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Een mevrouw, die net van haar man gescheiden is, klaagt haar nood bij haar predikant. 
‘Ik hoor nergens meer bij’, zegt ze. ‘Ik heb het gevoel dat er achter mijn rug veel over 
me gepraat wordt, maar niemand praat met mij. Ze denken zeker dat het alleen mijn 
schuld is. Ik voel me nergens zo eenzaam als ’s zondags in de kerk. Dat is toch niet 
christelijk, dominee? Zeg nu zelf!’ Tsja, die dominee zal wel even achter zijn oren 
hebben gekrabd. Nee, het is niet christelijk als er achter iemands rug om wordt 
geroddeld. En ook niet als iemand helemaal wordt genegeerd in de kerk. Maar ja, ’t is 
wel begrijpelijk. 
 
Als er iets kenmerkend is voor het christelijk geloof, dan is het wel het betonen van 
barmhartigheid. Dat kun je merken aan de verontwaardiging van die mevrouw. Ze meet het 
christelijk gehalte van de kerk af aan de manier waarop zij wordt bejegend. Logisch. Een 
gemeente met eenzaamheid, liefdeloosheid en gebrek, wat is dat voor gemeente? Een 
christelijke gemeente wordt gekenmerkt door liefde, aanvaarding en ontferming. Maar 
waarom eigenlijk? 
 
Het verhaal van God met mensen 
Dat christenen hun naasten moeten liefhebben, is niet een willekeurig gebod van God. Het is 
verbonden met wie Hij is en met wie Hij voor ons wil zijn. In de bijbelverhalen toont God 
Zich als de Barmhartige. Hij ontfermt Zich keer op keer over zijn volk. Hij heeft Israël uit 
Egypte bevrijd. Hij is met zijn volk meegetrokken door de woestijn naar het beloofde land. 
Als Hij vervolgens keer op keer de opdracht geeft om te zorgen voor de vreemdeling, de 
armen, de wees en de weduwe, verbindt Hij dat juist met die bevrijding uit Egypte. 
‘Onderdruk de vreemdeling niet, buit hem niet uit. Jullie zijn zelf vreemdeling geweest in 
Egypte’ (Ex. 22:20). Trouw blijven aan God betekent Hem erkennen als Bevrijder. En dan 
volgt: ‘Doet u nu evenzo!’ 
Voor christenen geldt dit nog in sterkere mate. Juist zij weten van de geweldige prijs die God 
betaald heeft om zijn volk te bevrijden. Zijn Zoon Jezus Christus kwam in de wereld om hen 
die weggeraakt waren, te zoeken en weer op het goede spoor te zetten. Het liep uit, zoals we 
allemaal weten, op een gruwelijk einde. Jezus werd aan een onbarmhartig kruis gehangen en 
stierf. Maar zijn opstanding uit de dood vormt het bewijs dat het geweld van mensen niet het 
laatste woord heeft; Gods trouw is sterker dan de dood. 
 
Navolging 
Het verhaal van God met mensen ging dus door, ook na de dood van Christus, door zijn 
opstanding. Dat Jezus de mensen diende en niet voor de macht ging, maar die juist heeft 
afgelegd, dat is dus een begaanbare weg (Fil. 2). Zelfs door de dood heen. Als je dat al heel 
vaak gehoord hebt, klinkt het logisch en voorspelbaar. Het loont de moeite om af en toe bij dit 
enorme wonder stil te staan. Om het stof van de vanzelfsprekendheid eraf te blazen. En even 
je adem in te houden als je je voorstelt hoe groot Gods trouw was, zelfs toen zijn Zoon 
vermoord werd, door onze handen. 
Als wij nu bij Hem willen horen, laten we ons bepalen door zijn leven, zijn sterven en zijn 
opstanding uit de dood. Zo gaat het verhaal van God met mensen door, in Christus. Dat 
betekent dat wij Hem navolgen. Dat wij een naaste zijn voor wie ons aanzien. Dat wij ons 
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ontfermen over weggeraakte mensen. Dat wij niet oordelen. Kortom, dat wij ons kruis op ons 
nemen. Barmhartigheid hoort dus bij de christelijke kerk, omdat het bij Jezus hoort. 
 
