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Bij name noemen 

Een naam is een krachtig ding. Een naam is per definitie een relationeel gebeuren. 

Immers, je naam is je gegeven. En: iemand noemt jou bij je naam en spreekt jou, 

specifiek jou aan.  

In mijn werk als pastor/geestelijk verzorger van dak- en thuislozen leer ik dat bij het 

aanspreken ‘bij naam’ alles begint.  

Toen ik mijn aandacht opende voor de lijst met namen uit het geslachtsregister van 

Lucas, gebeurde er mij iets. Er werd langzaam, meditatief bijna, een groot ontzag 

gewekt. Ja, het goed lezen, goed beluisteren van al die namen, werd als een 

meditatie, een oefening in aandacht. En ik realiseerde mij: in elke naam ligt een heel 

leven besloten. In het vluchtige lezen blijft de naam gesloten, maar door er naar te 

luisteren opent die zich. Bij het langzaam opnoemen van de ene naam, na de andere 

naam, naar de volgende naam, ontvouwt zich een keten van levens, een keten van 

geschiedenissen. Wat een menselijke ervaringen, wat een rijkdom aan kennis, wat 

een wijsheid ligt er in al die namen verborgen. Als een breed perspectief van geleefde 

levens die ons als voorbeeld mogen dienen. Die ons mogen inspireren, die ons mogen 

troosten en bemoedigen, omdat elk leven net als het onze liefde, lijden, verdriet, 

angst en troost en vreugde kent. Naam geven is leven geven. 

Voor de mensen met wie ik werk, geldt in hun dagelijks geleefde leven vaak het 

omgekeerde. Ik werk met mensen die bijna geen naam mogen hebben. Die zonder 

werk en status nooit naam kunnen maken. Of die de naam hebben onbetrouwbaar te 

zijn. Geen naam hebben doet het omgekeerde: het ontkent het leven, verbreekt de 

ketens van leven. En wat gebeurt er dan? Fel en in alle rauwheid schreeuwen ze uit 

wat zij aan den lijve ervaren: dat er maatschappelijke processen bestaan die 

uitsluiten of onderdrukken en levens stukmaken.  

Ik moet denken aan Jacob. Ik mag hem hier bij zijn echte naam noemen. Maar Jacob 

schreeuwt niet. Jacob spreekt zich uit door te zwijgen. 

Jacob was bijna vijf jaar dakloos. Een uitzichtloze situatie: torenhoge schulden, die 

maar bleven groeien. Hoewel hem van alle kanten hulp werd geboden, op elke 

kamer, alle vormen van begeleid wonen, afbetalingsregelingen, schuldsanering en 

inkomensbeheer zei hij ‘nee’. Jacob weigerde. Het bijzondere is: iedereen maakte 

zich drukt, maar Jacob bleef de rust zelve. Jacob drinkt niet, hij gebruikt niet, hij is 

iedereen op straat tot hulp. Maar alles wat hem wordt aangereikt, daarop zei hij 

‘nee’.  

Jacob vertelde mij dat hij op een eerder moment ook hulp zocht. Toen zei hij ‘ja’,       

ja tegen begeleid wonen, tegen een PGB en tegen inkomensbeheer. Ze regelden zijn 

toeslagen, zijn uitkering en zijn administratie. Elke aanvraag, al werd die uitgevoerd 
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door een hulpverlener, telkens weer een andere, stond op zijn naam. Daardoor was 

hij en niemand anders verantwoordelijk voor alles wat de hulpverleners om hem 

heen in het werk stelden. Maar wat gebeurde er? Hoewel uit traag verlopende 

rechtszaken blijkt dat er fouten gemaakt zijn, vergelijkbaar met de toeslagenaffaire, 

wordt nog altijd beslag gelegd op zijn uitkering, en meer dan de beslagvrije voet 

toestaat. Meerdere mensen uit zijn verleden hebben misbruik gemaakt van zijn 

situatie en op zijn naam geld hebben opgestreken. Hij leeft nu de gevolgen daarvan. 

De aangevraagde toeslagen moeten nu door hem worden terugbetaald, onjuiste 

inschrijvingen waardoor uitkeringen te hoog uitvielen of juist ineens wegvielen 

moeten door hem worden gedragen en opgelost. Jacob zegt nu dus altijd nee. Het is 

niet zo dat hij mensen niet meer vertrouwt. Nee, het is méér dan een 

vertrouwenskwestie. Het is voor hem een principiële kwestie: van dit systeem wil ik 

geen deel uitmaken. Want, zo maakt hij duidelijk: “Als ik ja zeg tegen de hulp, zeg ik 

ook ja tegen de schulden. Dan verbind ik mijn naam aan dingen die ik niet zelf in 

werking heb gezet.” Door zijn naam er juist niet aan te verbinden legt hij een ader 

bloot van fouten die hem aankleven. En hij is daarin niet de enige. 

Jacob past met vastberaden weigering een vorm van geweldloos verzet toe. En 

ondertussen staat hij klaar voor ieder ander. Jacob probeert het falende systeem niet 

alleen bij name te noemen, maar hij weigert ook eraan mee te doen. Hij wacht. En ik 

wacht met hem mee. Totdat er iets gebeurt waartegen hij weer ‘ja’ kan zeggen. Elk 

gesprek eindigt hij met ‘komt goed’.  

Keren we ook nog weer even terug naar de geslachtslijst van Lucas. Die begint met 

Jezus, ons grote voorbeeld van een mens die niet mee wilde doen aan een 

maatschappelijk systeem dat mensen uitsloot en mensen hun bestaansrecht ontnam. 

De geslachtslijst die we gelezen hebben gaat langs een lange lijst van mensen terug 

tot die eerste mens, Adam, wiens naam dus gewoon ‘mens’ betekent. Jezus, is in die 

lange lijst uiteindelijk een zoon van die eerste mens, die hier in één adem ‘zoon van 

God’ genoemd wordt. Jezus, zoon van Adam, zoon van God omdat hij naar Zijn beeld 

geschapen werd. Ten principale: mens. Zo zijn ook wij, mensen, door Jezus Christus, 

allemaal mens, allemaal kinderen naar Gods beeld geschapen. Daar volgt die 

witregel, de ademruimte voor ons, waar wij mogen ingaan op de uitnodiging onze 

naam daar in te vullen.  

Door ons open te stellen voor elkaar, door te beginnen elkaar bij de naam te noemen, 

daar begint leven. Problemen of complexe situaties zijn er niet meteen mee opgelost. 

Maar daar begint hoop, daar begint vertrouwen, of zoals Jacob het zegt ‘komt goed’.  

Amen.  

 

 


