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Introïtus
Bij het binnenlopen van het publiek staan vier omroepspeakers op
palen in de hoeken van de kruisgang. Door deze klinkt zacht:

Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum
est; hoc est etenim vere proprieque catholicum.
(Houden wij vast, wat overal, wat altijd, wat door allen geloofd is, want dit is waarlijk en eigenlijk katholiek)
Uit de declaratie van de Unie van Utrecht – 1889
Dit houdt aan (afwisselend luider en zachter) tot al het publiek binnen
en stil is. Op het videoscherm verschijnt twee citaten van de vermoorde bisschop Alberto Ramento van de Fillippijnse Onafhankelijke Kerk:
‘Wie zijn of haar naasten niet dient, vooral de armen onder hen, wie de rechtelozen,
de behoeftigen, de onderdrukten, de dorstigen en de politieke gevangenen afwijst, is
geen waarachtige christen.’
‘Een kerk die God aanbidt, maar haar land en haar volk niet dient, verricht een valse
eredienst; want het leven van de mensen, hun woorden en hun daden, dat is de ware
eredienst.’
(Alberto Ramento)
We horen gezang:

Klein, maar fijn
Niemand weet van ons bestaan
Klein, maar fijn
Niemand kent zelfs onze naam



Drie pakmannen rollen een oliedrum het podium op met daarin BisJob.
Hij leest (in de drum):

Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum
est; hoc est etenim vere proprieque catholicum.
Pakmannen zingen:

Klein, maar fijn
Niemand weet van ons bestaan
Klein, maar fijn
Niemand kent zelfs onze naam
BisJob kruipt uit de oliedrum en strekt zich dan languit op een soort
brancard. Hij ligt uitgestrekt als bij een bisschopswijding. De pakmannen staan om hem heen en zegenen hem.
Pakmannen zingen:

Klein, maar fijn
Niemand weet van ons bestaan
Klein, maar fijn
Niemand kent zelfs onze naam
Op het videoscherm verschijnt een disclaimer:
Dit is een werk van fictie. Alle personages die in dit werk voorkomen zijn fictief. Alle
overeenkomsten met echte personen of situaties, organisaties, goden, engelen, bisschoppen, kerkleiders, politici, dood of levend, zijn louter toevallig of te beschouwen
als een wonder. Geen enkel recht kan ontleend worden aan deze louter toevallige overeenkomsten in dit kunstwerk.
Zang stopt, alleen geluid van marimba houdt aan



Verteller:

Er was eens een bisschop…
Hij was aartsbisschop en bisschop van Ut.
Zijn naam was Job. BisJob.
Een uiterst charmante man
en leider van een uiterst charmante,
kleine kerk: de Kerk van Ut.
Niemand kende hem
en niemand kende zijn kerk.
Maar God kende hem
en God kende zijn kleine kerk.
En dat volstond.
Hij was bisschop over 7 bisschoppen,
maar niemand noemde hem de baas.
En als hij zichzelf al baas had genoemd,
dan zou hij al heel snel ex-baas zijn.
Hoeveel hij ook te preken had,
Hij had niets te zeggen.
De Pakmannen-zang van ‘Klein, maar fijn’ begint weer, nu steviger.

Klein, maar fijn
Niemand weet van ons bestaan
Klein, maar fijn
Niemand kent zelfs onze naam
Verteller vervolgt:

Zijn kerk was traditioneel, en toch modern,
protestant, en toch katholiek,
conservatief, en toch vooruitstrevend
simpel, en toch intellectueel


Zijn kerk was de ultieme, de excellente...
wel, laten we het maar gewoon zo zeggen:
het was de perfecte kerk!
En niet alleen in haar eigen ogen,
maar zeker in het oog van God…
Zijn kerk deed er alles aan om niet bekend te worden en de leden
ervan deden alle moeite om zelfs haar naam geheim te houden.
Werden zij gedwongen om hem toch te gebruiken, dan deden ze dat
slechts op fluistertoon:
De pakmannen fluisteren, tussen het zingen door:

