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Verwarring 

Overweging  29 juni 2014 –Marina Slot 

 
“...als je durft te twijfelen,  

in verwarring te raken,  

zal de toren van de hoogmoed en de hebzucht nooit afgebouwd worden.  

Als je durft te kijken naar jezelf en naar je naaste die dichtbij én ver weg is,  

dan veranderen verhoudingen,  

dan staan waarheden te wankelen,  

dan moet je soms je perspectief bijstellen...” 
 

Eerste lezing: uit Genesis 11 

Tweede lezing: Lied van Abraham - H.Oosterhuis / A.Oomen 

 

 

Opening 

Wij zijn hier bij elkaar om nergens om, om 

jou-  

om liefde over grenzen heen. 

Wij kennen de weerklank van wat woorden in 

ons hart 

Wij komen hier met niets dan in ons hart “Ik 

zal er zijn” 

en dorsten naar de bron van alle zijn, 

in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 

 

Wij leven in de verwachting dat het evangelie 

van Jezus van Nazareth die goede boodschap 

van liefde en vertrouwen werkelijkheid zal 

worden in onze wereld. 

 

En wij vragen de Geest ons bij te staan, te 

troosten en inspireren alle dagen van ons 

leven. 

Amen 

 

 

Welkom en inleiding 

Lieve mensen, welkom in deze viering, in dit feestje in de Duif dat we elke zondag met elkaar 

vieren. Welkom ben je als je hier voor het eerst komt, welkom als je een wekelijkse bezoeker 

bent of met een zekere regelmaat onze vieringen bezoekt. 

Vandaag zingt ons Duifkoor voor het laatst voor haar zomerreces, zij hebben voor ons de 

mooiste liederen uitgezocht, de liederen die zij het liefste zingen en dat knalt eruit. Zo zijn we 

begonnen met de voorbereiding van deze viering, met de muziek. En toen kwam het thema, 

want we zingen straks het lied over de ‘Tempeltorens’ en dan kom ik bijna automatisch bij het 

verhaal van de toren van Babel uit. Een vertelling over hoogmoed en verwarring. Het verhaal 
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is ontelbare malen door kunstenaars afgebeeld o.a. door Pieter Breughel. Het was een 

ziggoerat, een pyramideachtige tempeltoren met treden. Voor de mythe van de toren van 

Babel heeft vermoedelijk model gestaan de tempeltoren ter ere van de voornaamste god van 

de Babyloniërs Mardoek die 91 meter hoog was en 91 m2 als grondvlak besloeg.  

De Babyloniërs noemden hun toren Bab-Iloe, Poort van God. Zij geloofden dat hun God op de 

top van die tempeltoren woonde. Dus bouwen de nakomelingen van Noach in de vlakte van 

Sinear, het vruchtbaar gebied in het dal van de Eufraath en de Tigris, het huidige Irak, een 

stad met net zo’n tempeltoren die tot in de hemel reikt. Want daar woont God en zij willen 

naar hun God reiken. Maar ze willen ook naam maken, beroemd worden. En dan ontstaat er 

verwarring, spraakverwarring, een Babylonische spraakverwarring, een uitdrukking die we 

nog steeds kennen in onze Nederlandse taal. 

Balal is het Hebreeuwse woord voor verwarring. Vandaar de naam van de stad Babel zegt de 

Bijbel, maar Bab-Iloe lijkt er ook veel op, de term voor toren in het Baylonisch, de Poort van 

God. 

Die verwarring is interessant.  Want wat is verwarring, wat levert verwarring op, welke torens 

bouwen wij in ons leven, welke torens bouwen we in onze rijke wereld?? 

Een verhaal over geloof en verwarring en dat sluit aan bij de vragen die Krishnamurti ons 

stelt? De spiritueel denker en theosoof afkomstig uit India die mensen in de vorige eeuw en nu  

nog aan het denken heeft gezet over allerlei levensvragen. 

Ik wens ons een inspirerende en mooie viering toe met elkaar en laten we in het gebed dat het 

koor nu gaat zingen ons dichterbij de Eeuwige begeven. De Eeuwige die om mij en jou smeekt, 

laat je angst onthullen, laat je vermurwen en kom over de drempel. 

