Zondagmorgen 6 September 2020
Voordat ik begin met het schrijven van deze stukjes lees ik altijd de lezingen
van de komende zondag. Want soms zitten er mooie hinten in.
Deze keer vond ik het moeilijk, in het Evangelie staat: ‘Wanneer uw broer
gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht….’.
Hoe kunnen we dat naar onze tijd vertalen?
Toen ik er over nadacht herinnerde ik me een gebedje. Het komt uit Canada en
is een gebed tot de grote Manitou.
Laat me eerst drie dagen
in de mocassins (schoenen)
van mijn buurman lopen
voordat ik kritiek op hem uitoefen.
Wat een verhelderend gebed, want jij vindt dat hij gezondigd heeft en
waarschijnlijk heb je daarin ook gelijk, maar wáárom heeft hij dat gedaan?
Loop, voordat je hem terecht wijst, een paar dagen in zijn schoenen en
verplaats je je in zijn situatie, misschien krijg je een andere kijk op zijn gedrag
en heb je een ander uitgangspunt om hem vandaar uit aan te spreken,
Soms kom je zelf ineens, vaak ongewild, in een situatie waarin je het totaal niet
eens bent met iemand. Dit kan klein blijven, maar ook uit de hand lopen. Kijk
bv. maar naar het programma ‘ Familie diner’ waarbij gepoogd wordt om twee
mensen die onenigheid hebben, weer samen te brengen. In eerste instantie
denken beiden dat zij gelijk hebben. Wat zou het dan fijn zijn als iedere partij
een paar dagen in de schoenen van de ander ging lopen en tot inzicht kwam
hoe het conflict ontstaan is en waarom het zover gekomen is.
En je hoeft het vervolgens niet helemaal met elkaar eens te zijn, want zoals een
bekend spreekwoord zegt: De waarheid ligt meestal in het midden.
Maar heb dan de moed om het daarbij te laten, maak er verder geen woorden
meer aan vuil en geef elkaar de hand.
Om in Bijbelse termen te spreken: Doe een beetje water bij de wijn!
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