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“Mensen verzinnen gewoon dingen”, 
was het commentaar van Obama over de top in Helsinki. 
Hij had niet meer woorden nodig 
om het nepnieuws, de verkeerde tweets te beschrijven. 
die de politiek en economie in onze tijd steeds vaker beïnvloeden.  
Met  geen ander doel 
dan de juiste kandidaat op de juiste plek te krijgen en te houden. 
Althans in de ogen  van degenen die de tweets zenden dan. 
Want die zijn vooral op één ding uit: 
zij willen hun macht verzilveren en vergroten. 
Daar moet verder niemand aan komen. 
 
En hoe je het ook wendt of keert: het werkt.  
Hoe kan het anders: 
de zenders van deze tweets hebben wat te verliezen 
Daarom moeten ze wel van alles verzinnen, omdat ze een ding willen: 
hun macht en  invloed handhaven of uitbreiden 
Daarom dulden ze geen enkele kritische opmerkingen. 
Al helemaal niet van twijfelaars aan hun goede bedoelingen. 
Meestal reageren ze dan ook fel als je hun vragen stelt. 
Nee heus, laten ze met verve horen, wij staan aan de goede kant 
en dat zou jij ook moeten doen. Aan onze kant staan. 
Zoals de Farizeeën het Jezus inprenten. 
Je kunt, Jezus, - dat zou jij toch moeten weten -, 
nu eenmaal niet rein en onrein, 
goed en kwaad door elkaar mengen. Het is wit of zwart. 
Grijze kleuren dulden we niet. 
Het is maar dat je het weet. 
 
Moet er dan altijd maar weer sprake zijn van een kloof tussen zij of wij? 
Van buitenstaanders of van hen die vanzelfsprekend bij ons horen? 
Van goed of kwaad, rein of onrein? 
Alsof het waarachtig een natuurgegeven is, dat zegt dat 
de ene mens van nature tot het goede soort hoort, dus rein is 



en de andere tot het mindere, onrein.  
Terwijl het gewoon door mensen uit angst of machtswellust 
of wat ook, verzonnen is. 
Je weet immers maar nooit met kinderen van vreemden, zie je mensen denken. 
 
Als Jezus naar het gebied van Tyrus trekt, lijkt het er even op 
dat hij deze visie bevestigt. 
Hij is, vertelt hij, gekomen voor de Joodse mensen in de diaspora. 
Voor hen is het voedsel in de eerste plaats bestemd. 
Logisch zou je denken: als je al je energie en kracht aan anderen besteed, 
dan is het einde zoek.  
Dan heb je straks geen energie meer over voor je eigen mensen. 
 
Maar wat doet Jezus als er onverwacht  een Helleense vrouw, 
een vrouw met welstand, 
een Syro-Fenicische, bij hem op de stoep staat 
en hem confronteert  met haar liefde en kwetsbaarheid? 
Want om die twee gaat het: liefde en kwetsbaarheid.  
Dat is de prijs als je van iemand houdt: 
het maakt je kwetsbaar. 
Je kunt het niet aanzien als je merkt hoe je kind lijdt, 
omdat haar geest bezet is door tal van stemmen.  
Ze beletten je dochter om op te groeien tot een blij en vrij mensenkind. 
Het breekt toch je hart, als iemand van wie je houdt, zoiets overkomt. 
Het zal je eigen kind maar zijn. Je partner. Je vriend of vriendin. 
Je voelt je machteloos?  Wat kun je? 
Kunt u die onreine geest niet uitdrijven? vraagt de vrouw aan Jezus. 
Zo heeft mijn dochter toch geen toekomst. 
 