Oud-katholiek, Christ-catholisch, Alt-Katholisch, Vieille-Catholique,
Staro-katolicki, Staro-katolická…
Verteller:

Het was iedereen duidelijk: dit was een ouderwetse, traditionele,
antieke en oninteressante kerk. En zijzelf omhelsde dat vooroordeel.
Maar vroeger! Ach, vroeger! Vroeger was zij opgestaan tegen de
grootmachten! Tegen pausen en koningen. Vroeger waren haar principes groter geweest dan het persoonlijk welbevinden van haar leden!
Nooit waren ze vergeten hoe ze, met God als getuige, hadden gerebelleerd tegen de Grote Boze Moederkerk. Hoe ze waren uitgestoten,
maar onder het roepen van ‘Vrijheid!’ en ‘Onafhankelijkheid!’ O, hoe
trots waren ze geweest!



Pakmannen:

‘Vrijheid!’ ‘Onafhankelijkheid’!
Verteller:

Maar nu was de wereld hen voorbijgegaan en vergeten. Niemand
hield zich nog met hen bezig en zij hielden zich niet bezig met de
wereld. Wat zou hun prettige bestaan nog kunnen verstoren?
Einde muziek.







HEMELINGEN - 1
Stilte. Groot vortexkanon blaast rookkringen naar Podium 2: de hemel.
Pakmannen geven een ritme met voetstampen.
Pakman - verteller:

Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij
de HEER, kwam ook de satan met hen mee...
Trompetgeschal. Pakmannen starten het lied: ‘It’s all about the power’
met een eenstemming ‘hee hee!’, als in een militaire marslied. In een
rood showpak komt satan naar boven op podium 2 geklommen, waar
God in een feauteuil zit.
Pakman - verteller:

En de HEER zei tegen satan:
God:

Ah, satan, mijn beste, waaraan hebben we de eer van jouw aanwezigheid te danken? Koffie? Bier? Vertel me, waar kom je vandaan?
Satan:

Ik heb rondgezworven en gedoold op aarde. Ik heb de vrijheid
genomen eens met eigen ogen te kijken hoe het er voorstaat met uw
zaak.
God:

Geweldig! En, wat heb je gezien?
Satan:

Wat iedereen kan zien met twee ogen in zijn hoofd: de gewone


hypocrisie, het gebruikelijke gelieg, het eindeloze zoeken naar geld,
macht en seks. En de dood natuurlijk. Zoals gewoonlijk sterft alles en
iedereen. Niet dat ik er iets op tegen heb…
God:

Natuurlijk niet...
Een pakman zingt solo:

its all about the power
it’s all about the cash
see the weakling crying
in the dirt and in his trash
its all about the power
and there is dying everywhere
(alle pakmannen):

everyone is lying just to be a milionair!
Herhalen:

right now, if you believe!
verder als een gospelsong neuriën: ‘hee hee’
Satan:

Natuurlijk is het mijn zaak niet, maar vertel eens: dat koninkrijk van
u, komt dat er eigenlijk ooit nog eens van?
God:

De zaken gaan wat minder de laatste tijd…
Satan:

‘Wat minder’? volgt u het nieuws eigenlijk wel? Leest u ooit een krant?
Heeft u de chaos daar beneden wel eens met eigen ogen aanschouwd?


De crises, de oorlogen, de haat, de eindeloze stromen vluchtelingen?
Luistert u eigenlijk ooit naar de gebeden die aan u worden gericht?
‘De zaken gaan wat minder…’ Is dat alles wat u erop te zeggen heeft?
Het lot van de hulpelozen, de armen, de weduwen en wezen, waren
dat niet uw zaken?
God:

En de kerk. Vergeet de kerk niet. De kerk is ook mijn zaak…
Satan:

Ach, natuurlijk! De kerk. Zal ik uzelf eens citeren over de kerk?
Onderwijl stappen de pakmannen nog steeds door en zingen fluisterend: ‘it’s all about the power...’ Satan citeert met een hoop bombast
en sarcasme de profeten Jesaja en Amos:

