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Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Een supermarkt verkoopt op de groente- en fruitafdeling ‘Buitenbeentjes’. De 
supermarkt legt uit ‘Buitenbeentjes zijn groente en fruit die er anders uitzien dan we 
in Nederland gewend zijn. Denk bijvoorbeeld aan kleine paprika's, kromme 
komkommers of appels die onvoldoende zijn gekleurd. Toch is er geen verschil in 
kwaliteit en versheid. Die is namelijk net zo goed!’ 

Het Woordenboek zegt: ‘Een buitenbeentje is iemand die in zijn uiterlijk, gedrag of 
denkbeelden afwijkt van zijn omgeving. Vroeger betekende het 'bastaard, onecht 
kind'.’ Ik weet wel dat onecht betekent: buitenechtelijk verwekt, en dat verklaart ook 
dat buiten van de beentjes, maar werkelijk zeg: geen enkel mens is toch zeker 
onecht? Wij zijn allemaal echte mensen, hoewel velen zich wel onecht kunnen 
gedragen, maar dat is heel wat anders, dat is dat je je anders voordoet dan je bent, 
dat je niet jezelf bent. Maar hoe je jezelf bent, daar is geen norm voor, hoewel we 
leven met heel wat normen, die bewust en vaker nog onbewust invloed hebben op 
hoe we ons gedragen. En daarom passen velen zich aan aan gangbare normen, aan
verwachtingspatronen, aan wat de sociale omgeving vindt, denkt, gelooft of niet 
gelooft. En doe dan maar normaal, dan doe je al gek genoeg, is ook zo’n uitdrukking 
die de echtheid van wat je ten diepste bent behoorlijk te kort kan doen. 

Bent u, ben jij een buitenbeentje? En bent u, ben jij daar wel eens om 
gediscrimineerd of veroordeeld, of gepest? 

Ik was vijf en de juf vertelde dat we een nieuw klasgenootje kregen, ze werd de klas 
in geleid en naast mij neer gezet. Laily heet ze, zei de juf, ze is geboren in 
Bangladesh en nu woont ze samen met haar broer hier in Nederland bij haar nieuwe 
ouders. Ik weet dat nog precies, ik vond het leuk dat Laily naast me kwam zitten. 
Voelde me meteen op mijn gemak, hoewel geloof ik de gedachte van de juf was om 
haar op haar gemak te stellen. We voelden ons blijkbaar veilig bij elkaar, zij met haar 
mooie donkerbruine kleur en ik met mijn boerderijgeur, want daardoor was ik dan 
weer een buitenbeentje. 

Black lives matter horen wij overal in de afgelopen tijd. Ja natuurlijk doet dat leven er 
toe, ik heb sinds die eerste ontmoeting met Laily, 42 jaar geleden, nooit begrepen 
waarom het leven van iemand met een donkere huidskleur er niet toe zou doen. Of 



dat van iemand met rood haar. Of dat van iemand met een roze hart. Of dat van 
iemand met een bril op, of kleding van de Wibra of de Zeeman, of een beugel. O ja, 
er was wel een tijd dat als je géén beugel had, je een buitenbeentje was. Een beugel 
was een tijdje het nieuwe normaal. Weer dat ‘normaal’, weer dat ‘norm’. Normaal 
leek dat je heel goed was met gymnastiek, normaal was niet dat je heel goed was 
met het vak godsdienst. Overigens, echt waar, ik kijk terug op een mooie lagere 
school tijd. Ik denk dat we allemaal buitenbeentjes waren, het was een unieke 
verzameling bijzonder mooie mensenkinderen. Misschien, bedenk ik nu, was het wel 
omdat Laily en haar broer in ons leven waren gekomen toen we nog maar kleuters 
waren. 

Wie weet ben ik juist daardoor, juist door op te groeien in een tolerante omgeving, 
onze school was dat, de kerk van m’n jeugd was dat, dat ik daardoor misschien wat 
naïef geworden was en ik pas later doorkreeg hoe diepgeworteld de diepmenselijke 
zonde van het racisme en de discriminatie is en hoe vreselijk de gevolgen daarvan 
zijn. En in onze dagen gaat het er over en moet het er over gaan, want het moet er 
altijd over gaan dat het er ooit nooit meer over mág gaan, als de volstrekte gelijkheid 
van al Gods Kinderen geldt, als dus dat Koninkrijk van God  gekomen is.

Maar wil de wereld wel dat dat Koninkrijk nabij komt? O ja, dromen van vrede en 
gerechtigheid en een nieuw Jeruzalem met paarlen poorten en een Beloofd Land 
met Melk en Honing, ja dat is nog wel mooi. Maar willen we echt dat het Koninkrijk 
nabij komt?

Jezus was degene die zei dat het Koninkrijk nabij gekomen was. Hij zei dat niet 
alleen, hij belichaamde dat! Bij nabij wordt dan vaak gedacht in termen van tijd: het 
duurt niet lang meer dat het Koninkrijk komen zal. Maar ik lees het anders: ín Jezus 
was dat Koninkrijk nabij gekomen, namelijk dichtbij, namelijk dicht aan de huid. Maar 
dat willen velen niet, dat dat Koninkrijk dicht aan de huid komt, want dan komen de 
waarden van dat Koninkrijk dicht bij, te dichtbij, te dicht aan de huid. Dan komt het er 
op aan. Dan gaat gelden dat alles wat in de Thora van de Eeuwige staat je als een 
spiegel wordt voorgehouden. Dan komt je eigen gedrag aan het licht, dan komt in het
Licht wat in het duister plaatsvindt. 

