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Inleiding

De dochter van een goede vriend verhuisde van Den Haag naar Venlo. Haar eerste kennismaking met de 
lokale bevolking was bij de warme bakker waar ze een brood haalde. Toen de bakkersvrouw haar hoorde 
praten zei ze: ‘Doe kums zeker neet van hiej?’ Voor je er erg in hebt ontdek je dat je een vreemdeling bent 
of dat anderen dat vaststellen. Maar ja, als dat brood maar wordt verkocht en in ons kleine landje met veel 
buitenland en handelsgeest hebben we vreemdelingen doorgaans van harte verwelkomd.
Zo bestond de bevolking van de stad Amsterdam rond 1700 [200.000 inwoners] voor 5% uit Oost- en Zuid 
Europese joden en voor 6% uit Hugenoten, gevlucht, verjaagd uit Frankrijk. 
11% vreemdelingen in Amsterdam in 1700. Nu ligt dat percentage voor heel Nederland op 13%, maar voor 
de grote steden veel hoger. Amsterdam telt momenteel 180 nationaliteiten. Er is in alle grotere 
wereldsteden, sprake van ‘superdiversiteit’ [een term in 2007 geïntroduceerd door Steven Vertovec, 
antropoloog en directeur van het Max Planck Instituut voor de studie van religieuze en etnische diversiteit, 
Göttingen, Duitsland] waar de meerderheid van de bewoners wortels heeft in migratie met als gevolg meer
etnische, culturele, religieuze diversiteit en meertaligheid. Ook hier in Den Haag. Niks nieuws zou je bijna 
zeggen. 
Op school leerden we immers al over de grote volksverhuizing tussen 400 en 600 na Chr. waardoor de 
samenstelling van de bevolking van wat nu Europa heet drastisch
veranderde. Dat heeft zich echt niet allemaal in harmonie voltrokken. Het zou naïef zijn en onterecht de 
moeite die mensen hebben met grote veranderingen te ontkennen of te negeren. Het ging en gaat gepaard
met spanningen. Ook nu en wereldwijd.
Want wat bezielde de 21 jarige Patrick Crusius die zaterdag 3 augustus in El Paso [VS] 22 mensen 
doodschoot en er 26 verwondde? In een manifest op internet klaagde hij over de toenemende invloed van 
latino’s [‘een invasie van Hispanics in Texas’] in de VS. En wat bezielde de aanslagpleger in Christchurch in 
Nieuw-Zeeland 15 maart jl. die 51 moskeegangers vermoordde? En wat bezielt populistische politici ook 
hier in ons land die pleiten voor een samenleving vrij van vreemde invloeden en massa immigratie daarbij 
gemakshalve verwijzend naar onze joods-christelijke identiteit en cultuur die beschermd zou moeten 
worden.
“Hoe kunnen mensen die te verstaan krijgen dat zij een last, een probleem, een bedreiging of een drama 
vormen, op een behoorlijke manier integreren?” vraagt publicist Elsbeth Etty zich af.
De vreemdeling in een kwaad daglicht plaatsen is inmiddels een kwaadaardig virus dat zich verspreidt.
‘Vreemdeling zijn’ is een centraal thema in de teksten uit Tenach en Nieuwe Testament. 
Ook uit deze eigen bron weten we dat de omgang met vreemden niet bepaald makkelijk verliep en dat zij 
werden gemeden. In Johannes 4,9 lezen we dat Joden niet omgingen met Samaritanen. Jezus doorbreekt 
dat patroon door in gesprek te gaan met een Samaritaanse vrouw tot verbazing van zijn leerlingen. 
Zodra je de vreemdeling persoonlijk leert kennen is zij niet langer ‘vreemd’ maar een mens met een verhaal
en een gezicht zoals jij en ik.
Tijd voor een wake up call dus, een antivirusprogramma en een tegengeluid! 
In deze viering in de serie ‘populisme’ vragen we ons af hoe dat zit tussen de ander en ik, de anderen en 
wij, mijn identiteit en die van een ander, en we stellen onszelf  en elkaar de vraag: hoeveel vreemdheid kan 
en durf jij aan? En wat zeg je in antwoord daarop over jezelf?
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Lezing: over de vreemdeling (compilatie van zeven teksten)

