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De leidende zin uit het tekstgedeelte van vandaag is: ‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij 

op.’ Het kernbegrip in het woord vreemdeling is het woordgedeelte ‘vreemd’. Ik vat het woord 

‘vreemdeling’ vandaag op als ‘de vreemde’, degene met vreemd gedrag, of zoals bekend uit de 

media ‘de verwarde man’.  

In mijn werk als pastor / geestelijk verzorger van dak- en thuislozen heb ik dagelijks te maken met 

gedrag dat we maar al te vaak als ‘vreemd’ of ‘ongepast’ bestempelen. Het wemelt er van vreemden, 

bevreemden. Er zijn mensen die in zichzelf praten, die ergens op reageren zonder dat meteen 

duidelijk is waarop of waarom en in welk verband. Er wordt gevloekt, er is boosheid.             

Ik moet denken aan een man die ik nu ruim 5 jaar ken. Hij noemt zichzelf een crimineel. En vanuit 

juridisch perspectief zal hij dat ook wel zijn of zijn geweest. Ik ken hem als iemand van de harde taal. 

Radicaal. In woorden en in daden. Hij zegt van zichzelf: ik ben een man van het oude testament. Oog 

om oog, tand om tand. Als jij je niet aan je afspraak houdt, dan heb ik geen enkel respect meer voor 

je. En wat jij mij aandoet, keert op jouw eigen bord terug. Is het niet goedschiks dan wel 

kwaadschiks.  

Ik vind de gesprekken met deze meneer, die ik liefdevol de naam ‘de crimineel’ zal geven niet altijd 

makkelijk. Maar inmiddels weet ik dat hij het ook niet altijd makkelijk heeft gehad. In de tijd dat ik dit 

werk nu doe, is geleidelijk aan het besef gegroeid dat hun vreemdheid, hun hardheid, hun boosheid, 

hun verwardheid verstaan wil worden. Het een klacht, een aanklacht tegen wie niet verstaan, wie 

niet willen verstaan. Het is een roep om liefde, een boze roep om liefde. Hoor mij, ik heb pijn, Eli, Eli, 

waarom hebben jullie mij verlaten? De verwarde man schreeuwt: zie mij, hoor mij. Zie mijn pijn, 

luister naar mijn verhaal! De schreeuwende man op straat schreeuwt tegen niemand in het 

bijzonder, tegen iedereen die het horen wil: Is er nog iemand die het horen wil? Hij zegt: Ik ben er. Ik 

mag er toch ook zijn? Ik ben misschien vreemd, maar neem mij toch op…! Neem mij toch op…. 

Sommigen worden steeds harder, steeds luidruchtiger. Dan klinkt de krachtige wens om gekend te 

worden. Van anderen wordt de stem steeds zachter. Hij mompelt meer en meer in zichzelf en zijn 

aanklacht verstomt. Neem mij toch op… nee, niemand?  

De mensen die de Open Hof bezoeken zijn allemaal op de een of andere manier op zichzelf 

teruggeworpen. Er is vaak geen steunende familie meer. Er is veelal geen werk of ander zingevend 

netwerk dat hun dagelijks leven draagt, structureert en richting geeft. Ze hebben de ervaring 

opgedaan dat hun gedrag wordt veroordeeld, maar dat vooral ook zij als mens worden veroordeeld. 

Bij de meesten van hen is het vertrouwen geschonden dat wij mensen op elkaar kunnen terugvallen. 

Ze hebben geleerd dat ze alleen nog op zichzelf kunnen terugvallen. De vaak criminele wereld waarin 

ze verkeren is over het algemeen niet behulpzaam om dat beeld te doen keren. 

Na de evangelielezing zongen we het lied ‘Hoor, maar ik kan niet horen. Wat een eerlijk lied om te 

zingen. Want het eerste couplet bekent ‘ik hoor niet.’ Wij hebben allemaal gezongen: ‘Ik heb mijn 

oren dicht gestopt voor die noodkreet.’ En in het tweede couplet zongen we: ‘ik durf het nog niet, ik 

durf nog niet in te gaan op dat appél, op de noodkreet die ik eigenlijk ergens wel gehoord heb. Die ik 

eigenlijk ergens wel gehoord heb.’  

Hier gebeurt iets. Wij toehoorders van de aanklacht, toehoorders van de boze roep om liefde, wij 

hebben de roep wel gehoord, maar wij durven die niet aan te gaan.  



Ter voorbereiding van deze viering las ik een boekje van Anselm Grün, met de titel ‘Ik was 

vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen.’ Het boekje draagt de ondertitel ‘Omgaan met angst 

voor de ander’. Hij legt in dat boekje uit dat wij in onze omgang met vreemden, vaak terugdeinzen. 

Dat terugdeinzen is in feite niets anders dan terugdeinzen voor de schaduw in onszelf. Hij legt uit dat 

in het contact met de vreemde onze eigen angstige gevoelens voor ‘alleen komen te staan’ mee gaan 

trillen of dat we herinnerd worden aan eerdere gevoelens van ‘eigen lijden’. En dáárvoor deinzen we 

terug. We deinzen - in het contact met de vreemde - terug voor de herkenning van onze eigen 

moeilijke gevoelens, de herinnering aan momenten dat wij zelf vreemd waren, even niet 

meedraaiden.  

