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Gemeente van Christus
“IK BEN EEN VREEMDELING”

Ik had honger, dorst, ik was naakt, gevangen.
Een vreemdeling was ik (!) Jij hebt mij te eten en te drinken gegeven.
Je hebt me gekleed, bezocht, en opgenomen (!) Of dat heb je niet
gedaan.Vanmorgen staat de vreemdeling speciaal in de
schijnwerpers!“Ik ben een vreemdeling, de vreemdeling die naar jou toe
komt”.Wie Hem niet herkent heeft niets met Hem.
De Heer heeft zich verborgen in de vreemdeling.
Dat roept de vraag op: ‘Is de Heer een vreemdeling voor ons?’.
Wij spreken over Hem, maar hoe nabij is Hij werkelijk voor ons?
Herkennen wij Hem in die ander die tot ons komt?
Het zijn niet alleen scherpe woorden die wij vanmorgen hebben gelezen.
Het zijn ook woorden geladen met verdriet.
In het werkelijk verstaan van de tekst snijdt de scherpte, het
onvermogen, de eenzaamheid die de Heer ontmoet, ons door de ziel.
De Heer lijdt aan zijn isolement.
Mattheus 25 is dus geladen met verdriet, maar ook met vreugde.
In Efeze 2:19 lees ik: ‘wij zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners’!
Burgers van een ander Rijk! Zodra wij dat ontdekken dan kan Matth. 25
ons tot troost worden, omdat wij door de Heer gezien zijn.
Hij verbindt zich immers aan ons.
Liefde en gastvrijheid voor de vreemdeling is door de eeuwen heen in de
bijbel een terugkerend thema en het blijkt steeds weer dat het hier gaat
om een moeilijke liefde, wellicht de moeilijkste liefde.
Hoe dan ook, naast het gebod om de vreemdeling tot naaste te zijn in
het eerste testament, is er ook sprake van een primitieve afwerende
reactie. Jeremia spreekt zelfs, zeer verontwaardigd van het
onderdrukken van de vreemdeling. Ook Israel ontkomt niet aan het zich
altijd herhalende patroon. Het patroon dat de vreemdeling, vooral in
zware tijden, het verdomhoekje wordt ingedreven.
Israel als dader en als slachtoffer tot op de dag van vandaag.
Vreemdeling zijn. Wat is dat? Waarom altijd
weer die afwerende reacties tot zelfs geweld en onderdrukking toe?
Het probleem van de vreemdeling is dat hij niet gekend is. Hij is vreemd.
Hij spreekt een andere taal en is niet zoals wij, in zijn gedrag en
gewoonten. Hij komt uit een andere wereld.
Hij heeft geen naam en moet ook vooral geen naam krijgen.

Het is niet de bedoeling dat hij deel gaat uitmaken van onze
samenleving. Waarom eigenlijk niet?
Ik denk dat het met angst te maken heeft. Angst voor het vreemde (van
die vreemdeling.)De vreemdeling kan gevoelens van bedreiging
oproepen. Zijn aanwezigheid kan dan de vraag oproepen: kan ons kleine
landje die stroom van vreemdelingen uit al die landen wel aan?
Bedreigd de vreemdeling niet onze cultuur en kwaliteit van bestaan?
Zo zijn wij toch als mens? Dat wij goed en have veilig willen stellen?
Misschien is het zelfs wel verstandig om de grens tussen de wereld vol
ellende, en onze eigen veilige wereld angstvallig te bewaken?
Voor mij is het een eye openener geweest om angst positiever te
benaderen dan we in eerste instantie plegen te doen.
Omdat we leven in een cultuur waarin prettige gevoelens niet meer als
een gunst en uitzondering worden gezien maar eerder als een
(opeisbaar) recht, lopen we het risico om het positieve signaal wat angst
ook in zich heeft te missen.
Angst betekent nl. ook ‘let op, hier komt iets nieuws, iets onbekends op
me af”. Juist ‘deze pas op de plaats’ is nodig om de ontmoeting met het
‘vreemde’ aan te gaan.
Angst is dan het positieve signaal dat we een grens naderen, dat we de
veilige, de beschutte en vooral de bekende plaats verlaten om ons in te
laten met het vreemde.
Het bijzondere in de bijbel is dat het volk Israel, en in het NT, de
gemeente van Christus vreemdelingen worden genoemd:
Ik citeer: ‘Wees er van doordrongen dat je nakomelingen als
vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is, en
onderdrukt zullen worden” zegt God al in het eerste bijbel boek Gen. 15:
13. Vanaf het begin is er die boodschap dat God zich verbindt aan dit
volk van vreemdelingen.
Hoezeer God zich aan dit vreemdelingen-volk heeft verbonden blijkt uit
al die helende en verrassende verhalen. Daarin blijkt hoe je, je kunt
verkijken op wat vreemd lijkt te zijn en op wat eigen is.
Voor de koninklijke lijn in Israel was het maar goed ook dat de boer Boaz
zich in het boek Ruth niet heeft laten leiden door de gebruikelijke
argwaan tegenover de vreemdeling in het algemeen en de Moabitische
vrouw –Ruth- in het bijzonder.
Zijn zorg voor Ruth als vreemdeling leidt tot een huwelijkse verbintenis
met haar. En uit die verbintenis tussen Israel en het vreemde Moab zal
eeuwen later Jezus worden geboren.
Het gebod om de vreemdeling lief te hebben als jezelf wordt gemotiveerd
met de verwijzing naar de situatie waarin Israel zelf vreemdeling was en
is. En toch, voor dat volk van vreemdelingen is het liefhebben van die