Vreemd 
Het is een radicale vorm van leven. Toen Jakobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeüs, 
aan Jezus vroegen of zij in zijn heerlijkheid aan zijn rechter- en linkerhand mochten zitten, zei 
Jezus het volgende: ‘U weet dat zij, die de regeerders der volken heten, heerschappij over hen 
voeren en hun rijksgroten oefenen macht over hen. Zó is het echter onder u niet. Maar wie 
groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf 
zijn. Want (en dan volgt weer de verwijzing naar Gods omgang met ons) ook de Zoon des 
Mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als 
een losprijsvoor velen’ (Mar. 10:41-45). 
Het eerste, de weg van de macht, dat is de wet van de wereld. Het tweede, de weg van het 
dienen, dat is de weg van het koninkrijk. Dienen betekent afzien van macht, je ondergeschikt 
maken, en soms jezelf verloochenen. Dat is radicaal. Hoe vaak is het niet zo dat we wel 
dienstbaar zijn, maar alleen nadat we eerst een basale zekerheid voor onszelf hebben 
ingebouwd. Als er nog wat tijd of geld over is, dan zijn wij de beroerdsten niet. Dan willen 
we daarmee graag een ander dienen. Maar dit is niet wat Jezus voor ogen heeft. Hij ziet het 
leven als dienst uit één stuk. Het vraagt om een radicale en tegendraadse levensstijl. 
Het dienen kan een christen duur komen te staan. Het kan je je status kosten, het kan je je 
bezit kosten, het kan je zelfs je leven kosten. Het dienen van christenen is niet de slappe 
houding van de middelmaat. Het is een keuze die christenen durven te maken, omdat ze weten 
dat ze bij Christus horen. Ze geloven dat ze, zelfs al zou het hun alles kosten, dan nog veilig 
zijn in de machtige handen van God. Hij is immers sterker dan alle geweld, onrecht en zelfs 
sterker dan de dood. Navolgers van Christus verwachten een koninkrijk waar de een de ander 
dient in plaats van dat hij over de ander heerst. Het is een radicale levenshouding, gedragen 
door de hoop op God. 
 
Radicaal? 
Nu heb ik al een paar keer het woord ‘radicaal’ laten vallen. Wordt het zo niet erg zwaar? Is 
het wel een begaanbare weg? Misschien is het goed om in dit verband te kijken naar twee 
gedeelten uit de evangeliën. Het eerste is het gedeelte over de barmhartige Samaritaan (Luc. 
10:25-37). Het verhaal is bekend. Een slachtoffer van een roofoverval ligt langs de kant van 
de weg. De Leviet en de priester laten hem links liggen. De voorbijkomende Samaritaan niet. 
Hij verzorgt hem en neemt hem mee. 
Wat maakt nu dat die Samaritaan zodanig geraakt wordt door die lijdende mens, dat hij 
afstapt en hem verzorgt? Jezus wijst erop dat die Samaritaan een naaste is voor die lijdende 
mens. Jezus wil de wereld niet indelen in allerlei taken en opdrachten die we moeten 
verrichten. Dat ik ’s ochtends een plan maak voor de dag en dat ik naast werk en ontspanning 
ook nog tijd vrij maak voor de werken van barmhartigheid. Dat ik een lijstje maak van wie 
mijn naasten zijn en hen één voor één ga helpen. Dat is taakgericht en enigszins beperkt. 
Jezus stoot dieper door. Hij draait de zaak om: niet wie mijn naaste is (voor wie je iets kunt 
doen), maar voor wie jij een naaste bent. Dat richt de blik op wie ik ben en hoe ik ben, op 
mijn persoon. Een naaste zijn betekent dat je rust hebt, dat je oog krijgt voor anderen, tijd hebt 
om van je plannen af te wijken, niet te vast zit aan een strak dagschema, ruimte hebt in je 
hoofd en je hart, verbeeldingskracht om een andere weg in te slaan. Doen wat je hand vindt 
om te doen. Dit vereist training en gesprek met elkaar als gelovigen. Dat we niet meteen gaan 
kijken wat we moeten doen, maar ook regelmatig stilstaan bij wie we zijn. 
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De genade van het niets doen 
In principe hoeven we als christenen niets te doen. Dat is de essentie van genade. Rust is ons 
uitgangspunt. Vertrouwen op God die ons bemint, ondanks wat we doen of laten, geeft rust. 
In die rust kun je je leven aan God overgeven. Dan verdwijnt ook een hoop bezorgdheid om 
onszelf. Over wie we zijn, over ons dak boven ons hoofd en waarmee we ons zullen kleden. 
Vanuit die rust kan er ruimte ontstaan om oog te krijgen voor de nood van een ander. Dat we 
nooit iedereen en allen kunnen helpen, dat weten we. Maar vanuit de rust in God groeit ook 
het vertrouwen dat Hij wel met ons wil werken, maar daarvan niet afhankelijk is. 
 
