
Week van gebed voor de eenheid van de Christenen 
Thema: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. 
 
Overdenking: 
 
U heeft het allemaal kunnen lezen: vandaag start de week van gebed voor de Eenheid van de 
Christenen. En net zoals in de afgelopen jaren: dat vieren wij samen. We brengen hier die 
eenheid van de Christenen eigenlijk best vaak in de praktijk.  
 
Malta heeft dit jaar de week voorbereid. Als thema kozen zij: ‘Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons’. We hoorden die woorden in de, nogal lange, lezing uit Handelingen. De 
buitengewoon vriendelijke mensen uit de lezing waren de Maltezers. 
 
Bij de themakeuze heeft Malta zichzelf centraal gezet. De Maltezers lijken te benadrukken 
dat zij buitengewoon vriendelijk zijn. Dat sluit mooi aan bij het gevoel dat je krijgt bij het 
verhaal van Jozef. Jozef, die vertelt over zijn dromen. Jozef die zichzelf misschien ook wel 
buitengewoon vindt.  
 
In Nederland waarderen we dat meestal niet zo. Mensen die zichzelf in het middelpunt 
zetten… die zichzelf op de borst slaan… die zichzelf erg bijzonder vinden en dat ook luid en 
duidelijk laten weten. We wéten vaak wel wat bijzonder is aan iemand. Maar we hebben 
liever niet dat hij of zij dat hardop zegt. Het hardop zeggen: dat doet iets met ons. Vaak 
maakt het, dat we gaan zoeken. Naar iets, wat de bewering van die persoon ontkracht.  
 
Neem nu Malta bijvoorbeeld… Het is eigenlijk te gemakkelijk… Want ze kunnen zich daar nu 
wel op de borst kloppen om hun gastvrijheid… Maar zij zijn zo ‘gastvrij’ dat ze willekeurig wie 
een Maltees paspoort geven. Als die persoon er maar genoeg voor betaalt. Met alle 
gevolgen van dien. Veel internationale criminelen maken daar handig gebruik van. Zo komen 
zij ónze EU binnen. Een Maltese journaliste werd vermoord toen ze daar onderzoek naar 
deed. De overheid in Malta deed niet veel om die moordzaak op te lossen. Dat is ook Malta. 
En overigens… hoe gastvrij zijn ze voor de vluchtelingen van nu. Wat doen ze met hen als ze 
op de kust van Malta stranden? Krijgen zij dan ook een paspoort? Je zou dus denken… 
Malta… doe maar gewoon, dan doen jullie gek genoeg… Zo!... 
 
Waren die Maltezers dus wel écht zo buitengewoon vriendelijk?… We kunnen ons nu 
afvragen: helpt het, wanneer we die bewering willen ontkrachten? Draagt dat dan bij aan 
Eenheid? Schieten we daar iets mee op…? Doen we daarmee wel recht aan de mensen die 
hun best hebben gedaan in de voorbereiding? 
 
Wat gebeurt er eigenlijk, wanneer we iets positiefs met iets negatiefs beantwoorden…? Eén 
ding gebeurt er dan in ieder geval niet… We kijken niet naar onszelf. Naar wat wij nog van 
die ander kunnen leren. En gaan we dan niet aan iets voorbij?... Hoe open staan we voor het 
buiten - gewone, het bijzondere van de ander. Hoe open staan we als we reageren met dat 
‘Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’. Zegt het niet vooral iets over onszelf… als we 
het positieve in de ander willen ontkrachten? 
 
Het is waar, de meesten van ons zullen niet openlijk zeggen: ‘Kijk mij eens bijzonder zijn!’ 



Misschien wel uit angst voor dat mechanisme. Voor dat oordeel. Uit angst dat iemand jou 
gaat vertellen: “Je bent minder bijzonder dan je denkt hoor!” Omdat die iemand nu juist – 
net zoals ik deed bij de Maltezers – gaat zoeken. Zoeken naar de duistere kant van jou. Die 
kant waar je je voor schaamt. Die kant die er ook is, bij ieder van ons. Die kant die mogelijk 
ook belicht  wordt als jij jezelf in de schijnwerper zet.  
 
En natuurlijk, het hoeft ook niet persé… dat je zegt: ik ben buitengewoon bijzonder. Maar 
het is wel goed te beseffen dat je het bént… Net als die ander… Want mensen zijn buiten-
gewoon. Als  beeld van God, op God gelijkend… God… de belichaming van het 
buitengewone. En het is daarbij niet aan ons om te oordelen over de vraag: “wie is er een 
beetje meer ‘beeld van God’.” … Zou het ons niet helpen om meer vanuit dát besef naar 
elkaar te kijken? 
 
Ze waren gewoon buitengewoon vriendelijk, die Maltezers. Ze reikten de schipbreukelingen 
de helpende hand. Het was buiten de verwachting. En de schipbreukelingen lieten het zich 
welgevallen. Ze waardeerden de gastvrijheid. Het verhaal voelt heel natuurlijk. Je hoopt dat 
het zo gaat wanneer het jou overkomt. De stelling dat de meeste mensen deugen, wordt in 
deze lezing bevestigd. 
 
Kortom, laten we onszelf de vraag stellen: kunnen wij oordeelloos blijven wanneer een 
ander zijn goedheid benoemt? Van de daken roept zelfs… Of blijven wij dan zoeken naar iets 
om het goede in de ander te ontkrachten.  
 
De lezing nodigt uit om ook nog naar iets anders te kijken. Vaak voelt het ongemakkelijk iets 
aan te nemen.  Misschien wel, omdat we vinden dat we dan ook iets terug moeten doen. Of 
omdat we denken dat die ander verwacht dat we iets terug doen… Maar zijn wij zelf dan ook 
zo berekenend?  Kunnen wij wel écht ontvangen? … Ook hier staat het ons vrij om een ander 
gedachte te omarmen. Om te accepteren dat er mensen zijn die geven zonder dat zij er iets 
voor terug verwachten.  
 
Komende week is Week van gebed voor de Eenheid van de Christenen. Als wij - bij wijze van 
gebed - onszelf zo nu en dan eens tot de orde roepen…  Op die momenten dat we het 
oordeel over de ander bij onszelf ontdekken. Of onze vooringenomenheid… Als we op die 
momenten eens uitspreken: ‘Die mens is buitengewoon bijzonder. Evenzo bijzonder als ik: 
beeld van God, op God gelijkend…. Dat gebed… misschien vormt dát wel een heel krachtige 
bijdrage aan die Eenheid die we wensen. 
 
Amen. 


