Geest tegen racisme

Het gebeurt niet vaak dat de hele
wereld in beweging komt rond de
dood van één mens. Toch is dat
momenteel aan de gang. George
Floyd, een man uit Minneapolis komt
om het leven bij zijn arrestatie door
de politie. U hebt waarschijnlijk die
beelden wel gezien: een man die bij
een auto op de grond ligt en waar
een politieman met zijn knie in de
hals van de man op de grond drukt. Er zijn veel vragen rond de gebruikte
arrestatiemethode. Er komen vooral veel gevoelens van racisme naar boven, want
Floyd was zwart en de politieman wit. Een golf van protest gaat nu over de wereld,
tegen politiegeweld, tegen racisme. Ook hier in Nederland zijn grote
demonstraties. Om iets wat al lang sluimert, tientallen jaren, honderden jaren. We
hebben daar een uitdrukking voor: de geest is uit de fles. Maar wel een goede
geest, want racisme in het groot of klein, het is er, het wordt erkend: in structuren,
in handelingen, in onszelf, bewust of onbewust. En die geest die nu rondwaart mag
dat ons helder maken.
De geest die het ons helder maakt. Als christenen noemen wij die geest ook de
Heilige Geest. De Geest draagt niet alleen ons bestaan maar ook ons geloof en ons
gebed. Gods Geest maakt ons tot mensen van vertrouwen. In goede en kwade
dagen laat de Geest ons op God vertrouwen.
Gods Geest opent ons de ogen voor Gods werkzaamheid in de geschiedenis, heel
bijzonder in de geschiedenis van Israël. Een sterk voorbeeld van die werkzaamheid
vinden we in het boek Exodus: God die aangeeft dat hij het lijden van het volk
heeft gezien, dat hij het volk wil bevrijden. De geboden die God vervolgens
aanreikt hebben dan ook tot doel om de samenleving rechtvaardiger te maken,
om mensen recht te doen, om het goede dat God voor mensen in petto heeft te
laten landen in de harten van de mensen. Zo laat de Geest ons de insteek van God
zien.
En dat heeft een gezicht gekregen in Jezus. Of zoals de evangelist Johannes het
zegt: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn Zoon heeft gegeven.’ Niet
om te oordelen, maar om te redden. Dus weer niet om mensen een dwangbuis op
te leggen, een zwaar juk op de schouders, maar om te redden. Om zicht te krijgen
op een goed samenleven met elkaar en dat dan ook te doen. Zo is God de Vader
zichtbaar in Jezus zijn Zoon. Hij is gekomen om ons op te zoeken; om ons te
troosten en te redden. Maar hij is ook gekomen opdat wij hem achternagaan. Hij
daagt ons uit om radicaal het evangelie van liefde en vergeving gestalte te geven.
Gods Geest opent ons de ogen voor Jezus als de Zoon. En de Zoon brengt ons bij
de Vader. Dat is het kostbare hart van ons christelijk geloof. Gods mensenliefde is
ondubbelzinnig zichtbaar in Christus. De Vader is zichtbaar in de Zoon, in kracht
van de Geest. Zonder de Geest blijft Jezus een historische figuur van vele jaren

geleden. Door de Geest kunnen wij hem ontmoeten als de levende Heer. En die
Geest zien wij nu ook rond de dood van Floyd George, rond de zorg en aandacht
voor corona-patiënten, rond van alles en nog wat, te veel om op te noemen. Moge
die Drie-eenheid ons leiden naar een beter leven, een betere wereld, naar betere
mensen.
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