Kunt u dat, niets doen? Hoe doe je dat? 
Is het eigenlijk wel waar? 
 
De vreugde van het ‘iets doen’ 
Het tweede gedeelte dat ik naar voren wil halen, is Matteüs 25:31-46. Daar vertelt Jezus hoe 
de Zoon des mensen de schapen van de bokken zal scheiden. Criterium is dat de schapen, die 
aan de rechterhand van de Koning komen, de Koning hebben geholpen toen Hij honger leed, 
dorst had, naakt was en in de gevangenis zat. Wat mij opvalt, is de reactie van de 
rechtvaardige schapen. Ze lijken een beetje naïef. Ze zeggen: ‘Heer, wanneer hebben wij U 
hongerig gezien en hebben we U gevoed, of dorstig en hebben we U te drinken gegeven?’ Het 
is niet de reactie van iemand die zijn werken van barmhartigheid keurig gepland heeft. En 
voor de zekerheid een lijstje daarvan heeft bijgehouden. Ik weet wel dat hun verbazing wordt 
ingegeven doordat ze niet wisten dat ze de Heer te drinken gaven. Blijft staan, dat ze niet 
berekenend hebben gehandeld. Zo van: ‘Laten we barmhartigheid bewijzen, anders missen we 
de boot!’ Er lijkt een zekere vanzelfsprekendheid te zijn bij de schapen. ‘Natuurlijk hebben 
we dat gedaan, maar we wisten niet dat U het was.’ 
Daar zie je iets van wat ik de vreugde van het ‘iets doen’ zou willen noemen. Vanuit de rust in 
God komt er ruimte om ‘iets’ te doen. Zonder de bezorgdheid om het eigen ik. En gericht op 
datgene wat zich ‘gewoon’ aandient in het leven. Het koninkrijk wordt er niet door gevestigd, 
maar het zijn tekenen van het koninkrijk. Het komt eraan! 
Barmhartigheid bewijzen hoort bij het christelijke leven. Het rust in de genade van het niets 
doen. En het uit zich in de vreugde van het ‘iets’ doen. Daarvan zou iets zichtbaar moeten zijn 
in de gemeente. De start was veelbelovend. Als je Handelingen 4 leest, dan word je er stil 
van. Ze hadden alles gemeenschappelijk en niemand leed gebrek. Dat de idylle in 
Handelingen 5 wreed verstoord wordt, dat laat iets zien van de realiteit waarin we leven. Het 
kan nog niet perfect zijn. Maar er zijn, Goddank ook nu, wel tekenen te zien die wijzen naar 
de volmaaktheid van het koninkrijk. 
 
Iemand zei laatst tegen me: ‘Alles wat je doet, doe je toch ten diepste ook voor jezelf. Echt 
iets alleen voor een ander doen, dat bestaat niet. Je hebt altijd een bijbedoeling.’ 
Bent u het met haar eens? Kunnen we op een naïeve manier barmhartigheid betonen? 
 
