
Het feest van de Geest?

Vandaag zit ik in de Grote kerk van Almelo en luister naar onze viering van het feest van de
Geest. De gemiddelde leeftijd van het kerkvolk is hoger dan de mijne, ik hoor over vurige
tongen, maar zie ze niet Ik zing in de cantorij liturgische zangen, maar ' esprit ' is moeilijk te
ontdekken.
Ik denk tijdens een saai moment van de preek  aan het gebrek aan geestdrift bij het
verdedigen van de Palestijnse zaak.  We kloppen aan op de deur van de
bisschoppenconferentie: die deur blijft dicht. We vragen de synode van de protestantse kerk
Nederland om een standpunt als gevraagd door Palestijnse christenen: daar blijft het blijft
stil.

En in het niet zo heilige land is het al niet veel beter. De vredesbeweging aan beide zijden
van de vermaledijde Muur is bijna weggevaagd, enkele bejaarden zijn nog over. De
democratie in Israël is  in verdrukking, in de Palestijnse gebieden zelfs non existent. In Israël
word je tenminste  nog voor corruptie veroordeeld als je president of minister president bent,
in Ramallah maalt niemand er meer om.

Dat feest van de Geest, komt daar nog wat van?

Persvrijheid op de West bank? Vergeet het maar. De Palestijnse leidende elite  biedt de
Israëli's op een presenteerblad hun Fatah - Hamas conflict aan en Israël zal alles doen om
dat conflict in leven te houden. Is die elite  wel geïnteresseerd in vrijheid?
En die dappere familie in de Tent of Nations, hebben die niet meer last van boze Palestijnen
dan van oprukkende kolonisten?

Ik luister weer naar de Pinksterhymne……..veni creator spiritus.
Dat feest van de Geest, komt daar nog wat van?

Het feest van de Geest, ik vraag er om, ik bid dat de vrede mag aanbreken en de oorlog
mag verdwijnen. Ik word ook wat milder, het zal niet van ons afhangen. De inspiratie, die
wind die waait naar alle richtingen kan ook de richting van de vrede en gerechtigheid uitgaan
en dat hangt niet van mij af.

Dat feest van de Geest, dat komt er, vraag overigens maar aan onze Palestijnse vrienden.
"  De wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind. 't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint! "
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