1
Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat 
jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte. [Exodus 23, 9]

2
Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die 
bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in
Egypte. [Leviticus 19, 33]

3
Edomieten moet u met respect behandelen, want dat zijn uw broeders. Egyptenaren moet u respectvol 
behandelen, want u hebt als vreemdeling in hun land gewoond. [Deuteronomium 23, 8]

4
Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk 
betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. [Deuteronomium 24, 14]

5 
Toen een hongersnood uitbrak trok Elimelech met zijn vrouw Noömi en zijn zonen Machlon en Kiljon weg 
uit Betlehem in Juda. In Moab aangekomen bleven ze daar als vreemdeling wonen. [Ruth 1, 1-2]

6
Ik zelf ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij. [Psalm 119, 19]

7
…Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op. [Mattheus 25, 35]

Lezing: Fragmenten uit ‘Een jihad van liefde’  Mohamed El Bachiri
(opgetekend door David van Reybrouck), uitg. De bezige bij 2017

Overweging
‘De vreemdeling in ons midden’, zo luidde het thema van een conferentie in 2011 in Eupen [België] [Euro 
regionale Oecumenische conferentie]. Eric Sengers, godsdienstsocioloog en onderzoeker, sprak er en wilde 
het thema dicht bij huis houden en hij vertelde over zijn eigen tante die zich zorgen maakte over de 
opkomst van nieuwe bevolkingsgroepen in Nederland. Ervaringen of ontmoetingen met buitenlanders had 
ze niet! Toen ze een keer in Turkije op vakantie was geweest zei ze: ‘Als die Turken in Nederland nu ook 
eens zo vriendelijk en behulpzaam waren, dan zou het veel beter gaan.’ Maar… die had ze in Nederland nog
nooit ontmoet.
En waarom zou je een vreemdeling opzoeken? Je voelt je toch vooral op je gemak bij elkaar, bij wat 
vertrouwd en bekend is, je eigen traditie en lokale cultuur. Een Groninger wordt niet zomaar een 
Limburger, een stedeling geen dorpeling, een Marokkaan is geen Turk, een Roemeen geen Keniaan, een 
Ajax fan wordt niet zomaar een Feyenoord aanhanger.
Laten we nu eens van perspectief wisselen.’  Je kan zélf vreemdeling worden of je zo voelen. We laten 
Francis Fukuyama aan het woord die recent een boek schreef over identiteit.  [Francis Fukuyama, Identiteit,
waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek. pag. 89/90].
Hij vertelt over een boerenzoon in de 19e eeuw in een klein Saksisch dorp. Johan groeit op in de boerderij 
waar drie generaties samenwonen en later zal hij, net als zijn vader het land gaan bewerken en trouwen 
met het meisje waarmee hij is verloofd. 
Wie en wat hij later zal worden is geen vraag voor hem en ook geen zorg want de rollen zijn al verdeeld en 
die liggen vast ….tot hij vertrekt naar het Ruhrgebied waar door de snelle industrialisering arbeiders nodig 
zijn en daarvan heeft hij gehoord. Nu woont hij als jonge arbeider in een staalfabriek met honderden 
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anderen op een grote slaapzaal, ze spreken Frans, Nederlands, verschillende dialecten en hebben ook 
andere overtuigingen.

