
Op Weg 
 
Thuis 
 
Inge Laan 
 
Kent u ook van die mensen in uw omgeving? Mensen bij wie je je direct thuis voelt, al heb je 
nog maar net een voet over de drempel gezet. Je voelt dat je op de bank kunt neerploffen, of 
zelfs gewoon maar op de grond, en direct een goed gesprek beginnen. Zomaar, zonder 
inleiding, zonder eerst alle beleefdheden te hebben uitgewisseld. Heerlijk als je die mensen 
kent, bijzonder als u zelf een van die mensen bent! 
 
Het is lastig te omschrijven waardoor dat precies komt. Waarom ben je bij een ander toch 
thuis, kun je jezelf zijn en voel je je veilig? Waarom durf je bij de een wel alles te zeggen wat 
je denkt en kies je bij een ander je woorden zorgvuldig uit? Waarom vertel je bij de een wel je 
moeiten en verdriet, en bij een ander zeg je alleen dat ‘het goed gaat’. Volgens mij heeft het 
ermee te maken dat je voelt dat het de ander niet uitmaakt hoe je eruitziet, hoe je gekleed bent 
en zelfs niet of je met een vlek in je broek binnenkomt. Nee, het gaat er bij de ander om wie 
jij vanbinnen bent en wat je met hem of haar wilt delen. Niet uit nieuwsgierigheid, maar om 
samen de liefde van God te zien. 
 
Dat is volgens mij ook het concreet maken van herbergzaamheid. Daar gaat deze WegWijs 
over. Maar wat is dat eigenlijk, herbergzaamheid? Als ik het aan tien mensen zou vragen, 
krijg ik volgens mij tien verschillende antwoorden. Waarschijnlijk wel antwoorden die een 
gevoel omschrijven, want herbergzaam zijn heeft niets te maken met uiterlijkheden of een 
groot en rijk bezit delen of iets dergelijks. Nee, het heeft met het innerlijk van de mens te 
maken die de ander wil opnemen in zijn (kleine) gemeenschap. Alleen maar omdat hij beseft 
dat God de ander ziet door Jezus Christus. 
 
Zo mogen wij in de kerk ook Christus navolgen door te zeggen: Wees welkom, wij zullen je 
herbergen. En dat herbergen is niet alleen voor die ene onbekende of die ene zwerver die wij 
in de meeste van onze kerken niet eens zo vaak zien. (Hoe komt dat eigenlijk?) Nee, het 
welkom is ook aan de broeder of zuster die al jaren in de kerk komt maar die een beetje 
anders is of die altijd maar die mening verkondigt of die… 
Voor al diegenen waarvan Christus zegt: God de Vader ziet jou door Mij. Geef daarom elkaar 
het thuis dat Ik jou ook geef en deel de warmte van de liefde van Mij met elkaar. 
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