
 
Zondag 20 mei 2018 

 vijftigste Paasdag: Pinksteren 

 
Antifoon bij de lezingen: ‘Halleluja! Adem van God…’: lied 

668 (t. naar Wijsheid 1,7, m. Leonard Sanderman, bij 

psalm 68) door de cantorij 

 

Lezing uit de Torah: Genesis 11,1-9 

 

Antifoon: ‘Halleluja! Adem van God…’: lied 668 (allen) 

 

Brieflezing: 1 Korintiërs 12,12-27 

 

Antifoon: ‘Halleluja! Adem van God…’: lied 668 (allen) 

 

Overweging 

 

Pinksteren – maar geen Bijbellezing vandaag over de 

uitstorting van de heilige Geest. Geen verhaal over 

discipelen die ineens door iedereen verstaanbaar zijn. We 

hoorden vanmorgen een stukje uit een brief van Paulus. 

Over een lichaam dat uit vele delen bestaat en dat alleen 

goed kan functioneren als ieder deel erbij mag horen en 

gerespecteerd wordt. 

Het is een lezing die Philomena voorstelde. Of we dat 

zouden kunnen lezen?, vroeg ze de afgelopen week. Ik 

ken de reden niet waarom ze deze lezing voorstelde. 

Misschien horen we dat straks nog van haar. Zelf dacht ik: 

wat een mooi idee! Want zó verbindt de Geest ons met 

elkaar, in Hoevelaken en in Mpigi: we zijn delen van het 

ene lichaam van Christus!  

 

Naast de eerste brief aan de christenen in Korinthe 

hoorden we een ander ongewoon Pinksterverhaal. We 

kennen het bij de naam ‘de toren van Babel’. Eén van de 

verhalen van het begin. We hebben ze elke zondag tussen 

Pasen en Pinksteren gelezen. Dit keer het verhaal van de 

spraakverwarring. Die wordt ‘opgelost’, zou je kunnen 

zeggen, wanneer in de Handelingen ineens iedereen het 

evangelie verstaat. Maar o nee, die tegenhanger lezen we 

nou net niet vandaag. 

 

De toren van Babel. Het verhaal vertelt dat pas op het 

eind de plaats zó wordt genoemd: Babel. “Want daar 

bracht de Eeuwige verwarring in de taal die op de hele 

aarde gesproken werd.” Balal, dat betekent verwarring. 

Verwarring, waarom? 

We kennen het verhaal al van jongs af aan. Elke 

kinderbijbel heeft er wel een versie van. We weten ook 

waarom die verwarring er ‘moest’ komen. Het verhaal 

vertelt: 

“Zij zeiden: 

Kom, laten wij voor ons bouwen een stad 

en een toren met zijn top in de hemel, 

laten wij voor ons een naam maken, 

opdat wij niet verspreid worden over heel de aarde.” 

Een toren tot in de hemel – dat is hoogmoed en 

machtswellust en heerszucht, hebben we geleerd. Jezelf 

een naam maken – dat is eigenroem. Kennelijk voelen die 

bouwers al nattigheid, want ze vrezen verspreiding over 

de aarde. En dat is precies wat er gebeurt. God zorgt voor 

spraakverwarring en het gevolg is verspreiding over de 

hele aarde. Zo komt hoogmoed ten val, zo wordt 

eigenroem gestraft. Denken we… 

 

Maar is dat wel wat dit verhaal vertelt? 

Er wordt nergens gesproken van straf. Wel wordt vaak 

verteld dat het over heel de aarde gaat. Het verhaal 

begint ermee en het eindigt ermee. Dit is waar het om 

lijkt te gaan: om de aarde. En dat de mensen niet op één 

plek blijven zitten, maar de aarde bevolken.  

 

En toch – als we ons nu eens verplaatsen in die mensen in 

het Genesisverhaal. Ze hebben een verlangen: een veilige 

plek bouwen voor zichzelf en hun families en bij elkaar 

blijven. Dat is toch niet zo’n verkeerd verlangen! Ze willen 

elkaar niet kwijtraken. Er is misschien ook een angst: stel 

dat we elkaar uit het oog verliezen… Hoe kunnen we dan 

nog voor elkaar zorgen? 

Als we een eenheid blijven, kunnen we ruzies oplossen, 

gaat de welvaart van de ene groep niet ten koste van de 

andere, wordt het niet volk-tegen-volk. Als we een 

eenheid blijven, kunnen we oorlogen voorkomen. Als we 

een eenheid blijven, kennen we elkaar en lopen we niet 

vast op wat onbekend is en onbemind maakt. Is dit bij 

elkaar blijven niet een heel mooi streven? 

