
Thema: Mind the gap 
Pride Viering Rotterdam 

Zusters en Broeders, 
Als je van Rotterdam naar Den Haag reist met de Randstad Rail, dan hoor je het bij het 
station Leidschendam Voorburg luid en duidelijk: mind the gap! Pas op voor het gat 
tussen trein en perron, één moment van onbedachtzaamheid en je struikelt met één been 
tussen trein en perron het station op. Je kunt dus maar beter goed op de kloof letten en 
voorzichtig zijn! Mind the gap. 

Die waarschuwing lijkt ook wel in het thema van de Rotterdam Pride dit jaar te zitten. Let 
maar goed op, er bestaan nu eenmaal kloven, tegenstellingen en vooroordelen tussen 
mensen, zeker ook over seksuele geaardheid, en als je daar geen rekening mee houdt 
dan gaat er helaas heel wat mis tussen mensen. 

Er bestaan natuurlijk niet alleen kloven tussen mensen vanwege hun verschillende 
seksuele geaardheid. Er zijn in een stad als Rotterdam kloven en tegenstellingen tussen 
arm en rijk, autochtoon en allochtoon, jong en oud, zwart en wit, Noord en Zuid en ga zo 
maar door. Je kunt maar beter oog hebben voor die kloven, die tegenstellingen, want ze 
bestaan en ze bepalen hoe mensen op elkaar reageren. Pas als je je er bewust van bent 
kun je er misschien ook iets aan doen. Mind the gap. 

Die kloof bestaat helaas ook in het geloof: tussen mensen die het zeker weten en 
twijfelaars zoals de remonstranten, rekkelijk en precies, katholiek en protestant, christelijk, 
joods en moslim. En het blijkt vaak heel moeilijk om die kloof te overbruggen en elkaar 
nader te komen. Je zou zelfs kunnen spreken van een kloof tussen God en mens, zie het 
Genesisverhaal. God is in ieder geval onzichtbaar voor onze ogen, mensen doen elkaar 
dingen aan die slecht zijn in Gods ogen, er is kwaad in de wereld. Ja, ook tussen God en 
mensen kan een verwijdering plaats vinden, een kloof bestaan. Maar tegelijk staat de 
Bijbel vol van verhalen waarin gepoogd wordt die kloof tussen God en mensen te 
dichten. En ook tussen mensen onderling. Bruggenbouwers zijn nodig, moedige mensen 
die de kloof overbruggen. En de regenboog, hoe belangrijk dit weekend als symbool, is 
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het hoopvolle teken dat die tegenstellingen, die kloof ook daadwerkelijk overbrugd kan 
worden. Dat er in alle verscheidenheid verbondenheid kan bestaan. 
Ik weet zeker dat de bedenkers van de leus Mind the gap ook die uitdaging, die hoop 
voor ogen hadden. De kloof te dichten. Tegenstellingen te overbruggen. Daartoe moet je 
soms niet direct met de deur in huis vallen maar elkaar eerst ontmoeten, vertrouwen 
winnen over en weer. Maar dat alles dan wel vanuit een basisgevoel dat je er allemaal 
mag zijn zoals je ten diepste bent, wat je ook doet en hoe je de liefde wenst te beleven 
en in te vullen. En soms komt die durf om kloven te dichten uit onverwachte hoek. Zie het 
verhaal van de Barmhartige Samaritaan, zoals verteld door Lucas in zijn Evangelie. 
Een wetsgeleerde vraagt Jezus wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. 
Waarschijnlijk vraagt hij dat om Jezus uit z’n tent te lokken, hij wil debat. Maar Jezus stelt 
hem een tegenvraag: “Wat staat er in de wet geschreven, hoe lees je dat?” De 
wetsgeleerde wil zich niet laten kennen en antwoordt voortreffelijk met: “Gij zult de heer 
uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, geheel uw kracht en geheel 
uw verstand en uw naaste als u zelf”. Jezus zegt dan: “Je hebt juist geantwoord, doe dat 
en je zult leven.” Een kort en bondig antwoord van Jezus dus, niet mis te verstaan. Geen 
wollige taal. Maar, cruciale vraag: “Wie is dan mijn naaste?” Een heel herkenbare vraag 
denk ik. Wie moeten we nu eigenlijk liefhebben? We kunnen toch niet iedereen 
liefhebben? Dichtbij en veraf? Het zou prettig zijn als er eens een goede definitie van de 
naaste kwam. 

