinksterverhaal uit
één van de vele kinderbijbels in mijn boekenkast.
Over die ándere wind
die door het huis gaat waaien,
de ramen en deuren
open waait.
Het is de wind van vriendschap.
Een wind die andere gedachten inblaast.
En iedereen praat met iedereen.
Hoe heet je, vragen ze.
En waar kom je vandaan.
En ook als ze van ver komen en
een andere taal spreken, verstaan ze elkaar.
Ze bieden elkaar iets te eten aan.
Ze kijken elkaar in de ogen.
Een lach, een glimlach.
Een zwaai.
Een beker wijn,
een stukje brood.
Je hoeft niet dezelfde taal te spreken
om elkaar toch te verstaan.
Kinderen weten ervan.
Liefde weet ervan.
Mensen die moeite doen voor elkaar.
Onze pinksterroeping.
Amen.