Er waren volgelingen die gegrepen waren door de Boodschap van Jezus, gegrepen 
door zijn woorden, zijn daden, zijn liefde, zijn anders zijn. Jezus was natuurlijk een 
buitenbeentje bij uitstek, hij zei net andere dingen, hij deed andere dingen, hij 
belichaamde iets dat niet ‘normaal’ was. Er waren volgelingen die feilloos aanvoelden
wat dit betekende: een nieuwe manier van denken, doen, handelen, spreken. Nou ja,
nieuw… het was die Aloude manier, van de Thora uit het Aloude Testament, maar het
werd in een nieuwe vorm present gesteld. Het greep hen aan, het raakte ze, het 
veranderde ze van binnen, ze voelden zich nieuwe mensen en waren bereid daarvan
te getuigen. En Jezus zond ze uit, 72, twee aan twee, naar dorpen en steden. Ze 
werden uitgezonden, en stonden op het punt om in hun enthousiasme te gaan 
verkondigen. Dat is wel het moment voor Jezus om hen in hun misschien wel naïeve 
onbevangenheid toe te spreken en ze te waarschuwen dat het niet zo makkelijk zal 
worden voor ze. 

Want buitenbeentjes met een nieuw, ander geluid kan het net zo vergaan als 
‘buitenbeentjes’ met een andere kleur, geur, liefde, opvatting… Vergis je niet in de 



wolven die het op je voorzien hebben, in degenen die donders goed weten dat ze 
een spiegel voorgehouden krijgen en zich daardoor gaan verzetten en als een wolf 
hun tanden laten zien of erger: proberen jou kapot te maken. Wat Jezus zijn 
zendelingen voorhoudt is wat hij zelf aan den lijve ervaart. Dít gebeurt als je een 
boodschap vertelt waar de wereld niet aan toe is. Dit gebeurt als je licht werpt op hun
duistere praktijken en gedachten. Wees op je hoede, en laat je in je onbevangenheid 
niet kapot maken. 

Nee, kapot kun je niet gemaakt worden, het meest wezenlijke van wat je bent: jouw 
ziel, kan door niets of niemand kapot gemaakt worden. Maar je kunt je wel kapot 
voelen als je beschuldigd wordt van iets dat jij helemaal niet bent, als je veroordeelt 
wordt om iets wat je helemaal niet gedaan hebt, als je beschimpt wordt uit 
vooroordeel of pure afgunst. En wat kan dat pijn doen, daar weten velen van mee te 
praten. 

Kapot kun je niet gemaakt worden, want te allen tijde blijf je eigendom van je 
Schepper, die jou geschapen heeft als een echt mens en voor wie zijn Vaderhart 
klopt met eindeloze liefde. Als een musje hem al aan het hart gaat, hoeveel te meer 
jij, mensenkind, met welke kleur van huid of hart je ook geboren bent. 

Voor God ben je nooit een buitenbeentje. Maar voor de wereld misschien wel en 
misschien kun je juist daarin het verschil maken. Wees maar een buitenbeentje hoor, 
wees daar maar niet bang voor, wees voortaan alleen nog maar jezelf, hoe moeilijk 
dat soms ook is. Wat vreemd is voor de wereld, is eigen voor God, en vergeet nooit: 
jij bent geen eigendom van de wereld, je bent wel in de wereld, maar niet van de 
wereld. Maar in leven en in sterven zijn wij wel eigendom van onze Schepper: aan 
Hem behoren wij toe. En Hij heeft buitenbeentjes geschapen, en ze uitgekozen en 
aangewezen om in deze wereld gezonden te worden en vrucht te dragen. Of dat nou
een rechte banaan is of een kromme komkommer, in kwaliteit en versheid is de 
Vrucht van Gods Koninkrijk afhankelijk van de inhoud en die is: Respecteer elkaar, 
waardeer elkaar en heb elkaar lief!

Amen

Credo 
Dorothee Sölle

ik zal niet geloven
in het recht van de sterkste
in de taal van de wapens
in de macht van de machtigen

maar ik wil geloven
in het recht van de mens
in de open hand
in de macht der geweldloosheid

ik zal niet geloven
in ras of rijkdom
in voorrechten



in de gevestigde orde

maar ik wil geloven
dat alle mensen mensen zijn
dat de orde van de macht en het onrecht
wanorde is

ik zal niet geloven
dat ik niets te maken heb
met wat ver van hier gebeurt

maar ik wil geloven
dat de hele wereld mijn huis is
en het veld dat ik bezaai
dat allen oogsten van wat allen gezaaid hebben.

ik zal niet geloven
dat ik verdrukking dáár kan bestrijden
als ik onrecht hier laat bestaan

maar ik wil geloven
dat recht één is hier en daar
dat ik niet vrij ben
zolang nog één mens slaaf is

ik zal niet geloven
dat oorlog en honger onvermijdelijk zijn
en vrede onbereikbaar

maar ik wil geloven
in de kleine daad
in de schijnbaar machteloze liefde
in de vrede op aarde

ik zal niet geloven
dat alle moeite vergeefs is
ik zal niet geloven
dat de droom van de mensheid
een droom zal blijven
dat de dood het einde zal zijn

maar ik durf geloven
altijd en ondanks alles
in de nieuwe mens
ik durf geloven
in Gods eigen droom
een nieuwe hemel een nieuwe aarde
waar gerechtigheid zal wonen 