En dan antwoordt Jezus niet met een definitie of een handleiding filantropie, maar met 
een verhaal. Definities begrenzen, sluiten buiten, maar verhalen verbreden de horizon en 
zetten de luisteraar aan het denken. Hoe zit het eigenlijk? Wie is mijn naaste, of … van 
wie ben ik de naaste. Wie was van die beroofde man langs de kant van de weg nu de 
naaste? Natuurlijk begrijpen wij nu dat het de Barmhartige Samaritaan is, altijd opnieuw 
zal hij mensen inspireren als verwijzing naar en uitbeelding van Gods liefde. Maar voor de 
luisteraars toen was het antwoord revolutionair. Uitgerekend een samaritaan doet hier wat 
geboden is, en dat terwijl Samaritanen in de ogen van Joden tweederangsburgers waren 
waar ze niets van moesten hebben. De Samaritaan doet hier het onverwachte, hij dicht de 
kloof die mensen om allerlei redenen van elkaar scheidt. En daar is absoluut grote moed 
voor nodig. Door ontferming bewogen stapt hij over de kloof heen die dan eigenlijk 
helemaal niet meer blijkt te bestaan. In het directe contact op het moment dat het er op 
aankomt is er helemaal geen kloof meer maar intieme menselijke nabijheid. 
Helaas, de priester en de leviet kunnen niet opbrengen wat de Barmhartige Samaritaan 
doet. Daarmee zijn die priester en die leviet nog niet gelijk slechte mensen over wie we 
de morele staf moeten breken. Misschien zijn het op hun manier prima mensen, maar zij 
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zitten vast, gevangen in hun opvattingen, in hun tradities over wat goed en slecht is, juist 
en verkeerd, en dat maakt dat zij niet in staat zijn om over de schaduw van hun eigen 
gelijk heen te springen. 

Gemeente, In het gelezen verhaal zie je nu precies hoe positief en negatief geloof als 
inspiratiebron kan werken. Hoe het de kloof tussen mensen in stand kan houden of zelfs 
bevorderen. Angst voor diversiteit, behoudzucht, vooroordeel. Maar ook hoe het mensen 
kan inspireren. Door een bijzonder verhaal te vertellen. Door mensen uit te nodigen over 
tegenstellingen heen te stappen, elkaar respectvol, liefdevol, met ontferming bewogen 
tegemoet te komen en de liefde zonder vooroordelen en labeltjesplakkerij te vieren. In 
echte ontmoetingen, waar ze ook plaatsvinden, vallen scheidslijnen weg, ben je je bewust 
van potentiële tegenstellingen maar zie je ook de kansen en mogelijkheden om naar 
elkaar toe te groeien. In het klein van mens tot mens en in het groot van groep tot groep. 
Cabaretier Rik Hoogendoorn zong in deze kerk eens een liedje over Israel met het 
volgende refrein: ’t Is mooi als je ergens in geloven kan, zo mooi als dat ergens voor 
staat; Maar ik geloof dat je ’t beter laten kan, als ’t staat voor irritatie en haat. 

Helemaal waar, maar het Bijbelse kernverhaal van de Barmhartige Samaritaan geeft voor 
mij aan dat het geloof ten diepste bedoeld is om tegenstellingen te overbruggen, aan 
haat voorbij, met alle moed die daarvoor nodig is. Stap eens over die kloof heen, blijf niet 
gevangen in je eigen gelijk en vooroordeel, en zie eens wat er dan voor verrassends kan 
gebeuren, soms uit heel onverwachtse hoek. 

Gemeente, Rotterdam Pride staat voor de vrijheid van seksuele diversiteit. Die mag, die 
moet gevierd worden. In een inclusieve, een gastvrije stad die kloven en tegenstellingen 
tussen burgers niet verdoezeld, maar open bespreekt vanuit een houding van wederzijds 
respect en positieve acceptatie van de kracht van diversiteit. 
Wij zoals we hier bijeen zijn geloven daarbij tevens in de kracht van Gods liefde, die ons 
uitnodigt tegenstellingen teniet te doen, de kracht van Jezus voorbeeld en de kracht van 
zo’n bijzonder verhaal als van de Barmhartige Samaritaan. In de woorden van Paul de 
Leeuw en de popgroep Alderliefste: Een verhaal in een taal die de ziel direct verstaat 
Waar ’t hart van opengaat en het bloed weer stromen gaat. 
Een verhaal dat weet heeft van kloven, gaten en tegenstellingen, mind the gap, en 
tegelijk laat zien hoe het anders kan en anders moet. Een verhaal voor ons allemaal.  

Amen
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