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titel: Taal als verbinding 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Deze week is het 70 jaar geleden dat de staat Israël gesticht is. En na 1948 zijn er 
veel Joden geweest die vanuit alle delen van de wereld naar het land gegaan zijn om 
er te wonen en te leven. Zeventig jaar geleden de nieuwe staat en het zou een feest 10 
moeten zijn, maar in de kranten lees ik over geweld, over doden en gewonden in 
Gaza en ook onrust op de westoever van de Jordaan, Israëli's en Palestijnen met 
elkaar overhoop. En niet voor het eerst, nee, er is al jaren lang onrust en onvrede 
met Jeruzalem als middelpunt, met verschillende wijken in een gedeelde en 
verdeelde hoofdstad, welke ambassade er ook gevestigd mag worden. Mensen 15 
kwamen naar Israël als de plaats, als het land om er te wonen, anderen die er al 
jaren woonden moesten wijken of gingen weg, een twee-statenoplossing is nog niet 
mogelijk gebleken. En toch woont men dicht bij elkaar, ook al is er een grote afstand, 
men verstaat elkaars taal of kan een gemeenschappelijke taal vinden en toch 
verstaat men elkaar niet.  20 
En daar moest ik aan denken, bij de lezingen van vandaag. Want daar gaat het over 
taal, over talen, over bij elkaar wonen, over verstrooid worden over de aarde en over 
het wonen in Jeruzalem, centrum van het land en je mag het zien als centrum van de 
wereld. Of eerder nog andersom.....daar waar mensen samenwonen en op een 
goede manier bij elkaar zijn, daar is Jeruzalem, Jeruzalem zoals het bedoeld is en 25 
zoals het zal zijn.  
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken, zo begint onze eerste 
lezing. Eén enkele taal, één enkele spraak zoals er ook staat, één enkele streektaal, 
mensen wonen ook nog bij elkaar, zo wordt het voorgesteld en het lijkt dan al 
geschiedenis te zijn, verleden tijd. Eén enkele taal. Toen ik als scholier vreemde 30 
talen moest leren en het waren mijn lievelingsvakken absoluut niet, toen heb ik wel 
eens gedacht: “Eén taal voor iedereen, het zou wel een stuk simpeler zijn”. Waarom 
wilden ze toch die toren bouwen tot boven in de hemel, of waarom heeft God de 
spraak verward? Ik vermoed dat ik niet de enige ben met zulke verzuchtingen, het 
kan iedereen overkomen dat een taalverschil ook echt een taalprobleem is, het niet 35 
begrijpen van elkaar gewoon lastig en soms leidt het onbegrip tot afstand, tot 
vooroordelen, een verkeerd begrepen woord kan tot een conflict leiden.  
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Nou, dat is nu in ieder 
geval niet zo en soms spreken mensen dezelfde taal en begrijpen ze elkaar nog niet. 
En de wens om een toren te bouwen die tot in de hemel reikt, die wens is van alle 40 
tijden. Wij mensen menen soms God te zijn. Wij menen de natuur te kunnen 
beheersen en ineens komen we erachter dat er steeds minder insecten zijn en als 
dat zo doorgaat dan zijn er straks ook minder vogels, dag vogels, dag bloemen, 
dag.... 
Een toren tot in de hemel, energieverbruik alsof het niet op kan, we vliegen de aarde 45 
rond, alsof wij vogels of engelen zijn, halfgoden op zijn minst, met een ecologische 
voetafdruk die veel te groot is, zelfs voor ons ego. Een toren tot in de hemel en 
misschien is de verwarring omtrent de taal ook wel zegen, achteraf een zegen, een 
zegen in het verborgene. Want wij zijn God niet, wij zijn geen goden, wij zijn mens. 



En het heeft ook  helemaal geen zin om een toren te bouwen tot in de hemel, wel 50 
nee, een honderd meter boven de grond is genoeg voor het uitzicht. En al wat wij 
nastreven, daarvan kun je echt wel eens de vraag over stellen of het wel allemaal 
nodig is, of daar je geluk van af moet hangen. Waar ben jij mee bezig, waar ben ik 
mee bezig, welke toren wil ik nu weer bouwen? Als je samen een toren bouwt die 
onzinnig is, dan is het een zegen als je elkaar niet meer begrijpt en stopt met de 55 
bouw.  
