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Ongeveer 2000 jaar geleden riep God een vergadering bijeen omdat Hij met
een flink probleem zat. Aartsengelen, gewone engelen, beschermengelen, de
meest wijze heiligen en ook nog Abraham, Isaak en Jacob en hun vrouwen
kwamen naar de bovenste verdieping van het hemelpaleis. Daar aangekomen
zei God dat ze maar moesten gaan zitten en luisteren waar Hij mee zat.
Het zit zo, zei God, ik wil graag dat de mensen op aarde wat minder ruzie
maken, want van ruzie komt oorlog en van oorlog allemaal andere ellende.
Terwijl het toch de bedoeling is dat mensen in vrede en een beetje aardig met
elkaar leven. Daarom heb ik ze ook de aarde gegeven. Met alle planten en
dieren. Een waar paradijs, al zeg ik het zelf. Maar het lijkt er op dat de mensen
niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Er is genoeg te eten en te
drinken en toch zitten ze elkaar in de weg.
Daarom heb ik jullie bij Mij geroepen. Om me te helpen. Hoe kunnen de
mensen erachter komen dat ze heel gelukkig kunnen leven? Hoe kan ik ervoor
zorgen dat ze elkaar niet langer dwars zitten? Want ik vind het maar niks hoor,
die ellende die ze elkaar aandoen daar. Bovendien, er zijn veel kinderen die
ongelukkig worden van de oorlog, de ruzie, het geweld. En de kinderen kunnen
er toch niks aan doen wat de grote mensen bedenken om elkaar dwars te
zitten?
Tsjonge, daar zaten engelen, de heiligen en de aartsvaders wel mee. Hoe
konden ze God helpen? Aartsengel Michael had wel een idee. Hij zei: als we nu
het engelenleger naar de aarde sturen. Dat zal de rotzooi die de mensen ervan
maken weleens opvegen en opruimen. Dan zullen de mensen het voortaan wel
laten om ruzie te maken.
Verschillende andere engelen en heiligen vonden het wel een stoer idee en
knikten enthousiast naar God maar de meesten anderen in de
hemeltorenkamer hielden hun mond en keken naar Onze Lieve Heer. Die
krabde eens op zijn wijze hoofd en zei toen: Nee, dat lijkt me geen goed idee
want de mensen leren er niks van. Bovendien gaan ze denken dat geweld, ook
al komt het uit de hemel, de oplossing is voor problemen. En dat is het niet. Je
krijgt er alleen maar meer ellende en pijn door. Michael haalde wat
teleurgesteld zijn schouders op. Hij had wel zin gehad in een potje vechten en
droeg daarom altijd zijn zwaard bij zich. Maar als God het niet wilde dan
gebeurde het niet.

Salomo, een van de meest wijze heiligen, vroeg het woord. Zeg het maar Sal,
zei God. Nou, zei Salomo, als we nu eens de mensen gaan herprogrammeren.
Wat bedoel je daar nu mee Sal, vroeg God. Herprogrammeren? Nou, zei
Salomo, u hebt hersens in de mensen gestopt waarmee ze kunnen denken.
Maar misschien werken die hersenen niet goed. Moeten er andere in. Zodat
mensen niet langer meer denken aan oorlog, ruziemaken en geweld, maar
alleen nog aan mooie dingen.
Dat kan niet, zei God. Als ik dat doe zijn het geen vrije mensen meer. Mensen
moeten kunnen kiezen, ook tussen goede en slechte dingen. En soms moeten
mensen stomme dingen doen om erachter te komen hoe het wel moet. Je
moet soms eerst je vingers branden aan de kachel om erachter te komen dat je
van de kachel af moet blijven. Je moet mensen hun fouten ook gunnen, ging
God verder. Zelfs ik heb weleens dingen gedaan waarvan ik later spijt kreeg.
Zoals de keer dat ik het zo hard liet regenen dat de hele aarde onderliep. Die
fout maak ik niet nog een keer.
Toen vroegen de vrouwen van Abraham, Isaak en Jacob het woord. Ze hadden
al even in een hoekje met elkaar zitten praten. Ja, zeg het maar Sara, zei God
tegen de vrouw van Abraham. Een kind, God, een kind zou weleens de
oplossing kunnen zijn. Hoe bedoel je, Sara, vroeg God. Nou, zei Sara, tegenover
een klein kind weet iedereen zich te gedragen. Daar zorg je goed voor, die geef
je liefde, warmte en aandacht. Daar schreeuw je niet tegen maar geef je het
beste van jezelf. Dat zal voor de mensen een teken zijn hoe ze met elkaar
moeten omgaan…
Wat een goed idee, zei God, en alle anderen in de hemeltorenkamer stemden
in. Ik ga er meteen mee aan de gang. Weten jullie nog een goede vader en
moeder op aarde. Veel namen en plaatsen werden aan God gesuggereerd maar
daar hoef ik verder niks meer over te vertellen. Want jullie weten hoe het
afliep. En weten nu ook wat het kind ons zeggen wil: pas goed op elkaar en
wees voorzichtig met elkaar. Want we zijn voor elkaar bedoeld.