Barmhartigheid in de praktijk 
Waar worden de tekenen zichtbaar? In de kerk ondernemen we allerlei activiteiten om elkaar 
bij te staan. Dat is goed, want de kerk is de kern. Als het daar niet goed zit, wat zouden we 
verder dan nog? Maar daarbuiten? We leven in een gekke tijd. In alle tijden is de kerk nauw 
betrokken geweest bij het betonen van barmhartigheid in de samenleving (of de caritas, zoals 
de roomsen zeggen). De armen waren altijd aanwezig. En er was niet altijd een staat die voor 
hen voorzieningen trof. De kerk nam vaak het initiatief als er schrijnende armoede of ellende 
was. 
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In onze tijd is dat anders. We hebben in Nederland veel hulpvaardigheid via de overheid 
uitbesteed aan de herbergier. Een professional, die tegen een redelijke vergoeding wel voor de 
behoeftige medemens wil zorgen. En daar is niks mis mee natuurlijk. Maar de kerk staat er 
een beetje schutterig bij. Wat moeten wij nou nog doen? Waar liggen de mogelijkheden om 
‘iets’ te doen? Het is niet vreemd dat we dan een beetje gaan navelstaren. Dat we vooral druk 
bezig gaan met ons innerlijk geloofsleven, onze spiritualiteit en onze geestelijke groei. Maar 
hoe zit het met de handen en voeten van de kerk? Moeten we God danken dat alles zo goed 
geregeld is, en wachten op ‘betere’ tijden? 
Het vraagt creativiteit om te zien waar we iets kunnen betekenen. Het Leger des Heils heeft 
twee jaar geleden een brochure gemaakt over de ‘de achterkant van de welvaart’. Uit hun 
onderzoek blijkt dat er in Nederland wel degelijk nog steeds nood en gebrek is. Alleen, het is 
niet zo zichtbaar. Het zit achter de gevels, en het ligt niet meer op straat. Maar velen zijn 
eenzaam en leiden een treurig bestaan. Het Leger des Heils is op zoek naar manieren om 
achter die gevels te komen. 
 
- Wat vindt u ervan dat de aandacht voor geestelijke groei ‘navelstaren’ genoemd wordt? Is 

het wel eerlijk om de aandacht voor spiritualiteit tegenover het betonen van barmhartigheid 
te zetten? 

- De kerk is de kern. Bent u het daarmee eens? 
- Weet u voorbeelden van verborgen ellende? Welke? Zou de kerk (of uw gemeente) daar iets 

aan kunnen doen? 
 
Lastige kwestie 
Onze tijd is zelfs nog gekker. Wij zijn rijk. Ik weet wel, we zijn niet allen rijk en rijkdom is 
een relatief begrip. Maar toch, velen van ons zijn gewoon rijk te noemen. De bezorgdheid om 
ons bezit is relatief groot. Hoeveel van ons bezitten als niet-bezittend? Bovendien worden we 
dagelijks geconfronteerd met ellende als gevolg van oorlog, geweld, natuurrampen en gebrek 
aan voedsel. Die problemen zijn zo immens, dat het je kan verlammen. Een bezoekregeling 
opstellen voor eenzame gemeenteleden, dat ligt nog binnen handbereik. Maar wat moet je 
toch met al die miljoenen die lijden? En wat moeten we met de wetenschap dat we zelf door 
ons consumptief gedrag de schrijnende ongelijkheid tussen noord en zuid instandhouden? 
Dit zijn kwesties die mij vaak bezighouden, en waar ik geen oplossingen voor weet. Onze 
wereld is zo complex geworden, we weten zoveel en we zitten er tot over onze oren in. 
Moeten we allemaal op een bestaansminimum gaan leven, in een klein huurhuis gaan wonen 
en het overschot direct gireren? Dat is niet reëel! Nee? Nee! Echt niet? Vaak laat ik het 
daarbij en leef weer door. 
Ik zie het als uitdaging om daar toch met elkaar over te spreken. Niet moralistisch en ook niet 
om een oplossing te bedenken, maar wel om onze onmacht met elkaar te delen en waar 
mogelijk de tekenen van het komend koninkrijk te signaleren. 
 
Herkent u de vragen uit de bovenstaande paragraaf? Is het onnodig moeilijk doen of zijn het 
reële vragen? 
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