vreemdeling niet vanzelfsprekend. Het heeft het kennelijk nodig om
zowel in het eerste, alsook in het tweede testament aan die moeilijkste
liefde te worden herinnerd.
Dat helpt om te voelen en ons in te leven hoe het is een vreemdeling te
zijn. Het helpt om onze afweer te overwinnen.
Maar dat is niet genoeg! Wij zijn nog niet bij het geheim.
En dat geheim is: “Ik ben een vreemdeling”
Wat de bijbel ons aanreikt in de gelezen teksten is een andere manier
van kijken. In het zien wordt ont-dekt dat wij die vreemdeling nodig
hebben omdat de Heer zegt: IK BEN een vreemdeling.
Wij hebben de vreemdeling dus nodig om de Heer te ontmoeten.
Wij, die altijd bereidt zijn tot geven aan hen - die het zoveel slechter
hebben getroffen dan wij mogen leren in-zien dat wij het zijn die
ontvangen. Inderdaad, nu staan wij met lege maar geopende handen.
Die geopende handen zijn nodig om de vreemdeling als medemens te
kunnen ontvangen .
Dat is de vreemdeling die ik in het Detentie Centrum ontmoet.
Diegene die pijnlijk raakt aan mijn eigen vervreemding.
Hij die mijn tegenzin, mijn afweer en -de laag die daar onderligt- mijn
angst op scherp zet. Hij is het die mij leert dat medelijdend geven iets
anders is dan met de ander mee-lijden. In medelijden zit m.i. afstand,
waarmee ik de werkelijke ontmoeting met de ander uit de weg ga.
Medelijden lijdt tot offeren. Laat ik dat uitleggen: Ik merk aan mensen
dat ze wel wat willen doen voor de vreemdeling maar dat wil nog niet
zeggen dat ze hen ook voor hun rekening nemen.
Mee-lijden, waartoe Paulus de Korinthiërs oproept betekent dat ik mij
verbind aan deze persoon.
Want deze mens mag niet in z’n eentje lijden.
Voor mijzelf gebruik ik liever het woord mededogen dan medelijden.
Daarmee kom ik bij de kern van wat ik de ‘moeilijkste liefde’ noem : nl
het waagstuk waartoe Mattheus 25 ons uitnodigt: je werkelijk verbinden
met de ander! En dat vereist moed. Want in de ontmoeting met die ander
worden we ook zelf als mens in alle lagen van ons zijn geraakt.
Als wij ons in mededogen verbinden met die ander dan trotseren wij
onze angsten en trotseren we de manier van denken die de samenleving
ons aanreikt.
De Heer zegt ons vanmorgen : ‘Ik ben een vreemdeling’. En HIJ wil
worden herkend. Dat betekent iets anders dan een oproep tot actie.
Dat zou een valkuil zijn, zo aan het einde van deze overdenking.
De vreemdeling leeft onder de zegen van de Heer en wij eveneens!
Het is deze zegen, die te verwachten is in de ontmoeting met de
vreemdeling.
AMEN

