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Een jaar of wat geleden zat ik in een vergadering met mijn Amersfoortse collega’s. We 
spraken over het verschijnsel dat toen al in opkomst was: de boze witte man. Steeds vaker 
waren ze in het nieuws: boze, verongelijkte mensen die zich over het hoofd gezien en niet 
gehoord voelden. Een van de collega’s zei: “Zulke mensen komen we in onze kerken niet of 
nauwelijks tegen; zouden we niet een manier moeten vinden om met deze mensen in gesprek 
te raken?” Ik weet nog dat ik negatief op die vraag reageerde: ik vond dat die boze mensen, 
als zij in praatprogramma’s of interviews aan het woord kwamen, meestal bedroevend slechte 
argumenten hadden, en ik vond het géén goed idee om een podium te bieden aan gezeur en 
slachtoffergevoel. Blijkbaar zat ik mij nogal op te winden, want op zeker moment zeiden de 
collega’s, met hun vinger naar mij wijzend: “We doen het goed, want we zijn nu al met een 
boze witte man in gesprek!” 
 
In de H.J. Schoo-lezing van afgelopen 4 september geeft Sybrand Buma een podium aan de 
boze mensen. Heel slim omschrijft hij ze niet als “boos”, maar als “gewone Nederlanders” die 
in de afgelopen decennia van toenemende vrijheid en welvaart iets zijn kwijtgeraakt: “De ge-
wone Nederlanders raakten onderweg naar dat volmaakte Nederland iets kwijt: hun gemeen-
schap, hun identiteit, het gevoel thuis en geborgen te zijn.” Tot mijn eigen verbazing ben ik 
het met véél van wat hij zegt eenvoudig ééns! Ik vind het goed en verstandig dat Buma een 
stem geeft aan de boze, bange, verontruste Nederlanders. We hebben in Amerika (Trump!) en 
in Engeland (Brexit!) gezien wat er gebeurt als je de stem van bange en boze mensen negeert. 
Luister naar ze, en neem ze serieus! Verder ben ik het met Buma eens dat de vrijheid en het 
idee van gelijkheid in onze samenleving behoorlijk zijn doorgeschoten; als ik zie wat mensen 
elkaar op de social media toe durven wensen, en als ik hoor hoe leerlingen en mondige ouders 
de onderwijzers op school durven behandelen, dan verlang ik weleens terug naar de duidelijke 
omgangsvormen van de jaren ’50! Ook herken ik mij in Buma’s wens naar een terugkeer van 
de gemeenschappelijkheid: we moeten weer weten waar wij als Nederlanders voor stáán, 
welke collectieve waarden wij overeind willen houden en welke traditie ons dierbaar is. Op 
die manier zullen wij weer weten wie we zijn en wat we samen willen.  
 
Nogmaals: met veel gedachten in deze lezing ben ik het gewoon ééns. Als het erop aankomt, 
ben ik een traditioneel en conservatief denkend mens. En toch mis ik iets. Ik mis de weg langs 
welke wij die verloren gemeenschappelijkheid weer zouden kunnen herstellen. Kunnen wij de 
gemeenschap weer laten groeien door geschiedenislessen, en het samen zingen van het Wil-
helmus? Daar geloof ik eigenlijk niets van. En ik mis nog iets: ik mis het tegendraadse en 
weerbarstige van het evangelie. De woorden van Jezus zijn verrassend en verontrustend; ze 
doorbreken onze vaste patronen. Daar had ik in deze lezing wel iets méér van willen horen. 
In de gelijkenissen van Jezus worden vaste patronen doorbroken. “Wie is mijn naaste?” vraagt 
een wetgeleerde aan Jezus. Dat is een vraag naar grenzen en naar duidelijkheid: wie moet ik 
tot mijn naasten rekenen, en wie valt erbuiten? De meeste rabbijnen in die tijd vonden dat het 
begrip “naaste” sloeg op je volksgenoot. De vreemdelingen hoorden daar niet bij, behalve dan 
de vreemdelingen die zich bekeerd hadden tot het Joodse geloof. “Wie is mijn naaste?” Jezus 
antwoordt op die vraag met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Samaritanen werden 
algemeen beschouwd als ongelovigen die geminacht en gehaat mochten worden. Jezus maakt 
duidelijk dat zulke grenzen, wat Hem betreft, niet meer gelden: elk mens kan je naaste zijn.  
 
Barmhartigheid maakt een mens grenzeloos. 