 

Nu lezen we vandaag dit verhaal naast woorden van 

Paulus over het ene lichaam dat uit allerlei delen bestaat. 

Die doen iets bijzonders hiermee. Ze werpen een nieuw 

licht op de zin van die verspreiding over de aarde. 

Het is goed, zegt Paulus, dat er heel veel verschillende 

delen zijn. Elk deel heeft zijn eigen onmisbare functie. 

Zou er maar één lichaamsdeel zijn, alleen een hoofd 

bijvoorbeeld, wat kon dat hoofd dan nog? “Als het hele 

lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 



horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou 

het dan kunnen ruiken?” 

Paulus laat zien hoe zinvol die verspreiding over heel de 

aarde is. Hoe de Geest alles met elkaar verbindt. Of, in 

andere woorden: hoe elke mens, op welke plek van deze 

aarde ook, een belangrijke plaats inneemt in het geheel. 

En dat het daarbij belangrijk is niet de één boven de ander 

te stellen. Het ene lichaamsdeel is niet meer waard dan 

het andere. Juist de zwakkere delen, zegt Paulus, 

verdienen meer zorg en aandacht. Juist zonder die delen 

kan het lichaam niet. 

 

Ik moest hieraan denken toen ik gisteren een appberichtje 

kreeg van Gerwin Duine. Met een vraag van Philomena: of 

we vanmorgen in deze dienst nog iets zouden kunnen met 

een lied, dat ze aandroeg? Iets met ‘deep down within my 

heart’… 

Ik zag daar op dat laatste moment geen mogelijkheid toe. 

Een week tevoren de lezing omgooien, dat kon nog wel, 

maar één dag van tevoren een lied toevoegen…? En ik 

was me meteen weer bewust van het verschil tussen ons, 

hier in de Eshof, en kerkdiensten op veel andere plaatsen 

in de wereld. In Moldavië en bij pastor John in India, en 

vermoedelijk ook in Mpigi, Oeganda, ontstaat een 

kerkdienst op het laatste moment uit allerlei spontaan bij 

elkaar gevonden onderdelen. Terwijl hier de liturgie een 

maand van tevoren klaar is. De cantorij moet zich immers 

kunnen voorbereiden. En ik denk dat Erik ook weer op tijd 

is begonnen met de voorbereiding van de muziek – toch, 

Erik? 

Mijn eerste gevoel hierbij is er één van gêne, van 

schaamte. Dáár waait de Geest spontaan, hier structureer 

ik dat waaien van de Geest graag een flink eind van 

tevoren… 

Maar dan hoor ik de woorden van Paulus. Over de 

verschillende delen die één lichaam vormen en die alle 

even belangrijk zijn. Hoe alle verschillen juist noodzakelijk 

zijn om samen dat ene lichaam te kunnen vormen. 

 

Het is een gedachte die ertoe kan aanzetten verschillen te 

koesteren. Want het doel is: eenheid in alle 

verscheidenheid. Niet eenvormigheid. En alle verschillen 

die er zijn dan? Die laten we bestaan! Met alle blije 

verwondering die ze brengen. Ook met alle moeite die ze 

ons geven. Ze hoeven niet ‘opgelost’ te worden. Ze zijn 

waardevol. Verschillen zijn nodig om samen één lichaam 

te kunnen zijn. 

 

Het is een gedachte die verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt, wereldwijd. “Wanneer één lichaamsdeel pijn 

lijdt, lijden alle andere mee,” zegt Paulus. Elk afzonderlijk 

lichaamsdeel heeft invloed op de andere delen. Alles is 

met alles verbonden. Meer en meer wordt duidelijk dat 

dit ook wereldwijd zo is. Deze week nog bleek dat uit 

onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Alles wat wij in Nederland doen of laten heeft impact. De 

welvaart waarin ik leef, heeft tot gevolgd dat ergens 

anders op de wereld het milieu te lijden heeft door wat 

daar voor mij wordt geproduceerd. Dat is een andere 

manier van denken dan: het is maar een druppel op een 

gloeiende plaat, dus wat maakt het uit? 

 

Het is ook een gedachte die kan helpen om het 

onbekende niet onbemind te laten. Zoals de predikant 

Michael Curry gisteren meeslepend vertelde in de 

huwelijksviering van Harry en Meghan: “Als liefde de 

drijfveer zou zijn, zou de wereld er dan niet heel anders 

uitzien?” 

 

Het is Gods Geest die mensen met elkaar verbindt, 

schrijft Paulus. In alle verscheidenheid die er is, die er 

mag zijn, die er zelfs móet zijn. Dat die Geest ons mag 

bezielen, vandaag en alle dagen. 

 

Lied: ‘Wat altijd is geweest’: lied 689  

(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 


