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Inleiding

Het was me het weekje wel. De klimaatdemonstratie van vorige week, het boerenprotest en een affaire 
met twee wethouders en dat allemaal in Den Haag. Het een is veel langer in het nieuws dan het ander. De 
boeren meer dan tien minuten in het NOS-journaal op de dag zelf en nog vele commentaren en 
programma’s later en de klimaatdemonstratie 1 minuut. Het ene met het geweld van grote machines, het 
ander vredelievend en zingend. Als je zegt dat alles met elkaar samenhangt dan biedt je geen oplossing, 
maar er is wel voortdurend een gevoel van urgentie en een zekere wanhoop bespeurbaar. Systemen op 
vele fronten blijken niet meer te werken. Een van die systemen is het al heel erg lang falende 
armoedebeleid. Beetje arrogant misschien, maar ik mag dat wel zeggen na zoveel jaren professioneel en 
vrijwillig  geploeter rond dit thema. Er is maar een filosofie die geldt, dwang en handhaving. Kijk maar op je 
boete die je net hebt gekregen. De regelgeving is zo complex geworden dat niemand het meer begrijpt of 
goed kan uitvoeren. En denk maar niet dat je er met de begeleidende website uitkomt. Dat is via een 
website niet meer duidelijk te maken. Mensen verzuipen keer op keer, zijn in paniek en laten het maar 
zitten. De sterke die op de zwakke jaagt, soms zonder dat ook ambtenaren of hulpverleners zich daarvan 
bewust zijn. Dat is een subtiel proces.  Sociale zekerheid is sociale onzekerheid . Er is maar zelden sprake 
van vertrouwen. We interviewen vanmorgen twee leden van de HD  die zich nogal met mensen bemoeien 
die in de put zitten en we kijken naar hoe je arm blijft ondanks al je pogingen er uit te komen en we vragen 
ons af of wij bijbelse mensen een duw in de goede richting kunnen geven.

Lezing: Mt 18: 21-35

Schuldbelijdenis

God helpe ons om onze schuld te vinden:
De waarheid in ons die verborgen is voor onze geest;
De schoonheid of onze lelijkheid die we elders zien, maar nooit in onszelf;
De verstekeling die in de duistere kant van het hart is binnengesmokkeld, die het hart uit balans brengt en 
pijn veroorzaakt, die ons vermoeid en verward maakt, die ons in valse richtingen doet kantelen en ons naar 
de ondergang leidt, de last die niet helemaal wordt gedragen omdat hij in onwetendheid wordt gedragen.

God help ons om onze schuld te vinden.
Help ons over de grens van ons begrip heen.
Leid ons naar de duisternis, zodat we de verborgen leugens kunnen vinden;
Dat we het uitzeggen naar het licht toe, dat we onze waarheid in het midden van ons hart dragen, dat we 
ons kruis dragen en harmonie brengen in ons leven en onze wereld.