‘Ik haat, ik veracht uw feesten.
Jullie samenkomsten verdraag ik niet.
Bespaar Mij het lawaai van uw liederen;
de klank van uw harpen wil Ik niet meer horen!
Houd op met die zinloze offergaven.
Ik heb een afschuw van jullie wierook
Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af,
ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet.
Satan:

(Sarcastisch): Ben ik nou degene die u hier aan moet herinneren?
God:

Je hebt gelijk… Het project gaat niet helemaal zoals gepland. Ik heb
het aan de kerk overgelaten en de zaken gaan er niet op vooruit. Wat


kan ik eraan doen? Maar we hebben de tijd...
We hebben een eeuwigheid de tijd...
Satan:

En wie van ons is nu precies de cynicus?
Pakmannen hernemen lied. Volume tot climax:

‘Everybody’s lying, just to be a millionair’!

Pakmannen stoppen met zingen en gaan bezig de rest van hun instrumentarium opstellen.
God: (loopt naar de railing van podium 2)

Maar kom eens hier!
Kijk! Is dat niet prachtig?
Satan:

Wat is prachtig?
God:

Kijk dan! De kerk van Ut! Het is pas 125 jaar geleden dat ik ze heb
losgesneden van de moederkerk en ze in mijn eigen kleine tuintje
heb geplant. Ik heb ze zorgzaam water gegeven, met liefde gesnoeid,
en het klein gehouden… Mijn eigen kleine bonsai-kerk. Wat denk je
ervan?
(Wacht niet op antwoord)
Kijk! Zie je die vrouw daar, gekleed als een priester? Ik heb haar
geplant! En daar: zie je die twee mannen? De ene is een priester en
de ander is zijn echtgenoot! Mijn idee.. En zie je die bisschop daar?


Hij is niet hun leider, maar slechts hun machteloze dienaar. Heb ik
bedacht, als ik het zo mag zeggen…
Ach, mijn eigen kleine tuin, waar in ik zorgeloos kan wandelen op
een mooie zomeravond…
Satan:

Jaja, we weten alles van uw tuintjes op een mooie zomeravond.
(Luid): Adam, waar ben je?
God:

Maar kijk dan toch! Ze zijn allemaal gelovig, maar niet een van hen
gelooft hetzelfde als zijn buurman. Ze doen alles wat ik verbied en
toch houden ze van me en horen ze bij mij. Geen doctrines, geen
dogma’s, geen biecht, geen zonde en toch zingen ze mijn naam!
Mijn favoriete kerk!
Satan:

Dit is geen kerk, dit is een verzorgingshuis! Ze dragen geen enkele
verantwoordelijkheid! Ze zijn voor niemand gevaarlijk en niemand is
gevaarlijk voor hen. U heeft ze gezegend met onzichtbaarheid. Ja, zo
is het makkelijk om een perfecte kerk te zijn...
God:

Ja, dus?
Satan:

Dus, als dit uw ideale kerk is, waarom maakt u ze dan niet groter?
God:

Dan is alle aardigheid eraf!



Satan:

Waarom zegent u ze niet met aantallen? Waarom geeft u ze geen
macht en status en een paar miljoen volgelingen? Eens kijken of zij de
wereld kunnen redden.
God:

Hmm, ik weet niet of dat…
Satan:

Ik dacht dat het u ging om de wereld, en niet noodzakelijkerwijs om
het gereedschap!?
God:

Daar heb je een punt...
Satan:

U bent gewoon bang! Bang dat als zij groot zouden zijn, ze net zo
worden als alle anderen; ze zullen leiderschap nodig hebben en
hiërarchie, duidelijkheid en overtuigingen in plaats van uw geliefde
democratie! Als ze groot worden, wordt het een instituut met dogma’s en regels en belijdenissen en fraude en seksueel misbruik en
corruptie en machtsspelletjes, net als al die andere kerken in uw
geliefde kudde!
God:

Nee, deze niet. Deze niet!
Ritmemachine aan
Satan:

Zullen we wedden?


