
zondag 20 mei 2018 in het Kruispunt 
Pinksteren 

 
 
lezing tora (lector) Genesis 11, 1-9 
 
lied Liedboek 690   Taal op de tong... 
 
lezing evangelie (lector) Johannes 14, 8-17 
 
lied  Liedboek 681   Veni sancte spiritus  (herhalend) 
 
lezing epistel (lector) Handelingen 2, 1-13 
 
Rejoice zingt Waar de dauw van uw Geest  
 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---taal--- 

 

Misschien horen in deze tijd van de examens  

sommige kandidaten deze tekst wel  

met wrange gevoelens aan:  

 

was het maar nooit gebeurd,  

dat met die toren van Babylon,  

dan had de mensheid het  

met een enkele taal kunnen doen  

en had ik niet hoeven zwoegen  

op de Griekse of Latijnse grammatica. 

 

Want zo kun je dit gedeelte lezen,  

als een verklaring waarom er zoveel talen zijn  

op de wereld.  

 

En we lezen dat vandaag, omdat op het feest van Pinksteren,  

destijds in Jeruzalem,  

er iets gebeurde waardoor de vele talen  

even buiten werking leken te zijn gesteld:  

de boodschap was universeel en  

niemand klonk het vreemd in de oren. 

 

 



Maar de verteller wil het over iets anders hebben  

dan over het bestaan - of ontstaan -  

van het fenomeen taal.  

 

Hij wil het hebben over hoe de mensen zijn en doen,  

en hoe ze het hebben  

met God en met de naaste.  

 

Dit is vandaag de afsluiting van de oergeschiedenis,  

van het verhaal over hoe de mens bedoeld was  

en hoe de mens zich ontpopt.  

 

Schepping, paradijs, zondeval, broedermoord,  

de grote vloed.  

 

En nu blijkt: na de vloed wordt het er,  

hoewel dat een nieuw begin moest zijn,  

eigenlijk niet zoveel beter op.  

 

De mens zou er op uit gaan, bevolken, bebouwen, bewaren.  

 

Maar de mens gaat niet de vlakte in,  

maar wil de hoogte in.  

 

Reiken naar God. Het oude verhaal.  

 

 

---toren--- 

 

Het begon na de schepping met de vraag:  

wat doet de mens met God?  

Ja, hij verstopt zich en wil het zonder God stellen,  

accepteert geen grens en wil zelf God zijn.  

 

Dan de vraag: wat doet de mens met zijn naaste?  

Nou, hij blijkt een moordenaar,  

een beetje jalousie is al genoeg.  

 

Nu is de vraag: wat doet de mens met zijn instrumenten?  

Zet de mens die in voor het  

bewaren, beheren, vruchtbaar maken?  

Nee, de mens wil de hoogte in.  

Zichzelf een naam maken.  

Het drijvend motief is: macht. 

 

 



Een toren bouwen.  

Om te laten zien hoe belangrijk je bent.  

De mens is niet opgehouden met torens bouwen.  

 

Zijn de motieven veranderd?  

 

Onze torens, onze gebouwen die naar de hemel reiken,  

wat drukken die uit?  

De gebouwen op de Zuidas?  

Hebben die een boodschap voor mensen die er naar kijken?  

 

Wat was de boodschap van de Twin Towers  

toen die nog stonden?  

 

In de Middeleeuwen stonden torens alleen bij kerken.  

 

Een toren, drukt die nog steeds dat ene uit:  

"Dit vinden wíj belangrijk!" - ? 

 

 

Een toren bouwen, gaat daar ook dwang van uit?  

 

Het is het verzamelen van kracht en kapitaal  

ter wille van het hogere doel.  

Als iedereen zijn eigen gang gaat,  

komt er niets van terecht.  

Verscheidenheid moet onderdrukt worden, of gestroomlijnd.  

 

Het verhaal vertelt dat de torenbouw is ingegeven  

door angst. Angst voor identiteitsverlies.  

 

Het moet één bouwwerk worden, één verhaal,  

er wordt gehandeld vanuit de angst  

voor verscheidenheid.  

 

Wij en zij is belangrijk.  

 

Er is een "wij" (die een toren bouwen)  

en er zijn de anderen  

(die daarvan onder de indruk moeten zijn).  

 

 

De mensen leven best raar,  

zo zei iemand in een talkshow:  

 

we kopen dingen die we niet nodig hebben  

van geld dat we niet hebben,  



om mensen te imponeren  

die we niet aardig vinden... 

 

 

Als mensen machtig willen zijn,  

zichzelf een naam willen maken,  

dan krijgt de taal een andere rol:  

die verwijdert mensen van elkaar,  

ipv te verbinden zoals we zien op het Pinksterfeest.  

 

Als mensen machtig willen zijn,  

wordt taal tot propaganda, of tot commando.  