Hoe blijf ik arm

Er bestaat een mooi boekje dat heet ‘De brievenbus van mevr. De Vries’. Je weet het misschien zelf wel, 
brieven van de overheid rondom allerlei zaken die je als geschoolde al vier keer moet lezen om er gevoel bij
te krijgen en vooral langs elkaar heen werkende diensten. Je moet de ontreddering van mensen eens 
meemaken als ze geconfronteerd worden met dwangbevelen, deurwaarders en ga zo maar door. En dan 
krijg je nog een brief! Want veelal zijn er digitale verwijzingen. 80 % van de mensen kan daarmee omgaan, 
20 procent niet en dat beeld verandert weinig. We hebben een administratief monster geschapen voor 
mensen die niet zo zelfredzaam zijn. Gevolg , boete op boete, enveloppen die niet worden opengemaakt, 
kortingen tot op het naakte bot van de uitkering en daar ook nog weer een beslag op. Sommige cliënten 
van de Voedselbank hebben letterlijk nul euro onderaan de streep. Toeslagen die weer worden ingehouden
zonder dat je weet waarom. Ik vertel geen nieuws dat een schuld heel gauw gemaakt is. Je betaalt een keer
of twee je huur niet of je energie  en daar komt meteen een boete bovenop en snel. Binnen de kortste 
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keren zit je boven de 3000 euro schuld, waar je dan bijna niet meer vanaf komt. En dan wordt het gauw 
meer, 30 tot 40 duizend is de gemiddelde schuld. Van te weinig geld hebben wordt je weer, 
wetenschappelijk bewezen dommer, dat wil zeggen roekeloos omdat het op een bepaald punt toch niet 
meer uitmaakt en je zakt steeds verder weg. De overheid is met zijn regelingen bewezen de grootste 
schuldeiser en armoedemaker. De Wehkamp en al dat soort bedrijven bungelen in de statistiek onderaan 
en zijn redelijk mild als het om kwijtschelding van schulden gaat. Bij de overheid kun je als je veel geluk 
hebt en aan alle voorwaarden voldoet voorwaarden voldoet in de schuldsanering, dat betekent 3 jaar bijna 
letterlijk op een houtje bijten en dan ben je weer van af, maar ten koste van wat allemaal. Je zult in die 
periode maar kinderen hebben. Een fout en je vliegt de schuldsanering weer uit. En dan te weten dat maar 
24 % van de mensen met schulden feitelijk worden geholpen. Er wordt teveel neergelegd bij de burger, die 
zelfredzaamheid klopt niet, veel mensen zijn teveel afhankelijk gemaakt van falende systemen. Controle 
over je bestaan terugkrijgen is voor velen een onmogelijke opgaaf geworden.

Ik heb het nog niet eens gehad over wonen en misschien tot slot van deze les ten overvloede. Misschien is 
wonen wel een nog grotere armoede maker. De woonkosten rijzen de pan uit. Er zijn meer dan 8000 
sociale huurwoningen tekort in Den Haag. Er is voor groepen die geen cent te makken hebben vrijwel geen 
betaalbare plek. Het gaat dan niet alleen over daklozen, maar ook over mensen met een min of meer 
gemiddeld inkomen. Je houdt niet veel over na aftrek van de huur en waar woon je dan? Moerwijk? Ik ben 
er geboren, piepkleine huisjes waarin veelal mensen met een vlekje, De burenoverlast wordt daar als 
hoogste gemeten. Ja nogal wiedes.

Ik weet het dit is allemaal aanklacht en kritiek zonder oplossingen. Maar ik neem alvast een voorproefje op 
het idee van de jubileumcommissie van de HD om volgend jaar een soort politiek avondgebed te 
organiseren. Niet alles hoort thuis op zondagochtend, daarvoor moet je andere kaders scheppen.

Ik stel voor dat we overgaan tot onze boetecollecte over andere kaders gesproken.