Met Pinksteren gaat het precies andersom. Daar verstaat men elkaar en is bij elkaar, 
niet verstrooid over de aarde, nee de beweging is precies andersom. Vanuit de hele 
bekende aarde en dat is de betekenis van die namen van al die volkeren. Parten, 
Meden, Elamieten, kortom alle namen die onze lector gelezen heeft. De hele 60 
bekende aarde, en allemaal bij elkaar in Jeruzalem. Taal als verbinding, en geen 
toren tot in de hemel, nee, net andersom: een geluid klinkt uit de hemel en komt naar 
de aarde toe, geluid als van een windvlaag, onzichtbaar dus, maar wel hoorbaar, en 
vuur uit de hoge. Hier daalt het vanuit Gods werkelijkheid neer op de mensen en de 
mens hoeft niet naar boven te klimmen, niet te reiken naar dat wat boven haar of 65 
hem is. De mens hoeft zich dus ook niet te overspannen maar hoeft alleen maar te 
ontvangen wat aangereikt wordt. Dat is heel anders dan een toren bouwen, ook veel 
minder vermoeiend lijkt me. En dat is de heilige Geest, die wordt uitgestort over de 
leerlingen en daarmee over de mensen. Dat is de Geest die maakt dat men elkaar 
verstaat, ja, men, behalve dan die mensen die denken dat ze dronken zijn. Maar 70 
goed, een groot deel van de toen-bekende aarde, een groot deel van de toen-
bekende mensheid, als het ware bij elkaar op één plaats, zij verstaan en verstaan het 
als het gaat om de grote daden van God. In de eigen taal, alsof het de enige taal zou 
zijn, in de eigen taal, waarin je bent opgegroeid, die je als eerste hebt leren spreken 
en verstaan en die nooit een vreemde taal voor je zal zijn. In je eigen taal, geleerd 75 
van je moeder, die je in haar armen nam toen je zelf nog geen taal sprak en het 
verstaan van haar lichaamstaal was de eerste grote daad van God in dit jouw leven.   
 
Met pinksteren dus net andersom als met die torenbouw van Babel en de verwarring. 
Maar ook iets vergelijkbaars. Want met de torenbouw verspreiden de mensen zich 80 
over de aarde en dit verhaal is een verklaring voor de verschillende talen en het feit 
dat mensen overal wonen. Met Pinksteren is er ook een verspreiding, verspreiding 
van nieuws, evangelie, het begint in Jeruzalem, maar het gaat de wereld over, het 
vliegt de wereld over zonder een te grote ecologische voetafdruk. Met Pinksteren 
begint ook het verstaan en dat is een grote uitspraak. Maar wij zullen elkaar 85 
verstaan, wij als mensen, als kinderen van God, niet als godenzonen maar als 
kinderen van God. Wij zullen elkaar verstaan als in een wereldwijd Jeruzalem. Een 
Jeruzalem zo groot dat Palestijnen, Israëlí's gewoon bij elkaar kunnen wonen zonder 
afstand en zonder grenzen. Een Jeruzalem zo groot dat Iraniërs, Irakezen, Duitsers, 
Fransen, Spanjaarden, Amerikanen en Russen er samen kunnen zijn en elkaar 90 
zullen verstaan. Als je de ander ziet als kind van God en als kind van een moeder, 
als mens geboren uit een moeder, als mens die bij een moeder op de arm gelegen 
heeft en van haar de taal leerde, als je de ander zo kunt zien en zo ziet, dan versta je 
de ander en de ander jou en dat is dan ook een grote daad van God. Dat is geloof, 
geloof in mensen als kinderen van God, dat is hoop en dat is liefde. En laat zo de 95 
wind waaien als de adem van God over mensen. Laat zo de Geest zijn en zo is de 
Geest, zo is Gods geest de aanwezige, de aanwezige bij mensen, bij ons. Amen.  
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