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Dertien uur voor de vredesdemonstratie en
anderhalve dag voor de opheffing van de PSP
vertelt een partijlid van-het-eerste-uur me
dat hij in elk geval niet gaat demonstreren.
Hij is er helemaal niet zo zeker van nu Israël
in het geding is. En: ‘Ik merk dat er onder de
mensen van de zestiger jaren nogal wat
discussie is of we wel tegen deze oorlog
moeten zijn.’
Hij is als pastor zijn gemeente jarenlang
voorgegaan op en heeft hen geprikkeld tot de
pacifistische weg. Geen zee was hem te hoog.
En nu: Israël is in het geding. Dus de god-vanIsraël is in het geding.
Soms snap ik waarom mensen godsdienst haten.
Bijvoorbeeld zoals na een radio-uitzending van de EO als deze evangelischen de luisteraars
laten debatteren over de stelling of de god van Saddam Hoessein dezelfde is als die van de
christenen. En die van de joden dan?
Een andere omroep laat weten juist de leider van de ijveraars voor de nieuwe joodse tempel
te hebben gesignaleerd in een winkel waar hij pistolen inslaat om de Heilige Berg nog beter te
kunnen verdedigen.
Sta ik echt in een joods-christelijke traditie, vraag ik me op zo ‘n moment af? Wat is dat in
godsnaam? Een kreet die nergens op slaat? Niets meer dan een aaneenrijging van ideeën van
fanatici?
Over en om wie gaat het in deze oorlog en welke god wordt hier geprostitueerd?
In een stukje van dr. Riet Bons-Storm lees ik iets over ‘een gerucht van god’ in deze wereld
waaraan wij mensen gestalte moeten geven.
En in het Museum van Volkenkunde zie ik een tentoonstelling waarin Aboriginalkunstenaars
hun mystieke verhalen hebben uitgebeeld in stippels.
Spreken over god in stippels…
Laten de godfather van deze en de toekomende eeuw dat mogen leren.
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