 

Met een wapen in je hand  

spreek je anders, luister je anders, antwoord je anders.  

 

Als iemand naar je schreeuwt: "heb je dat begrepen?"  

dan is dat het einde van het begrip.  

 

Argumenten komen dan als munitie.  

 

Er wordt niet meer geluisterd, maar ondervraagd.  

 

Dan weten mensen niets meer te zeggen, 

 ze verliezen hun woorden en  

daarna verliezen ze elkaar.  

 

Alles zal zwichten en verwaaien, wat op het licht niet is geijkt.  

Taal zal alleen verwoesting zaaien en  

van ons doen geen daad beklijft.  

Hebben we gezongen aan het begin.  

 

Het verhaal beschrijft de verstrooiing als gevolg  

van het ingrijpen van God.  

 

Maar spraakverwarring is ook een natuurlijk gevolg  

van machtig willen zijn.  

Als de mens zijn maat overstijgt  

raakt hij zijn medemens kwijt.  

 

 

De toren moest tot in de hemel reiken.  

 

Het verhaal vertelt vol ironie dat God,  

die in de hemel woont,  

naar beneden moet komen.  

Hij kan het niet goed zien.  



 

En God gaat die eensgezindheid,  

die uit angst overeind gehouden wordt,  

verstoren.  

 

De spraakverwarring wordt een heilige noodmaatregel  

tegen de grootheidswaan van de mens.  

God grijpt in,  

de mensen worden verstrooid.  

 

 

---verstrooid--- 

 

Dat woord verstrooid,  

dat moet de mensen van toen geraakt hebben.  

 

Dat moet de verbindende schakel zijn geweest,  

de reden waarom zij in de tijd van de ballingschap  

deze oerverhalen hebben opgeschreven.  

 

Ze hebben daar in Babylon die tempeltorens gezien,  

de zikkurat, elke stad had er wel een.  

Uit de 7e eeuw v Chr zijn er  

heel wat archeologische sporen gevonden.  

 

Zij hebben ongetwijfeld daar in Babylon tempeltorens  

in puin zien liggen.  

 

En ze moeten gedacht hebben: dat is net als wij.  

Wij zijn ook verstrooid.  

Zo zijn we in Babel terechtgekomen.  

 

Wij zijn verstrooid onder de volken  

omdat we alleen bezig waren  

met onze eigen naam en onze macht...!  

 

God heeft ons verstrooid onder de volken.  

 

 

---Geest--- 

 

Is dit het wat er te vertellen is over de mens?  

Dat hij de hoogte in wil,  

God naar de kroon steken,  

met zijn eigen naam bezig? 

 

 



Nee, na Genesis 11 komt Genesis 12.  

 

Er is er één die wel doet wat de bedoeling was.  

 

Die niet zijn eigen naam groot wil maken  

maar de naam van God.  

Dat is Abraham.  

En die God is, wonderlijk, met de naam van Abraham bezig: 

 "...ik zal je tot een groot volk maken,  

en ik zal je zegenen en  

je naam groot maken".  

 

Abraham is van naamkramp bevrijd,  

hij gaat naar voren,  

weg uit zijn land,  

en niet de hoogte in.  

 

Hij ging in tenten wonen, zo staat er,  

geen stad en geen toren...  

 

En als hij al iets ging bouwen,  

dan was dat geen toren voor de naam van mensen,  

maar een altaar,  

voor de naam van God.  

 

Met hem gaat het verhaal verder,  

daar ligt de focus van Genesis. 

 

Wij leggen de focus op dat andere verhaal:  

Pinksteren in Jeruzalem... 

 

Waar ook God naar beneden komt, zeg maar.  

 

Waar de Geest van God de mensen  

bij elkaar brengt,  

ondanks, nee, dankzij hun verschillen.  

 

Waar verschillen niet weggewerkt worden  

terwille van grote eenheid,  

of symbolen van macht, 

maar juist goed zijn.  

 

Waar de mensen niet de hemel bestormen  

maar zich met hun medemensen verbinden.  

 

Want hoogmoed drijft uiteen,  

maar de Geest verbindt - over grenzen heen.  



 

Maakt mensen die een vreemde taal spreken  

of een eigenaardige achtergrond hebben,  

niet tot vijanden of tegenstanders 

of buitenstaanders,  

maar tot vrienden.  

 

En communicatieve chaos leidt de Geest van God in goede banen. 

 

Met zijn Geest is God bij de mensen.  

 

En met zijn Geest bevrijd hij de mensen  

van het krampachtig bezig zijn  

met hun eigen naam en aanzien.  

 

Bevrijd ook van ander krampachtig bezig zijn,  

en misschien bevrijdt hij ook wel  

van krampachtig bezig zijn met eindexamens.  

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
 
stilte 
 
lied Wij bijeen 
 (coupletten: Rejoice, refrein: allen) 
 