God:

Wedden? Met jou? Alweer?
Je zou niet durven. Je verliest altijd!
Satan:

O nee, deze keer niet. Ik zal dat bisschopje van u een aanbod doen dat
hij niet kan weigeren. Hij zal zo groot worden, dat zelfs als hij zichzelf
vernedert, de mensen hem zullen toejuichen om zijn grootheid. Zelfs
als hij constant knielt, zal hij tot hoge heiligheid worden verheven!
Muziekmachinerie gaat los en Pakmannen zingen:

Make them big
Give them numbers
Make them big
and make him known
make them big
give him money
give him lots of money
til he has grown
make them big
give him power
its all about the power
its all about more
make them big
its all about the power
give him power
much more power than before


God:

OK, de weddenschap staat!
Maar één ding: handen af van Rome!
Satan:

Handen af van Rome? Waarom?
God:

Ah! Er liggen nog wat gevoeligheden uit het verleden die ik nu niet op
wil rakelen. Dus: geen gedoe met Rome!
Satan:

Ok, Ok...
Op podium 1 helpt een van de pakmannen BisJob overeind en begeleidt
hem naar een stoel in het midden van de tuin. Tijdens de volgende
scene wordt die stoel steeds verder omhoog gedraaid. De pakmannen
hebben helmpjes/luidsprekers op hun hoofd, waaruit klinkt:
P1:

Heer van Ut! Een boodschap uit Canterbury: ‘De kerk van Engeland
en alle anglicaanse kerken zijn blij om hun kerken onder uw gezag te
stellen. De koningin van Engeland legt haar functie neer ten gunste
van u! ‘Laten we ons verenigen, wees onze Leider’, zo vragen zij u!
P2:

Heer van Ut! Een boodschap van de ‘Evangelische Kirche Deutschlands’. In een verklaring stellen zij voor dat u de volledige zeggenschap krijgt over de gehele protestantse kerk van Duitsland. Frau
Merkel stuurt ook haar warme groeten!



P3:

Heer van Ut! Een boodschap van de Wereldraad van Kerken in
Genève: per direct nodigen zij u uit om voorzitter én secretaris-
generaal te worden van de Raad!
P4:

Heer van Ut!
Een boodschap van de Protestantse Kerk van Nederland…
P1:

Heer van Ut! De Poolse Nationale Kerk in de Verenigde Staten wil zich
opnieuw aansluiten bij de Unie van Ut!
(Vanaf hier klinken telkens opnieuw boodschappen van gelijke strekking van verschillende kerken. BisJob wordt behangen met parafernalia van de kerken, die zich willen aansluiten. De stoel waarop hij is
gezet, komt steeds hoger.
Een Pakman zingt, een grote stapel A4’tjes in zijn hand die hij stuk
voor stuk opleest / zingt en weggooit:

Zweden, Noorwegen en de Baltische staten! Denemarken en de
kroon van Engeland! Protestanten, Anglicanen, Waldenziërs, Lutheranen, Pinksterkerken en de Evangelicalen! Episcopalen en Liberalen
en de hele Evangelische Wereld Alliantie! Allemaal onder het gezag
van de Unie van Ut!
Hus, Luther, Calvijn, Zwingli en Knox,
willen allemaal schuilen onder uw gewaad!
Heer van Ut, aanvaard onze eed!
Heer van Ut, verenig ons!


Te lang hebben we gedwaald in de woestijn,
te lang verdwaald op onze kwade paden!
Heer van Ut, aanvaard ons!
Heer van Ut, hier is uw kroon!
Leid ons met uw gezag,
hoed ons met uw staf
Heer van Ut, verenig ons!
Kerk onder één bisschop!
Kerk onder één God!
De Kerk van Ut!
Het nummer stopt met een abrupte klap. Totale stilte, de Pakmannen
verzamelen zich om de voet van de troon van de BisJob
BisJob:

Wat willen jullie? Wat verwacht je van mij?
Uit de helmen / luidsprekers klinkt:
P1:

Een woord!
P2:

Een opdracht!
P3:

Een bevel!
P4:

Een mening!