Overweging

Als ik de bijbelse teksten van vanochtend zo lees en hoor en meezing dan gaat het over twee dingen. Over 
vergeving van schulden en over vertrouwen. En inderdaad , laat ik het zo zeggen, vele projectontwikkelaars 
kan het geen barst schelen dat de huur voor mensen veel te duur wordt. Geld maken staat hen voor ogen 
en , de goeden niet te na gesproken, het systeem leidt voortdurend weer naar de wilde tijger die 
kapitaalmarkt heet, die alle kanten uitspringt en die wanneer ze niet wordt geremd niets meer overlaat 
voor de zwakken. En wat een prachtig verhaal van Lazarus en de rijke. Want al verrijzen er zombies uit het 
graf om de rijken te overtuigen ze zullen niet worden geloofd. En de bewijzen daarvoor vind je iedere dag. 
Het Zand komt niet bij het Veen op bezoek en omgekeerd al helemaal niet. De ongelijkheid tussen rijk en 
arm is groot en is bijbels volstrekt niet te verantwoorden. Ook Mattheus windt er met zijn verhaal geen 
doekjes om, maar ziet ook nog een ander cynisch verschijnsel in de samenleving. Degene die 
kwijtgescholden wordt is snoeihard naar degenen die weer onder hem of haar komen. En de belofte is dan 
dat boontje dan toch om zijn loontje komt als je niet vergeeft. We weten dat een dergelijke werkelijkheid 
helemaal niet vanzelf komt en vaak niet gerealiseerd wordt. Het verhaal moet ons oppeppen om te zien 
wat er gebeurt en waar wij wat kunnen. Vertrouwen is het keyword. Dat is zo’n zeldzaam goedje. Je zou het
moeten inpakken in een doosje en voorzichtig aan iedereen moeten doorgeven. Wij zijn er voor om alles 
steeds om te draaien tegen soms beter weten in. Mogen we naïef zijn zoals die Heer uit het 
evangelieverhaal? Ja! Het is onze kracht. Het is wel iets van christenen. Open en kwetsbaar. Geef die 
jongen toch wat die bedelt bij jou op het station en waarschuw hem als de politie of een of andere 
handhaver er aan komt. Mogelijk doet hij er domme dingen mee, so what? Geef die straatkrantverkoper 
wat extra ook al heb je de krant al uit. Geef een voorschot op de uitkering en stel achteraf vast of iemand er
recht op heeft of niet. Geef een client dat voedselpakket zonder dat je eerst van alles hebt gecontroleerd of
die nu ongedocumenteerd is of niet. Ga bij iemand langs als hij zijn huur niet betaalt of bel op en vraag naar
de oorzaak en laat de schuld niet oplopen. Sluit nooit iemand af van energie en water. Zet iemand zijn huis 
niet uit, de kosten van al dat soort achterna zitten zijn gigantisch en halen vrij weinig uit en je veroorzaakt 
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onherstelbaar menselijk drama. En last but not least verhoog de uitkeringen structureel want ze zijn 
gemiddeld 300 euro te laag. Het is steeds weer de onderkant die er niks bijkrijgt. Dat lijkt een links verhaal, 
maar het komt bij mij rechtstreeks uit lange ervaring zoals ik al zei. Dat is vertrouwen geven in de praktijk, 
positief waarderen, niet als een mooie abstracte term, maar maak er je praktijk van.

Het boeiende van het evangelieverhaal is dat het ook om medelijden gaat, dat klinkt in onze ogen wat 
melodramatisch. Het zou toch om rechtvaardigheid moeten gaan en niet om individuele charitas. Het gaat 
toch om rechten. Ja dat klopt, maar de les is ook dat als je niet individueel bewogen bent je juist dat 
administratieve monster optuigt. De wet toepassen en dat is het dan. Wij worden ertoe aangezet om meer 
dan de wet te doen. En te vergeven, zeventig maal zeven aan die 4 en een half procent die fraudeert met 
de uitkering. Een miniem aantal afgezet tegen de opbrengsten van drugshandel, witwassen door banken, 
bouwfraude. Afijn ik hoef u dat eigenlijk niet te vertellen. Laten we tot slot een beetje trots zijn op onszelf 
en wat we als kerken allemaal diaconaal doen. De media zien ons nauwelijks meer, behalve bij rellen rond 
seksueel misbruik, maar we blijven toch een bron van belangeloos weggeven van wat we als mensen 
hebben. Het mag weleens gezegd worden dat dat bij ons bijna genetisch vastligt. Misschien overdrijf ik het, 
maar sinds het kerkasiel weten we toch wat ons te doen staat?

Als christen kan ik niet kiezen voor de ene nood boven de andere. Ik ben voortdurend in de war, moet ik nu
dit, moet ik dan weer dat. Die naïeve verwarring hoort bij ons. Soms doen we maar wat, maar dat is nu juist
zo aardig. Het licht van God schijnt door de verwarring naar binnen.Daar geloof ik in.

Tijd van leven om met velen, brood en ademtocht te delen- wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt zij 
honderdvoud. Zeventig maal zeven.

Henk Baars
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