Aanvankelijk lijkt Jezus de boot af te houden. 
“Laat toe dat eerst de kinderen verzadigd worden”, antwoordt hij, 
“want het is niet fraai het brood van de kinderen te nemen 
en dat naar de hondjes te werpen.” 
Het lijkt alsof hij volop bezig is met de dingen die hij belangrijk vindt: 
de mensen in de diaspora te leren en te vertellen over God, 
hen te genezen van dingen die hen gevangen houden, 
dat soort dingen, 



dat hij het kind van een vreemde niet opmerkt. 
Dat verraadt ook het Griekse woord “kinderen”, dat hier gebruikt wordt. 
Het staat voor kinderen. Kort en goed. 
Kinderen van jouw vlees en bloed, om het zo te zeggen. 
En dat  zijn de kinderen van een ander niet, zou mijn schoonmoeder zeggen, 
Die zijn anders dan je eigen kinderen. 
Die zijn of van de koude kant. In elk geval niet ons soort mensen. 
 
Maar de vrouw laat Jezus niet los. 
Met al haar kwetsbaarheid is ze ook weerbaar. 
Ze komt op voor menselijkheid en waardigheid. 
Zie je, Jezus, dan niet hoe mijn kind lijdt? 
Ik vraag je niet om buitengewone dingen te doen. 
Heus, we hebben genoeg aan de kruimels van de kinderen 
die onder de tafel terechtkomen. 
En opnieuw is hier wat aan de hand met het woord kind. 
De vrouw gebruikt hier een ander Grieks woord voor kind 
het woord paidíon. 
En dat is veel betekend. Want het woord paidíon wil zeggen; 
dat het kind de belofte van toekomst in zich draagt.  
Net als elk, ander kind. 
Maar vooral, dat de Eeuwige hen toekomst gunt. 
 
Het is alsof ze Jezus een les geeft en met hem ons vraagt: 
hoe kijk je naar de kinderen: 
Kijk je  naar een kind als drager van  je eigen vlees en bloed, 
van jouw familie of stam. 
Of kijk je naar een kind, als drager van een beloftevolle toekomst, 
omdat de Eeuwige alle kinderen toekomst gunt. 
Het lijkt er warempel op of 
de vrouw Jezus de boze buitenwereld in moet trekken, 
die ook altijd tegelijkertijd Gods wereld is.  
De vrouw kan en wil eenvoudigweg niet geloven 
dat de zegen van de Eeuwige alleen voorbehouden is aan eigen volk eerst. 
Zijn zegen moet toch gelden voor heel de wereld. 
Had de Eeuwige dat immers niet ooit aan Abraham beloofd 
dat in Hem alle geslachten van de aarde gezegend zouden zijn. 



Nou dan. 
 
De vrouw opent Jezus de ogen voor wat gaande is: 
voor het kind dat geen toekomst heeft. 
En ze opent onze ogen. 
Want opeens merk je tot je schrik dat het verhaal heel dichtbij komt, 
dat het over ons, over u en mij gaat. 
Dan komen beelden op je netvlies 
van kinderen die de vluchtroute niet overleefden, 
die gevonden worden op het strand; 
van kinderen in tehuizen die zo graag een extra knuffel en aandacht willen, 
maar dat gaat niet. Er is geen geld voor. 
van kinderen in wijken waar weinig te spelen en te beleven valt 
omdat zoveel al wegbezuinigd is. 
 Ze stelt ons voor de keuze tussen de domheid van de uitsluiting 
en de waardigheid om je ertegen te verzetten. 
Kwetsbaarheid en kracht kunnen samengaan, laat ze zien. 
Je kunt twee dingen doen: 
Je kunt kiezen je ervoor af te sluiten,  
opdat niemand ooit op je ziel kan trappen en je nooit je hart zult breken. 
Dat kan. Maar de prijs die  je dan betaalt is hoog. 
Dan dooft het licht.   
Je raakt er je eigen bron, de liefde voor het leven, jouw leven en dat van een 
ander, mee kwijt. 
 