BisJob:

Goed… Hou van elkaar!
Uit de helmen van de pakmannen klinkt:
P1:

Dat is een boud gezegde...
P2:

Wat vaag misschien?
P3:

Nogal algemeen, zou ik willen zeggen.
P4:

Een tikje ouderwets, misschien?
BisJob:

Denk na!
P1:

Waarover?
BisJob:

Over jezelf, over God en de wereld. En geloof niet alles wat ze je
vertellen!
P1:

Wat vaag misschien?
P2:

Nogal algemeen, zou ik willen stellen.


P3:

Is dat eigenlijk wel christelijk? Alleen: denk na?
P1:

We hebben regels nodig.
Al was het maar om ze te kunnen breken.
P2:

We hebben dogma’s nodig,
Al was het maar om ze te kunnen bevragen.
P3:

We hebben orde nodig,
Al was het maar om te kunnen verstoren.
P4:

Geef ons wonderen,
om te kunnen betwijfelen!
P1:

Geef ons heiligen,
om ze niet te hoeven volgen!
De pakmannen laten steeds weer dezelfde zinnen horen, maar langzamerhand steeds meer in stukken gehakt, tot het klinkt als een machine
die vastloopt. De BisJob kan zichzelf niet duidelijk maken. Op climax
stoppen de pakmannen met hun gehakte zinnen, wordt het even stil en
antwoorden ze één voor één (uit hun speakers):
P1:

We willen uw mening horen. Niet wat we zelf al weten!


P2:

We moeten aan mediapolitiek doen!
P3:

Wat gaan we nu doen met die mooie nieuwe kerk?
BisJob:

We geloven wat de kerk altijd gelooft heeft.
Niet minder, niet meer.
Kijk, het is heel simpel: hou van elkaar!
P1:

Ja, ik had u de eerste keer al gehoord..
BisJob:

Denk na! En geloof niet alles wat ze je vertellen.









HEMELINGEN - 2
Hetzelfde begin als Hemelingen 1: rookkringen, pakmannen weer voetstampend / marcherend, als in ‘It’s all about the power’
Pakman - verteller:

Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij
de HEER, kwam ook de satan met hen mee...
Trompetgeschal. In een fauteuil zit God en in een rood showpak komt
satan weer naar boven geklommen.
Pakman - verteller:

En de HEER zei tegen satan:
God:

Nou, wat heb ik je gezegd? Dat is mijn man! Gelovig, onvoorspelbaar
en - pardonnez le mot – zo eigenwijs als de hel!
Satan:

Tja, maar dit is niet zo vreemd. Hij heeft nu alleen de protestanten.
Die kunnen voor zichzelf nadenken. Dat hebben ze altijd gekund. Die
hebben geen dogma’s nodig. Ze zijn vrij. Het was te gemakkelijk!
God:

Dus?
Satan:

Geef hem de Orthodoxen! De Russen, de Bulgaren, de Grieken, de
Syriërs, de Kopten! - Maar beter nog: geef hem Rome!



Absolute stilte, als na een klap op een drum.
Satan:

Geef hem Rome!
God:

Rome! I wist wel dat je daarmee zou komen.
Satan:

Kom op, wat kan er misgaan? Als hij uw held is, uw onweerstaanbare
held, wat is het risico? Uw perfecte kerk van Ut zou de wereld regeren!
--Ik wed dat hij zal bezwijken onder de last. Maar ja, wie ben ik? Maar
u, u bent zo verdomde zeker van hem..

God:

OK, geef hem Rome, geef hem de Orthodoxen, geef hem alles!
Satan:

Yesss..
Alle licht uit.