 

 

Overweging 

Op de foto op het boekje staat San Gimignano, een Toscaanse stad die bekend is om zijn 

veertien torens die het silhouet van de stad domineren. Die torens zijn tussen de 12e en 14e 

eeuw door rijke families opgetrokken. De torens deden dienst als woning en versterking, maar 

vooral als prestigeobject. Wie de hoogste kon bouwen was zichtbaar de rijkste van de stad. 

De torenhoge gebouwen in de Nieuwe Wereld, in Amerika zijn ook niet alleen maar gebouwd 

uit ruimtegebrek en ook de Burj Dubai, de toren van Dubai van Amerikaans ontwerp die nu al 

sinds 2007 de hoogste toren van de wereld is met zijn 828 meter, is méér dan prestige en het 

overtreffen van alles wat er tot dusver is gebouwd. En dat is ook het verhaal van de toren van 

Babel, wij hebben de hoogste, wij maken de grootste, zij willen met hun gebouw tot in de 

hemel reiken. De verhalen over de zondvloed en de overleving daarvan door Noach en de 

zijnen zijn nog niet verstomd als de bouw wordt gestart. 

Ze gaan zich vestigen, settelen, nomaden bouwen een stad en een toren, een toren die zijn 

weerga niet kent. 

 
Zoveel volkeren, zoveel talen 

Natuurlijk is dit verhaal ontstaan om te verklaren dat er zoveel volkeren en zoveel talen zijn 

in de wereld en we weten niet wat ervan waar is gebeurd. Maar eigenlijk vind ik dat niet erg, 

het is een vertelling die ons iets wil zeggen over hoe je met elkaar een samenleving bouwt. En 

dat doe je niet door alleen maar voor steeds groter en steeds rijker te gaan. In onze 

maatschappij lijkt dat nog steeds de trend. Groter lijkt goedkoper, we worden opgescheept 

met grote bedrijven, grote instituties waar je als mens niet meer telt, waar fout op fout 

gemaakt wordt en niemand verantwoordelijkheid neemt.   
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Banken, woningcorporaties, verzekeringsmaatschappijen, internetproviders. Klanten worden 

genegeerd, maar ook medewerkers worden ziek, krijgen een lullig jaarcontract keer op keer, 

mensen zijn soms zo wanhopig dat ze niet meer kunnen leven. Uit een onderzoek uit 2013 

weten we dat zelfdoding 5 tot 8 keer vaker voorkomt onder mensen met bijstands- of een 

arbeidsongeschiktheids-uitkering. 

Ik durf te beweren dat nu de klap valt bij veel zzp-ers die bij de Voedselbank terecht komen 

omdat ze hun kinderen geen eten meer kunnen geven. Ook daar vallen slachtoffers.   

Torens gaan ten koste van mensen en mensenlevens. 

Nog een toren: Het WK als amusement voor veel mensen, maar met grote gevolgen voor de 

inwoners van Brazilië want het geld dat uitgegeven wordt aan deze Spelen, gaat niet naar 

onderwijs en zorg, naar de ontwikkeling van kinderen in dat land. Het levert de verwarring op 

van waar nu voor gekozen wordt, voor mensen met geld of voor mensen zonder geld. 

Het is niet meer vanzelfsprekend dat de rijkere de arme helpt. 

 
Liefdevolle zorg 

In het klein worden mensen nog gezien en goed en liefdevol verzorgd zoals bij ons in 

Hoogkarspel in het Noorderlandhuis, een  verzorgingscentrum voor ouderen. Maar hoe lang 

mag het nog blijven staan? Welke beslissing van de overheid zal dit goede thuis van veel 

mensen sluiten? We zijn er allemaal bang voor. Oude mensen die bang zijn en in verwarring. 

Waar moet ik wonen? Moet ik weg?  

Dat geldt ook voor de sluiting van sociale werkplaatsen, juist heel kwetsbare mensen weten 

zich niet zeker meer van een veilige werkplek.   

En dan het megasysteem internet, ook een toren die gebouwd is in onze wereld, je kunt alles 

vinden van iedereen, je moet oppassen wat je erop zet, maar van sommige dingen ben je je 

helemaal niet bewust dat het erop staat, dat je geregistreerd bent op welk vlak dan ook. 