Maar je kunt ook een andere weg kiezen. 
Als je kwetsbaar durft te zijn, 
kun je de waarde van het leven ontdekken 
en de hoop hooghouden dat er toekomst is. 
Dan besef je hoe waardevol het leven is 
en durf je de ander te ontmoeten als een kwetsbaar mens als jezelf. 
De vrouw heeft wel iets van Abraham, 
die tegenover God bleef pleiten voor Sodom… 
En die mensen heb je in iedere generatie. Gelukkig maar. 
Want hoe je het wendt of keert, 
je zult telkens weer merken  
dat je de boze buitenwereld niet buiten kunt sluiten. 



Zij dringt zich aan je op. 
Daarom moet het verhaal  telkens weer opnieuw verteld worden. 
Het nodigt ons immers uit om mededragers te worden van Gods goede nieuws, 
hier op aarde. 
Omdat het om de toekomst gaat van alle kinderen, 
en dus ook die van onze kinderen. 
 
Ook Paulus roert zich in de gevangenis in zijn brief aan de Efesiërs  
tegen alles wat mensen mogen verzinnen tegen wat heilzaam is en menselijk 
tegen wat goed doet en gelukkig maakt. 
Hij heeft het zelf aan den lijve ervaren. 
Als de ervaring van Damascus er niet was geweest, 
had hij zich misschien wel blijvend mee laten slepen door een systeem 
dat mensen gevangen houdt in arm en rijk, 
in succesvol of mislukking, 
in ons land eerst en dan de rest. 
 
Met één krachtige pen laat hij in dit hoofdstuk weten: 
met z’n allen, dat is pas sterk! 
Goed, je hebt gelijk, we mogen dan heel verschillende mensen zijn, 
maar dat is juist goed. 
Want daardoor heeft ieder mens een taak. 
Stel dat je fluit speelt of viool in een orkest, 
dan is het wel wenselijk dat je op een ander blijft letten, 
anders klinkt het nergens naar. 
En in je eentje klinkt het soms ook wat iel. 
Maar samen met elkaar kun je een klank voortbrengen  
die mensen blij maakt en gelukkig. 
En Paulus houdt hardnekkig vol dat ieder mens zo’n rol te vervullen heeft. 
 
En dan noemt hij een aantal gaven op: de een is apostel, 
de ander profeet, weer een ander herder of leraar. 
Hij had er nog veel meer kunnen noemen. 
En dat hij dat niet gedaan heeft, is wel jammer. 
Want tijden later hebben mensen verzonnen 
dat Paulus hier spreekt over de ambten in de kerk. 
Daardoor kregen veel mensen het idee 



dat hun bijdrage in de gemeente er niet zo toe deed, 
want ja, er waren er toch die er echt toe deden. 
Nou dat noem ik pas zonde. 
Zonde van de talenten en de eigenwaarde van ieder mens. 
Want wat Paulus wil benadrukken is: 
Lieve mensen, er wordt op jullie gewacht. 
Ieder mens heeft wel een talent die ertoe doet, 
Gun ieder dat vertrouwen. 
De gemeenschap verarmt als ze daar geen oog en oor voor heeft, 
als ze de anderen die rol in onze gemeenschap niet gunt. 
 
Een ding weet Paulus zeker: je zult het met elkaar moeten rooien 
om met elkaar mensen naar Gods hart te zijn. 
Misschien moeten we er gewoon weer naar op zoek, 
naar dit vertrouwen, naar deze talenten en de eigenwaarde van ieder mens. 
Want ernaar op zoek gaan, wil zeggen dat je ermee bezig blijft, 
zoals de vrouw er hardnekkig naar op zoek ging. 
Dan neem je geen genoegen met ieder willekeurig woord of antwoord, 
Dan besef je de toekomst van al onze kinderen, 
hun namen, onze namen en ieders naam staat daarmee op het spel 
Wij zijn geen nummers.  
We mogen laten zien waar we voor staan: Gods kinderen zijn en blijven we, 
wat anderen ook verzinnen. 
Laten we die naam met ere dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