Op het videoscherm verschijnt een nieuwsflits van de BBC met een
persoonlijk statement van Oecumenisch Patriarch Bartolomeüs. Hij
wordt ondertiteld met:
Eminentie, geliefde broeder,aartsbisschop van Ut! Vanavond zal de Orthodoxe Kerk
zich bekeren! Ik maak vanavond bekend dat de Orthodoxe Kerk zich aan de autoriteit
van de Kerk van Ut onderwerpt en ook vanavond treed ik uit mijn ambt als Patriarch
en stel mij onder het gezag van de aartsbisschop van Ut.
Een tweede nieuwsflits, nu van Vaticaan-TV, toont Paus Franciscus op
het balkon van de St. Pieter. Hij wordt ondertiteld met:
Broeders en zusters, vanavond is een grootse avond! Een avond van bekering en
hoop. Deze avond zal de Rooms Katholieke Kerk zich bekeren van de zonden van het
verleden. We bekeren ons. We vragen om vergeving voor het uitsluiten van de Kerk
van Ut, dat zoveel pijn en lijden heeft veroorzaakt tussen onze kerken. Vanavond stel
ik dat de kerk van Rome niet langer de houder is van macht en waarheid. Vanavond
berouwen we onze historische vergissing om onszelf onfeilbaar te noemen. Ik ben
niet… ik ben niet onfeilbaar.
Vanavond leg ik mijn ambt van Paus neer en stel mijzelf onder het gezag van de kerk
van Ut. Vergeef ons, broeder Job, voor de blindheid, die ons zo lang gescheiden hield.
Neem onze excuses aan voor alle schade die we u en de wereldwijde kerk hebben aangedaan.
Een kakofonie van geluid en muziek breekt los. Alle instrumenten doen
mee, nu ook bespeeld door satan. Ondertussen wordt BisJob behangen
met kledingstukken en mijters van de RK en Orthodoxe kerken.
De stoel waarop hij zit, komt op de hoogste stand. Pakman roept:

1 miljard, 2 miljard, 3 miljard volgelingen werpen zich aan uw voeten!
Zij volgen u elke stap van de weg, zij luisteren aar elk woord dat u
spreekt! Dus wat zegt u? Wat moeten we doen? Heer van Ut!


Muziek en geluiden bouwen op naar een chaotisch hoogtepunt, maar
sterven plotseling uit tot totale stilte. Alle pakmannen knielen neer
voor BisJob.
BisJob:

Laat de dag vergaan waarop ik ben gewijd
De nacht die zei: ‘we hebben een nieuwe bisschop ontvangen!’
Die nacht, duisternis had hem vast moeten houden,
uitgesloten van de dagen van het jaar,
niet toegelaten tot de kring van de maanden.
Was die nacht maar onvruchtbaar gebleven,
geen kreet van vreugde had toen mogen klinken.
Waarom stierf ik niet, op het moment dat ik werd geroepen?
Waarom viel ik niet dood op de drempel van de kerk,
waarin ik werd gewijd?
Wie is die God, die zoveel last op een man legt?
Hij die de aarde kan regeren met de tip van zijn vinger,
Waarom geeft hij wat een man niet kan dragen?
Pakmannen met helmpjes op, waaruit klinkt:
P1:

Wij kussen uw ring, uwe heiligheid!
P2:

U moet iets wel heel goed gedaan hebben!
P3:

U heeft wel indruk gemaakt!



P4:

Laat nu uw leiderschap zien, toon uw gezag!
P1:

Leid uw mensen naar het beloofde land!
P2:

Word wakker Job!
Hij heeft al je gebeden verhoord!
BisJob:

Ik heb niets gedaan. Ik ben niet rechtvaardig
Ik heb gebeden, maar wie rekent erop dat hij wordt verhoord?
Wie durft te vertrouwen op veel meer
dan hij ooit zou hebben durven vragen?
Ik heb gevraagd, maar niet om wat ik heb gekregen.
Kleine gunsten heb ik gevraagd
en hij antwoordt met de last van een hele wereld.
Tijdens de volgende scene ‘vechten’ Bisjob en de pakmannen om de
hoogte van de stoel, Bisjob wil naar beneden, de pakmannen ‘hemelen
hem op’
P2:

De mensen wachten op u!
P3:

Spreek man! Wat moeten we doen?
P3:

Heer van Ut! Wat moeten we doen?