 
In het Jodendom van Jezus’ tijd waren belangrijke discussies gaande, bijvoorbeeld over de 
kern van de Thora, en over de reikwijdte van het begrip “naaste”.  De gelijkenissen van Jezus 
sluiten duidelijk aan bij deze discussies. In Lucas 6, in de zogeheten Veldrede, lijkt Jezus aan 
te sluiten bij de mening van de liberale rabbi Hillel, die de kern van de Thora in één zin 
uitlegde: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook je naaste niet aan.” Toch neemt 
Jezus een geheel eigen positie in. Jezus roept niet op tot nalaten van het kwade, maar tot het 
doen van het goede: “Behandel anderen zoals je wilt dat zij jullie behandelen.” Dus: wil je 
getroost, gewaardeerd en bemind worden? Troost, waardeer en bemin dan je naaste! Dat gaat 
een stap vèrder dan de richtlijn van Hillel. En daarmee peilt Jezus het hart van de Thora 
dieper: het gaat om betrokkenheid, om liefde, om werkelijke aandacht. Wij zouden het 
“compassie” noemen. En dat is precies wat de barmhartige Samaritaan in praktijk brengt. 
Deze grensoverschrijdende opvattingen laat Jezus ook horen in uitspraken als: “Indien gij 
liefhebt wie u liefhebben, - wat hebt gij vóór? (…) Nee, hebt uw vijanden lief, en doet hun 
goed…” Ook onbekenden en vijanden hebben recht op jouw liefde. Jezus roept op tot liefde 
zonder grenzen. Zijn volgeling Paulus neemt dat, zo hoorden we, van Hem over. 
Er is een risico dat wij de woorden van Jezus als een belasting en een bedreiging ervaren. Een 
belasting: omdat je voor het bereiken van dit ideaal zo ontzettend op je tenen moet lopen. Een 
bedreiging: omdat je helemaal niet meer voor jezelf mag opkomen, en blijkbaar geen grenzen 
meer mag stellen. Dat is de discussie waar Europa middenin zit: welke vluchtelingen, welke 
vreemdelingen laten we toe, en voor wie sluiten we onze grenzen? De meningen daarover 
lopen ver uiteen, niet alleen tussen regeringen van de verschillende staten, maar ook tussen 
inwoners van hetzelfde land. Waar liggen de grenzen van onze gastvrijheid, onze barm-
hartigheid? Zeggen we: “Wir schaffen das” of zetten we bij de grens een groot hek neer? 
Ik heb jullie weleens laten horen dat de Samaritaan zelf wel degelijk een grens trekt. Zijn 
medelijden, zijn barmhartigheid is universeel en grensoverschrijdend: hij ziet een gewonde 
man liggen, voelt medelijden en gaat naar hem toe, en trekt zich er niets van aan dat deze 
gewonde tot een andere partij behoort. Maar zijn hulp is duidelijk begrensd: hij verzorgt de 
man, brengt hem naar een herberg en betaalt wat geld voor de onkosten. Daarna gaat hij 
gewoon weer verder met zijn reis, zijn eigen bezigheden. Niemand verwijt hem dat hij niet 
alles opgegeven heeft om bij deze gewonde Jood te blijven. Niemand zal ook Europa kunnen 
verwijten dat we niet iederéén kunnen opvangen en helpen. 
 
Ergens schrijft Anselm Grün over de liefde: “Natuurlijk heeft liefde ook grenzen nodig. Want 
wij zijn God niet. Wij kunnen niet onbeperkt liefhebben. Maar we hebben wel deel aan de 
onbeperktheid van de goddelijke liefde. Als onze liefde uit de bron van de goddelijke liefde 
stroomt, dan stroomt ze uit ons zonder dat we teveel van onszelf vergen. Ze wordt zelfs sterker 
als ze uit ons naar anderen toestroomt…” Dus het mag: grenzen stellen. We hoeven niet net 
als God grenzeloos in onze liefde te zijn, en we zien dat ook de Samaritaan een grens trekt. 
Dat neemt niet weg dat de gelijkenis ons verrast en verontrust: staan wij stil bij de nood van 
de vreemdeling, en laten we ons hart spreken? 
 
Jezus draait de vraag van de wetgeleerde om. “Wie is mijn naaste?” is een vraag die van mij 
afwijst, die mij als mens buiten schot houdt, die het antwoord zoekt in de ander. Jezus vraagt: 
“Voor wie ben jij een naaste geworden, van wie ben jij de naaste geweest?” Met die vraag 
kom ik bij mijzelf uit: waar sta ik, wie wil ik zijn, hoe barmhartig ga ik met anderen om?” Dat 
legt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders, maar geeft ons ook een grote vrijheid. 
Niemand kan mij voorschrijven wat ik voor een ander moet doen. De nood van de ander doet 
een appel op mijn geweten; maar alleen ik kan bepalen óf ik daarop inga en hoevér ik daarin 
ga. Een moeilijke vrijheid, maar vrijheid! 



 
Daarnaast reikt de gelijkenis ons bescheidenheid aan. De Samaritaan doet wat hij kan, maar 
gaat daarna verder met zijn eigen zaken. Ik hoef niet alles te doen, want ik ben God niet. Ik 
moet het opnemen voor mijn naaste, maar ik hoef mijn leven niet voor hem of haar op te 
offeren. Ik ben maar een mens. Ik hoef niet Jezus, en ook niet de barmhartige Samaritaan te 
zijn. Een chassidisch verhaal vertelt over rabbi Susja, die aan het einde van zijn leven sprak: 
“In het toekomende Rijk zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom zijt gij niet Mozes geweest?’ 
Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom zijt gij niet Susja geweest?’” 