Verwarring als je dat merkt.  

Soms is een toren bouwen positief, als je je eigen leven gaat leiden, opleidingen gaat volgen, 

een zelfstandig bestaan weet te creëren. Als je het lef hebt om op een berg te gaan staan en 

zoals Martin Luther King en Gandhi de vrede, vrijheid en gelijkheid voor iedereen gaat 

verkondigen, als je het lef hebt om mensen op te roepen om één taal te spreken, de taal van 

het hart. Maar is het nodig om daar tempels voor te bouwen? Is het nodig om dogma’s en 

belijdenissen in gestolde taal aan te bieden aan mensen?? Worden we gelukkiger van 

godsdienst? Vroeger leverde het zekerheid op, veel kerken waren en zijn nog de verzekering 

voor het leven, machtsinstituten waardoor je niet hoefde te twijfelen in je leven. Alles was 

zoals het was. Daar was het misschien goed voor maar die taal spreken we hier niet meer. We 

laten verwarring toe, we weten dat onze kerktaal dikwijls alleen maar verwoesting heeft 

gezaaid in het leven van mensen. Dat mensen gewond en misbruikt zijn door die kerken met 

hun hoogmoed en hun hoge torens. Wat dat betreft lijken wij in de kerk erg op de wereld. 

Krishnamurti zegt: geef de wereld een nieuw begrip dat komt uit het kijken naar de dingen om 

je heen elke dag weer. 

 
Menswaardig 

Ons lied Licht dat ons aanstoot in de morgen, zegt: Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 

ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede 

draagt. Lijkt dat op het nieuwe kijken? Als je durft te leven in de verwondering van datgene 

wat zich aandient in je leven, als je durft te twijfelen, in verwarring te raken, zal de toren van 

de hoogmoed en de hebzucht nooit afgebouwd worden. Als je durft te kijken naar jezelf en 
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naar je naaste die dichtbij én ver weg is, dan veranderen verhoudingen, dan staan waarheden 

te wankelen, dan moet je soms je perspectief bijstellen. Dan kan je kiezen om nog of weer of 

voor het eerst te geloven in die mens die tegen de hoogmoed en voor de armen pleitte, de 

mens Jezus van Nazareth die elke toren omver schopte en keek naar mensen en ze echt zag. 

Dat je niet meer kiest voor godsdiensten en kerken die de macht van de wereld en van zichzelf 

bevestigen, dat is te begrijpen.  

Dat je daarmee het geloof in jezelf en het reiken naar je naaste verliest, dat geloof ik niet. 

Want met of zonder geloof kan je kijken naar de dagelijkse dingen van jezelf en van de 

mensen om je heen, kan je zien wie arm is, wie in de war is, wie nog aan het oefenen is in het 

leven en wie al volleerd is. 

Ik wens ons veel verwarring en veel kijkplezier. 

 

 

Nodiging 

Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn vrienden, zij vierden het leven samen en 

stonden op de grens van liefde en onoprechtheid, gemeenschap en verraad. Zij deelden het 

leven in een wereld die anders was dan de onze, maar in zijn en in de gevoelens en gedachten 

die mensen hebben over zichzelf is nog niet zoveel veranderd. Wij delen elke viering in de 

Duif brood en wijn omdat wij met elkaar het leven willen delen. Brood en wijn, tekenen van 

leven en van samen. 

En in de Duif is iedereen welkom, welkom zoals je bent, welkom aan de tafel om mee te delen 

als je je verbonden weet met die sterke onderstroom van krachtige liefde die de wereld 

continue verandert.  

De Duif is een open gemeenschap van zoekers en zieners, van zeggers en zangers die op weg 

zijn naar een nieuwe geboorte. 

Wil je die weg met ons delen, kom dan want alles staat klaar. 

 

 

Zegenbede 

De Eeuwige zegent ons, zijn evenbeeld, 

Zij behoedt ons levend als licht en stem. 

De Ene met de vele namen laat zijn gelaat over ons schijnen dat wij weer glanzen als nieuw. 

De Tedere is ons genadig. 

De Barmhartige maakt ons van grond en vuur  

en geeft ons vrede 

Moge het zo zijn 

 