Allen:

Heer van Ut! Wat moeten we doen?
Spreekkoor:

Heer van Ut! Heer van Ut!
Heer van Ut! Heer van Ut!
Heer van Ut! Heer van Ut!
BisJob (tegen een willekeurige bezoeker):

Jij daar: haal me naar beneden!

BisJob wint daarmee uiteindelijk het gevecht om de hoogte van de
stoel en hij klimt eraf. Hij gaat naar podium 2 om bij God zijn gelijk te
halen. Terwijl hij de trap naar het tweede podium beklimt:
BisJob:

Dit was niet waarvoor ik heb getekend! Wat moet ik met een wereld
vol volgelingen? Wat moet ik met duizenden en duizenden mensen
die willen weten wat ik denk? Ik tekende voor onbelangrijkheid,
omdat daarin de kracht van mijn kerk ligt: laat ze vrij. Laat ze naar
God in hun eigen hart luisteren. Wat weet ik? Ik ben niet opgeleid
voor deze baan!
God (donderstem):

Wie is het die mijn raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Waarom praat je zoveel, als je zo weinig weet?
(Gewone stem):

Ah, Job! Ga zitten! Koffie? Bier?
BisJob:

Ik heb altijd wel gedacht dat u een vrouw was!


God:

En je had gelijk! Maar dat doet er nu niet toe.
Mijn goedheid, wat zie je eruit! Meneer de kerk zelf! Meneer Wereldraad van Kerken in eigen persoon! Hoe bevalt je nieuwe positie?
BisJob:

Waarom zegent u me met een zegen die proeft als een vloek? Ik zou
bisschop worden van een kleine, onbelangrijke kerk. Ik zou wat
mogen spelen met liturgie en een paar woorden spreken van oecumene. Ik tekende ervoor om naar uw koninkrijk te verlangen, niet
om de koning te zijn! Ik wil geen macht, dienaren en geld. Ik heb dit
nooit gewild!
God:

Wat heb je nooit gewild? Dat mensen naar je luisterden? Je hebt nooit
gewild dat jouw kerk een voorbeeld zou zijn voor al de andere? Je hebt
nooit gewild dat jouw visie zou worden gedeeld door anderen? Je hebt
gewoon gedacht dat je kon doen wat je wilde, zonder na te denken
over de consequenties? Wat heb je precies nooit gewild?
BisJob:

Nou ja, een paar van die dingen wilde ik wel…
God (donderend):

Jij dwaas!
Waar was jij toen ik Rome plantte?
Heb jij soms de St. Pieter met je eigen handen gebouwd?
Heb jij soms alle kunst van de aarde in haar kerkers verborgen?
Heb jij alle vaderen naar de grote concilies geroepen?
Heb jij soms de apostolisch geloofsbelijdenis bedacht?
Was jij de uitvinder van de Heilige Drie-eenheid?


Heb jij, voorzitter van de Unie van Ut, heb jij, kleine bonsai-bisschop, enig idee van de hitte van het vuur waarmee je speelt? En nu
je je vingers gebrand hebt aan dat vuur, durf je hier te komen en je te
beklagen? Jij ‘die-dit-nooit-gewild-hebt’!
BisJob:

Vergeef me God, maar u geeft geen antwoord op mijn vraag…
God:

Goed! Dan zal ik zou een vraag stellen! Vertel me, bisschop: wat heb
je liever? Een kleine kerk in de marge of een kerk die de wereld kan
veranderen? Een kerk, waar niemand naar luistert of een kerk met
wereldwijde invloed? Het is aan jou. Jij kunt de wereld veranderen,
klein bisschopje van me.
BisJob - mond vol tanden. God dondert door:

Waar was jij, toen het midden-oosten ontvlamde?
Waar was jouw kerkje, toen miljoenen mensen op de vlucht sloegen?
Waar was jij toen lentes van vrijheid veranderden in ijskoude winters
van haat? Toen kerken brandden als toortsen in de nacht en synagoges weer werden verwoest?
Waar was jouw kleine synode toen miljoenen mensen stierven van de
honger? Heb jij toen je machtige stem verheven? Vertel me, bisschopdie-het-zo-goed-weet: nu je alle macht hebt, wat ga je doen? Heer van
Ut, kies wat voor kerk je wilt!
BisJob:

Ik vroeg om een stem, maar hij is verschrompeld in mijn keel. Ik ben
een hersenloze dienaar, een dwaas en leider van dwazen... Ik heb een
keer gesproken, maar ik houd nu mijn mond…



God: (toon van: ‘sorry, grapje’)

Ach, kom op Job, ik oefende alleen mijn donder-stem. Ik ben blij dat
ie nog werkt…
Vanaf hier opnieuw marimba thema, van ‘klein, maar fijn’.
God:

Kom es hier (over de railing kijkend) Kijk es naar ze, je kleine kudde.
Nou, wat zijn je echte vragen?
BisJob:

Mijn echte vragen?
Waar bent u als mensen elkaar onthoofden uit religieus fanatisme?
Waar bent u, als een berg zich als modder uitgiet over duizenden
slachtoffers? Waar bent u, als kanker alles wegvreet wat mooi aan
iemand is, en goed? Waar bent u sowieso?
God:

Die vraag kun je niet stellen Job, dat weet je zelf wel.
Je weet dat ik daar niet op kan antwoorden.
BisJob:

Hoe moet ik mensen leren geloven
als al hun geloof beschaamd is geraakt?
Hoe moet ik mensen leren hopen op een toekomst
als ze vandaag niets te eten hebben?
Hoe moet ik mensen leren liefhebben
als alles wat ze hebben geleerd is om zichzelf te haten?
God:

Dat is al beter...


BisJob:

Als mensen arm zijn, hoe moet ik ze voeden?
Als er oorlog is, welke kant moet ik kiezen?
Als onrecht heerst, wie spreekt uw stem?
God:

Ben jij de stem van God, Job?
BisJob:

Ik weet het niet…
Er stond een vrouw aan mijn deur. Haar kind dood, haar man vermoord, haar brood op, haar huis vernield. Wat heeft zij aan mijn
kerk?
Er stond een man naast haar. Hij heeft u zijn hele leven gediend en
moet nu kiezen: vluchten, zich bekeren of vermoord worden. Wat
heeft mijn kerk voor nut voor hem?
Een meisje stond achter ze. Vanaf haar vroegste jeugd was ze misbruikt en verkracht. Door haar broers, haar vader, haar oom… Alles
wat ze kan is haten. Wat heeft mijn kerk voor nut voor haar? Ik geef
niets om macht. Ik wilde alleen dat uw stem gehoord zou worden.
Vertel me: wat moet ik doen?
God:

Hou van elkaar.
BisJob:

Is dat niet een beetje algemeen? Wat vaag?



God:

En denk!
BisJob:

Ja, maar waarover?
God:

Over jezelf, over de wereld, over mij. En geloof niet alles wat ze je
vertellen…
En nu? Wil je wakker worden uit deze droom?
BisJob:

Wacht even. Nog niet. Kan ik echt alles doen met deze kerk?
Hmm... eens kijken. Waar zal ik beginnen?
Muziekthema loopt door, wordt sterker, zwakt dan af tot stil. Licht
fade uit, terwijl uit de speakers rondom klinkt:

Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum
est; hoc est etenim vere proprieque catholicum.
Dit wordt herhaald door tot langzame fade out.



Op videoscherm twee laatste citaten van Alberto Ramento:
Wat hebben de kerken gedaan? Of om de vraag praktischer uit te drukken: wat hebben
wij bisschoppen als dragers van het profetenambt gedaan? Laten we het maar toegeven, dat we niets doen of dat als we iets doen, het weinig en onbeduidend is...
-Ik weet dat zij mij als volgende zullen doden,
maar ik zal nooit mijn dienst tegenover God
en mijn plicht tegenover het volk opgeven.
(Alberto Ramento)

Fade out muziek en beeld.

EINDE