Voor het eerst in zijn leven ervaart hij een tot dan onbekende diversiteit en keuzevrijheid. Hij mist zijn 
familie en vrienden die hem kenden en steunden bij tegenslag en Johan vraagt zich af of de directeur van 
de staalfabriek zich ook om hem zal bekommeren als het tegenzit. 
Hij voelt zich eenzaam, vervreemd en heeft af en toe heimwee. Voor het eerst vraagt hij zich af: Wie ben ik 
eigenlijk en wie zou ik willen zijn? Die vraag naar zijn identiteit zou hij in zijn dorp nooit gesteld hebben. 
Teruggaan naar het dorp doet hij niet, dat zou een nederlaag betekenen. 
Zo vergaat het velen die migreren en in een voor hen vreemde wereld terecht komen. Los van je wortels en
vertrouwde omgeving ben je zelf vreemdeling. Vreemdeling in een vreemde omgeving of omdat je je 
vervreemd voelt in een snel veranderende wereld.
Ik las: Wanneer een boer die in de 12e eeuw overleed in de 13e eeuw tot leven zou zijn gewekt, mocht dat 
mogelijk zijn, dan zou de wereld er nog hetzelfde uit hebben gezien. Hij zou met gemak zijn werk weer 
kunnen oppakken met ongeveer dezelfde landbouwwerktuigen en dezelfde oogstmethoden. Ook aan het 
dorpsleven zou nauwelijks iets veranderd zijn. 
In onze tijd wordt steeds opnieuw gevraagd je te verhouden tot de snel veranderende wereld. Dat is ook 
een vraag naar je identiteit. Wie ben je dan?
Wat een individuele vraag is: ‘Wie ben ik eigenlijk?’ kan ook een vraag van de hele samenleving zijn :
‘Wie zijn wij samen eigenlijk?’ , ‘Waar staan wij samen voor?’ Sommigen hebben dan als antwoord: ‘Wij 
willen als samenleving de identiteit die we ooit hadden en die ons is ontnomen terug. We willen worden 
wie we ooit met elkaar waren maar dat zijn we kwijtgeraakt. Zo klinkt het bij bezorgde populisten. 
Ja, en wie waren we dan???
In de twee verhalen die we hoorden lijkt het te gaan om twee kijkrichtingen:
Gaat het bij de tante van Eric Sengers over de identiteit van de onbekende ander, een vreemdeling waar 
geen contact mee is maar waar wel een oordeel over bestaat, zeg maar ‘het vreemde buiten mij’; 
bij boerenzoon Johan gaat het over de ervaring van vervreemding in jezelf tegenover een snel 
veranderende wereld, [verandering van woonplaats, een andere baan, een nieuwe levensfase, nieuwe 
medelanders.] 
Wie ben je dan? Hoeveel verandering en vreemdheid kan je aan? 
In een wereld die  onvermijdelijk en snel verandert voor ons allemaal kon die tweede manier van kijken  - 
naar de ervaring van vervreemding in onszelf en hoe ons te verhouden tot de veranderende wereld om ons 
heen - weleens de belangrijkste zijn.  Een vraag aan onszelf en naar onze identiteit.
We maken in ons leven ongetwijfeld meer fasen mee van verandering dan periodes waarin alles blijft zoals 
het is.
‘Vreemdeling zijn’  of ‘vreemdeling worden’ is zoals eerder opgemerkt een centraal thema in de teksten uit 
Tenach en Nieuwe Testament.                                
Mogelijk een  spiegel voor ons vandaag! 
‘Ja maar’, werpt iemand dan tegen, ‘dat zijn oude teksten en de tijd van de ‘grote verhalen’ is toch voorbij?’
‘Nee’, zegt Jean Jacques Suurmond [columnist en predikant 8 aug. 2019]  en hij zegt het scherp, ik citeer: 
‘Onze samenleving is in zeker opzicht dement geworden. Ze is de religieuze taal vergeten. Dat is een 
enorme verschraling want zo worden belangrijke ervaringen gemakkelijk gemist.’
Terug dus even naar zo’n belangrijke ervaring voor deze wordt gemist en dan met name voor wie zich graag
beroepen wil op het belang van de joods-christelijke traditie.
In ‘Bijbelse tijd’ was de samenleving in feite constant multicultureel.
In Handelingen 2 wordt verhaald over het Pinksterfeest in Jeruzalem. Daar woonden toen [vers 5]  ‘Joden, 
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.’ Daar woonden: [vers 9-11] ‘Parten, Meden en Elamieten, 
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte 
en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en 
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië’. 
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Dat waren geen reizigers, pelgrims of toeristen, nee ze hadden zich ‘gevestigd’ in Jeruzalem. Ze woonden 
daar  -  samen.
En al die bevolkingsgroepen behielden grotendeels hun eigen culturele  identiteit, zoals wij dat ook kennen 
van de vele culturele groeperingen waarmee wij  nu onze samenleving vormen en… van Nederlanders in 
het buitenland.
Het Jeruzalem van toen lijkt qua bevolkingssamenstelling op de moderne grote stad met zijn kenmerkende 
superdiversiteit zoals New York, Antwerpen, Amsterdam, Den Haag.
Zeven Schriftteksten hoorden we in de eerste lezing die ons eraan herinneren dat wij allemaal 
vreemdelingen zijn of zijn geweest en die een appèl op ons doen menswaardig en menslievend met 
vreemden om te gaan en óók met die ervaring van vervreemding in jezelf!
Vgl. Psalm 39, 13b ‘Want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren.’ 
Francis Fukuyama schrijft in zijn boek dat verwarring over onze identiteit een onvermijdelijk gevolg is van 
het leven in de moderne tijd en dat ‘tegelijkertijd iedereen in deze samenleving verlangt naar waardering 
en erkenning van haar/zijn eigenheid.’                                                                                 
‘Er is geen andere uitweg dan het zoeken naar eenheid en verbondenheid. 
Populisme is een virus dat het vertrouwen hierin ondermijnt.’
Tijd dus voor een antivirusprogramma, een wake up call, een tegengeluid.
Mogelijk is het enige antwoord op dit populisme inderdaad een verwijzing naar de joods-christelijke traditie
maar dan als een mogelijke jihad van liefde.

