
Vinculum! Zo luidt de naam van het blaadje voor oud-leerlingen van mijn Haagse 
middelbare school. Een keten, een band moet gesmeed worden door het de inhoud 
ervan. Jaar in jaar uit wordt bijgehouden welke leerling is opgevallen door een promotie, 
een publicatie, een prestatie–tussen haakjes steeds erachter in welk jaar hij of zij 
eindexamen deed. Gladde verhaaltjes, aan de oppervlakte, op glad papier.  Dan ineens, 
op een dag, een ingezonden brief, geschreven door een oud-leerlinge, geen jaartal achter 
haar naam, met de volgende inhoud:  
‘Beste redactie, door de opzet van uw blad zal niemand ooit iets over mij te lezen 
krijgen. Ik heb geen jaartal achter mijn naam, haalde nooit het examen, daarna volgden 
geen voor u noemenswaardige mijlpalen. Maar o, wat mis ik het, dat nergens iets te 
lezen valt in Vinculum over mensen met wie het niet alleen maar goed is gegaan!’  
Tot zover de ingezonden brief en het siert de redactie dat zij deze afdrukten. Maar de 
vraag komt op hoe sterk een band is, gesmeed door successen en prestaties? Kan het 
anders? Waar blijft de ruimte voor kwetsbaarheid?  
 
Wij lazen een gelijkenis die alleen door Matteus in zijn evangelie werd opgenomen, over 
de knecht die zelf niet weet te vergeven en daarvoor zwaar gestraft wordt door zijn 
heer. Hem was een enorme schuld kwijtgescholden, nadat hij net heel berekenend om 
vergiffenis had gesmeekt. Tienduizend talenten was hij zijn heer schuldig geweest, een 
godsvermogen, waarmee wel tien koningen een heel jaar uitbetaald konden worden. Dat 
verdien je nimmer meer bij elkaar, en je kan alleen nog verder als knecht, als mens, als je 
een nieuwe kans wordt geboden, door een heer die bij machte is en bereid is je schuld te 
vergeven. Maar van dankbaarheid geen sprake, de knieval houdt geen stand, zijn 
kleinheid was hem niet tot ernst. Zodra deze knecht een andere tegenkomt, die hem 
honderd denarie schuldig was, een peuleschil in vergelijking, reageert de eerste knecht 
bijtend en met een wurggreep. Geen geduld, geen uitstel, niets van de vergeving die hem 
zojuist zelf ten deel was gevallen, gunde hij zijn broeder.  Geen ontvankelijkheid voor de 
kwetsbaarheid die de heer wel had kunnen opbrengen door te vergeven. Alsof deze 
knecht niet kan zien, omdat hij niet kan zijn. Uit schaamte voor schuld wellicht, die hij nu 
tracht te overschreeuwen.  
 
Schaamte was er zeker bij de weldoeners nieuwe stijl, Johnny de Mol en Adil Izemrane, 
toen zij pas wakker werden geschud voor de vluchtelingencrisis in Europa, op het 
moment dat er een Syrische peuter dood aanspoelde op het strand van Kos in 2015.  
Hun chill-vakantie zegden ze hals over kop af, en in plaats daarvan boekten ze een ticket 
naar Lesbos, liepen in de richting van een strand en ze konden er meteen de eerste 
overvolle boot met vluchtelingen helpen uitladen. Van pure vermoeidheid duwden 
ouders hun kinderen bij hen in de armen en raakten vervolgens zelf buiten westen. 
Johnny en Adil kregen een band met vele van de vluchtelingen en boden sommigen 
huisvesting in Nederland aan, bij hen thuis, om ze een verse start te laten maken. En hun 
organisatie Movement on the ground was er sneller bij dan de VN of de Griekse regering. 
Met netwerken, doorpakken, lef en gewoon maar doen. Ze zijn niet meer weg te denken 
uit de opvang op Lesbos en Johnny leert Arabisch. ‘Ik spreek nu genoeg om mensen in 
het Arabisch gerust te kunnen stellen’. Zelf ontvangen ze veel voldoening zo te werken 
aan een betere wereld, mensen op de vlucht met respect en vertrouwen een plek bieden 
en nooit bij hen de indruk wekken dat ze daarvoor eeuwig in het krijt moeten staan. Ze 
hebben ruimte gemaakt voor de kwetsbaren van Europa.  
 



En dat is wat Jezus ook doet als hij een onverwacht antwoord geeft op de vraag waarmee 
hfd 18 begint: wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? De leerlingen 
dachten het, in de lijn van het Joodse denken van toen, te weten. De grootste 
kanshebbers voor een plek in het volgende, eeuwigdurende rijk zijn toch zeker de 
volgelingen zelf, zij die de Thora kennen en onderwijzen, hun examens hebben gehaald, 
die anderen op het rechte pad houden. Maar niets van dat al! Want Jezus duwt het 
volgens hem meest kwetsbare als antwoord op die bewuste vraag naar voren: kinderen. 
Afhankelijk, ontvankelijk, zonder pretenties, open voor 1001 mogelijkheden in het 
bestaan. En hij zegt:  
Indien gij niet wordt als de kinderen, dan zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker 
niet binnengaan. Jezus gooit het heersende jodendom hier overhoop en predikt een 
samenleven gebaseerd op vergiffenis, mensen die andere mensen nieuwe kansen 
bieden, een kwetsbare opstelling van twee kanten. Anders kom je met elkaar niet 
verder.  
 
