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Ik wil mijn woordje graag beginnen met een gedicht wat mij heel erg 

aansprak: 

 

O weet je mijn vriend 

Ik ben niet als vluchteling geboren 

Ik heb nooit gedroomd of besloten 

Een vluchteling te zijn. 

Het is een lang verhaal 

Als je naar mij wilt luisteren 

Geef dan je hand 

En open je hart. 

Ik ben een mens  

Jij bent een mens 

 

Vluchtelingen zijn ook mensen. Heel vanzelfsprekend natuurlijk, maar je 

zou het zomaar vergeten als je hoort hoe er met hen wordt omgegaan.  

Als je hoort in welke omstandigheden zij moeten leven in de 

asielzoekerscentra. Als je hoort hoe lang ze moeten wachten om herenigd 

te worden met hun partner en kinderen, hoe lang ze moeten wachten op 

een verblijfsvergunning, hoe moeilijk het voor hen is om te integreren in 

de maatschappij.  

Of als je hoort hoe de politiek spreekt over “vluchtelingen stromen” en 

hoe zij die het beste kunnen “verwerken”.  

De meeste landen willen liever zo min mogelijk van deze ontheemde 

mensen in hun land binnen laten en proberen het probleem door te 

schuiven naar andere landen. En niet alleen op hoger niveau worstelen we 

met de mens zien achter de vluchteling. Ook heel dichtbij is het aan de 

gang. 

 

Zo staan er bij mij verderop in de wijk een aantal leegstaande huizen.  

Het zijn vrijstaande huizen met aardig wat grond. En de gemeente heeft 

die toegewezen aan vluchtelingen. Vanuit de buurt hoor je daar wel eens 

wat gemopper over: hoezo krijgen die vluchtelingen zo’n mooi huis? En zij 

hoeven zeker niets te betalen? Ik zeg dan altijd: “Nou ik zou niet met ze 

willen ruilen. Ik hoop juist dat ze geluk mogen vinden in hun nieuwe huis. 

Dat ze nu eindelijk veilig zijn. Laat mij maar betalen voor mijn eigen, 



kleinere huis, ik kan het goed opbrengen”. Mensen vergeten vaak dat 

vluchtelingen zo ontzettend veel meegemaakt hebben en dat ze helemaal 

niet voor hun plezier naar Nederland gekomen zijn. Daarom vind ik dat 

gedicht ook zo treffend, niemand besluit of droomt ervan om vluchteling 

te worden. 

 

Vluchtelingen zijn ook mensen en zij hebben recht op hetzelfde geluk, 

dezelfde vrijheid en dezelfde welvaart als wij.  

In plaats van ons af te sluiten van deze mensen die op de vlucht geslagen 

zijn zouden wij ons juist open moeten stellen, onze armen wijd open en 

zeggen: kom maar, kom maar hier bij ons, hier ben je veilig. We zouden 

moeten delen met deze mensen van wat we hebben, want wij hebben 

toch allemaal meer dan genoeg als we heel eerlijk zijn.  

 

En laat dat nou ook het thema zijn op het feest van het Heilig Sacrament: 

breken en delen.  

In het evangelieverhaal van vandaag horen we dat de twaalf daar in 

eerste instantie ook niet aan willen beginnen.  

Ze zeggen tegen Jezus: stuur de mensen maar weg, dan kunnen ze naar 

dorpen en gehuchten in de omgeving om daar onderdak en eten te 

vinden, want wij hebben niets om voor hen te zorgen. Maar Jezus geeft 

dan als antwoord: geef ze maar te eten. Hij stuurde ze niet weg.  

Hij verwees ze niet door naar iemand anders zodat een ander het maar op 

moest lossen. Nee, hij nam van wat hij had en begon uit te delen. En zo 

worden ook wij uitgenodigd om te delen van wat we hebben. Van onze 

welvaart maar ook vooral van onze liefde. De ander zien staan. Een 

helpende hand toesteken, een vriendelijke glimlach, dat kost niets maar is 

van onschatbare waarde. Daar kun je van blijven geven en nog houdt je 

aan het einde van de dag mandenvol over.   

 

Breken en delen. Of het nu 5000 mensen zijn, zoals bij Jezus, of als je 

hier met een klein groepje aan de koffie zit, dat maakt in wezen geen 

verschil. En of je nu brood, wijn of vis deelt, of je deelt een compliment 

uit: het is maar net wat je op dat moment voor handen hebt.  

Door te delen voel je je een completer mens. Door te breken geef je een 

wezenlijk deel van jezelf aan iemand anders. Je stelt je hart open voor de 

ander. Of moet ik zeggen: je breekt je hart open voor de ander. Om de 

ander ook daadwerkelijk te kunnen zien staan.  

Los van je eigen oordelen en gedachten, los van alle ellende die hij heeft 

meegemaakt. Je ziet een mens, die recht heeft op een veilig en gelukkig 

leven.  



Ik geloof dat we daarom hier op aarde zijn. Om goed te zijn voor elkaar, 

zonder uitzondering, om hulp te bieden en geluk te zaaien. Om mens te 

zijn onder de mensen, zoals Jezus dat destijds gedaan heeft. 

 

Ik hoop dat er vrede en geluk mag komen in het leven van ieder mens en 

dat wij ons samen blijven inzetten om deze hoop waar te maken.  

 

Amen 

 

 