Ad de Gruijter 01-09-2019

Voorbeden
Voorbeden viering HD 1-9-2019

Eeuwige,
Bron van ons leven
Dragende grond
Elohim
Adonai
Heer
Allah
Schepper
Mysterie
Natuur
Almachtige
Onnoembare
Zoveel namen voor jou, God. 
Hoe we je noemen, vertelt een belangrijk deel van ons verhaal,
over waar we vandaan komen
en waar we naartoe gaan, met jouw naam in ons hart. 
Zoveel namen, zoveel harten
en maar één Jij.
We zouden je ook ‘Verbinder’ kunnen noemen.
Wij bidden voor iedereen die de verbinding zoekt.

Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar

Iedereen die hier aanwezig is, is zelf ook wel eens een vreemdeling geweest.
Op de een of andere manier. Ooit. 
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Vanuit onze comfortzone vergeten we snel hoe dat was:                                                                                            
de onzekerheid, de angst, het gevoel er niet bij te horen, de schaamte, de onbekendheid.

Wij leven in een snel veranderende maatschappij.
Dat vraagt veel van ons.
Uit zelfbescherming sluiten we ons af,
bouwen we muren om ons heen,
willen we de vreemdeling niet zien,
haar verhaal niet horen
zijn taal niet kennen
en we kijken weg van hun pijn en gemis.
Zo kunnen we aan de ander voorbij gaan, 
maar ook aan het onbekende en onbeminde in onszelf.
Hoe dichter wij bij onszelf durven komen,
en alles wat we dáár zien verwelkomen,
hoe milder we kunnen zijn 
en die mildheid is vruchtbare grond om ons te verbinden met anderen. 
Leer ons mensen te zijn die menselijkheid belangrijker vinden dan etniciteit of nationaliteit.
Leer ons mensen te zijn die elkaar respecteren 
Leer ons mensen te zijn die willen ontmoeten.

Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar

Wij bidden voor iedereen die zich vreemdeling voelt.
Wij bidden voor mensen die te maken hebben met ‘er niet bij horen’.
Wij bidden voor mensen die uit angst anderen uitsluiten. 
Wij bidden voor mensen die bouwen aan een liefdevolle wereld 

en sterk ons in het vertrouwen dat we één zijn,  
ondanks al onze verschillen.

Er is een moment van stilte voor ons persoonlijk gebed en voor de intenties in het voorbedenboek.
...

Dat al onze intenties mogen leiden naar meer vrede. 
Vrede in de wereld.
Vrede in deze stad.
Vrede in deze gemeenschap.
Vrede in ons hart.

Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar
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