Bovendien zat de vernieuwende betekenis van Jezus ook in zijn hervorming van het 
denken over de God van Israel. Hij haalde deze god dichterbij, zonder die te verlagen, en 
noemde deze Abba, onze vader en de mens zijn kind.  Dat was gewaagd, vergeleken met 
de namen voor god tot dan toe: de heer, de eeuwige, de naam of de vier medeklinkers 
JHWH. God als vader, waardoor de mens zijn positie inneemt als zijn kind.    
‘Keer je om door te worden als kinderen’. Het is een waagstuk, een zelfbewuste keuze 
van een mens onderweg door het leven. Afstand weten te doen van machtsvertoon en 
machtsbehoefte. De ander niets in de weg leggen zodat deze zichzelf kan worden. Het is 
als een ingezonden brief met een radicaal andere toon, die toch doordringt binnen een 
gevestigde manier van denken en licht werpt op zachtmoedigheid.  En tegelijk de 
tijdgenoten van Jezus, in staatsdienst, in dienst van de synagoge, die hechten aan macht 
om de macht een spiegel voorhoudt… 
 
Waar raakt dit zoal ons eigen bestaan? Enige macht is toch ook een manier een plek te 
veroveren in de samen-leving? Bezit vergaren, kennis bemachtigen en een ander die zich 
schuldig voelt naar jou een tijdje in die verhouding gevangen houden? Laat t m maar 
voelen… 
Of moeten de vragen luiden: sta ik het mijzelf toe ‘ik kan het niet’ te zeggen? Mag ik me 
tekort voelen komen, ergens schuldig aan voelen? Mag ik mislukken? Een good enough 
vader en moeder zijn? Mag ik op die eeuwige vraag of ik eigenlijk wel in god geloof, 
uitroepen: ik weet t niet?  
 
Als geestelijk verzorgers voor veteranen spreken we met militairen van allerlei 
achtergrond en missie in de beslotenheid van ons ambt. Zij weten dat wij hen niet zullen 
oordelen op hun daden tijdens oorlogen, of op hun falen als militair omdat ze er soms 
doorheen zitten. Velen lijden aan de stoerheid die hun omgeving van hen verwacht: 
‘doorgaan, niet memmen, je bent toch een man zoals wij?’ Of lijden aan de herinnering 
aan gevechtservaringen, het doden van vijand.  Sta jezelf dan maar eens toe te stappen 
uit die wereld waar iedereen je snapt? Want stop je ermee, wie ben je dan nog? 
 
Maar we zien ook groei bij hen: zij die in staat zijn zich minder te verstoppen, inzien dat 
schaamte en schuld erbij horen. Die een nieuwe zin ontdekken door de samenleving een 
andere dienst te bewijzen. Of die voor de klas aan kinderen vertellen over hun leven. En 
leren zichzelf niet te overschreeuwen. 



De Heer in de gelijkenis maakt een knieval en doet ons voor hoe je vergiffenis schenkt. 
Zullen de knechten, wij mensen, volgen door ook te vergeven, om te beginnen bij 
onszelf? Zullen wij volgen door tot zeventig maal zeven keer onze broeder, onze zuster 
te vergeven? En te geloven, te hopen op 1001 nieuwe kansen voor iedereen? Kun je daar 
een samen leven op bouwen? Of is dat utopia? 
 
De Cantatetekst moedigt aan tot waakzaamheid, tot het op orde brengen van onze 
morele huishouding. In gespannen verwachting, met offenen Geistesaugen, zodat wij 
overwinnen, siegen in seiner Kraft. Een hoop die we menen te horen bij de Joodse en 
Griekse leerlingen op beter tijden, die vandaag moeten beginnen. Want ons doen en 
laten in het nu plaveien de weg naar straks, is het geloof van de leerlingen.  
 
Ten slotte nog dit. 
Op dit moment wordt een estafettedienst gehouden in de Bethelkerk in deze stad. Een 
gezin uit Armenie vindt er onderdak, de kinderen zijn geworteld in Nederland en de 
kerk in Katwijk ving hen eerder een maand op. Volgens de Algemene wet op 
binnentreden mag een kerkdienst niet verstoord worden. Daarom laat men de dienst 
voortduren, dagenlang, om ruimte en tijd te winnen, en veiligheid voor dit gezin. Uitstel, 
geduld, tot het uiterste de mogelijkheden aftasten, een plek voor kwetsbaren in de stad. 
Een hoopgevend teken van een betere wereld en van onze arbeid onderweg daar 
naartoe? In de naam van een Vader die al zijn kinderen onder een dak, een hemeldak, 
wil verzamelen, een vinculum met elkaar. Omdat we mensen zijn.  
 
Amen.  