Kent bijvoorbeeld het ouderenpastoraat niet vele verhalen van mensen die het gevoel hebben, dat 

als de nood echt hoog is, als er bijvoorbeeld diepe rouw is, die langer duurt of een grilliger verloop 

kent, dat omstanders op een gegeven moment over gaan tot de orde van de dag en afhaken?  

Of dat ene familielid dat een periode van opname heeft meegemaakt, psychotisch was, is 

opgekrabbeld, maar naderhand niet te veel meer mag vertellen wat hij heeft meegemaakt. Want nu 

is het weer gewoon, klaar, voorbij. We praten er niet meer over. Zijn verhaal van pijn mag er niet 

meer zijn. Want het is voor ons lastig en ontregelend? 

Of misschien waren we ooit zelf een kind dat gepest werd. Een kind dat krijste en krabde: ik wil ook 

meedoen, maar waar niemand meer mee durfde te spelen. De andere klasgenoten waren bang dat 

zij dan ook gepest zouden worden.  

Het is daar, het is precies in de klacht van de lijdende mens dat het goddelijk appél klinkt. En die zegt 

niets anders dan: zie mij en blijf bij mij. Om erbij te durven blijven is eerlijkheid nodig, naakte 

eerlijkheid dat dingen niet meteen zijn op te lossen. Lijden gebeurt. Ieder leven kent ook nacht. Ieder 

leven kent een kruis om te dragen. Niet altijd schijnt er zon. Juist op die moeilijke momenten vragen 

we aan elkaar: loop niet weg, maar blijf bij mij. Ik heb het moeilijk.  

Daar begint wat Rilke zo mooi verwoordt:  

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart 
en probeer je vragen met liefde te bezien, 
 
Degene die vraagt om jouw aanwezigheid vraagt niet of je zijn problemen wilt oplossen. Hij vraagt je 
te luisteren. Hij vraagt of je er voor hem wilt zijn. Hij vraagt of je het met hem of haar wilt mee-
uithouden. Hij vraagt om geduld, om liefde, om mee-leven. 
  
Zoek nog niet naar antwoorden. 
Die kunnen je nog niet gegeven worden, 
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven. 
Het gaat erom alles ‘te leven’. 

Ook de nacht. En de chaos en verwarring van het niet weten.  
 
Daarom zegt het derde couplet, van het lied ‘Hoor, maar ik kan niet horen.’: je kunt het wél, wees 
niet bang voor het vreemde, wees niet bang voor de pijn van een ander, wees niet bang voor de pijn 
van jezelf. Want juist door te blijven, door het mee te verdragen: dáár gebeurt leven. Dus: sta op, sta 
op uit je doodse verlamming en wees mens naar je medemens. Al wat gij gedaan hebt voor een 
dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Leven begint bij de erkenning van de 
nacht.  
 



De crimineel legde mij uit wat hij hoorde in de stem van de oudtestamentische god. Hij verstaat er de 

radicaliteit in die in feite de tekst van vanmorgen ook in zich draagt: al wat gij niet voor een van deze 

geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de 

eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Oog om oog, tand om tand. Je krijgt 

wat je toekomt. Als jij kwaad doet, krijg je kwaad. Als je goed doet, krijg je goed.  

En toen zei deze crimineel iets waardoor ik mijn oren spitste. Hij zei: vroeger keek ik naar de 

goedheid van de mensen. Nu doe ik dat niet meer. Want ik ontdekte dat als ik daarop vertrouwde, ik 

telkens geschonden werd in mijn vertrouwen. Hij zei: ik heb geleerd eerst te kijken naar het 

negatieve in de mens. En als ik dat kan accepteren, dan krijg ik hun goedheid er als een cadeautje bij. 

In zijn woorden, ervaren aan het harde leven van criminaliteit zei hij: het kwade zit niet in de nacht of 

in de vreemdheid. Nee, het goede dan wel het kwade zit in de manier waarop we op de nacht of op 

het vreemde van het leven reageren. Hij zei: ik heb geleerd niet weg te lopen voor de nacht. Ik heb 

geleerd daar te beginnen. Want daarna komt de dag. Dan krijg ik hun goedheid er als een cadeautje 

vanzelf bij. Of laten we bij het kernwoord van vanochtend blijven: als we durven beginnen bij het 

vreemde, dan wordt dat daarna vanzelf gewoon. Want als jij vreemdeling bent, omdat je het even 

niet weet, en ik neem jou op, dan leer ik jouw vreemdheid langzaam aan kennen, dan wordt 

geleidelijk aan jouw vreemdheid mij eigen. Geleidelijk aan heft jouw vreemdelingschap zich op. En als 

ik vreemdeling ben, als mijn leven vol vragen en onbekendheid is en jij neemt mij op, en 

langzaamaan komt er vertrouwen voor in de plaats, dan hef jij mijn vreemdelingschap op. Dan wordt 

de buitenstaander weer onderdeel van het geheel.  

Op zoals Rilke het schreef: “Leef nu de vragen. Misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken, 

jezelf, ooit op een dag, in het antwoord terug vinden.” 

Amen 

 


