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Wat je aan de geringe doet 

Na de Kerstvakantie belde ik een vriendin op die op vakantie was geweest naar 

Amerika om familie op te zoeken. ‘Ik heb toch zo’n rare week gehad’ zei ze met een 

voorzichtige, kleine stem. Ze bleek op de beruchte vlucht naar Detroit te hebben 

gezeten, slechts rijen verwijderd van de Nigeriaan die het toestel had willen 

opblazen. Nadat ze me in detail had verteld hoe het was gegaan, hoe ze zich had 

gevoeld en hoe ze direct na de vlucht was verhoord door de FBI zei ze- ‘in de uren 

daarna was de sfeer tussen alle passagiers zo bijzonder, zo solidair en liefdevol’, ze 

had er, op een bizarre manier naast het traumatische aspect, ook een mooie 

herinnering aan.  

Daarna had ze nog een vlucht naar haar plaats van bestemming moeten nemen. Ze 

kwam toen direct terug in de gewone wereld- een normale vlucht,  ieder las zijn eigen 

boek, keek voor zich uit, at zijn eigen schaaltje kipfilet leeg en weg was het, de 

bijzondere mooie menselijke sfeer. Mijn vriendin moest weer even wennen.  

Ineens was ze weer midden in de wereld van alledag beland, en waren alle 

levensverhalen opeens weer kleine, voor de ander afgesloten, verhalen geworden. 

Ieder voor zich, in een vliegtuig of op een vliegveld, op weg, in het land van 

niemand… 

En nu neem ik U mee naar de wonderlijke situatie in de ark. Stelt U zich eens voor: 

dieren van alle soorten die elkaar gewoonlijk naar het leven staan zitten met elkaar 

opgesloten in een kleine benauwde ruimte - buiten de boot dreigt overal water en 

ondergang. Veertig dagen en veertig nachten lang stortregen, een oervloed uit de 

hemel. Dobberend op dat beangstigende en overvloedige water, reikhalzend naar 

nieuw droog land, een nieuw begin.  

Te midden van de dreiging van het water houden al deze verschillende diersoorten 

het kennelijk lang met elkaar uit. 

Opgesloten met elkaar in een acute situatie te midden van dreigende ondergang. In 

een vliegtuig, in een boot. Beelden van een wereld in crisis. Zoals onze wereld nu in 

een wijdvertakte crisis verkeert.  
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We leven anno 2010 met onze kleine, individuele verhalen in een grote, 

onoverzichtelijke en soms beangstigende wereld. De bedreigingen zijn vaak ad hoc, 

moeilijk te overzien en veraf. En dan …ineens word je wakker in een Niemandsland, 

je ontwaakt na een diepe nachtrust en weet niet meer waar je bent. Je hebt geen 

enkele gevoel van richting meer. Zo lang er geen acute bedreiging is kun je het 

uithouden met jezelf. Jouw eigen leven als norm en richting. Op het moment dat je in 

Niemandsland wordt geworpen, buiten deze comfortzone, kun je alles kwijt zijn.  

Niets is meer zoals het was, je bent beland in een bevreemdende situatie, je moet 

het uithouden met mensen die je niet kent, vreemdsoortige dieren. Ver van je 

vertrouwde wereld vandaan. Op je eigen levensverhaal van voorheen kun je niet 

meer terugvallen. Het oergegeven van je menselijkheid en die van een ander, is dan 

het enige, waar je nog op kunt vertrouwen. Te midden van het ondergang en dreiging 

sta je voor een keuze: ga ik er in onder, laat ik de moed zakken, word ik fatalistisch of 

kan ik mij laten aanspreken door dat wat mij mens maakt en de handelingsruimte die 

daaruit voortkomt?  

Het leven van het gelukkige gezin op reis naar Detroit wordt plotseling ernstig 

verstoord en acuut bedreigd. Als gevolg van deze heftige gebeurtenis wordt hun 

alledaagse situatie opengebroken. Er ontstaat contact met de medepassagiers in 

hun levensverhalen. Ieder weet zich opeens verbonden, iedere passagier heeft een 

naam en wil ook graag weten hoe de ander heet. 

 

Allemaal mensen en levens die samen één verhaal mogen zijn, plotseling, en maar 

heel even, maar wel in het licht van een bizarre en zeer angstaanjagende context. 

Zelden zullen ervaringen zo heftig zijn. Het handelen van die ene Nederlander had 

grote gevolgen. In zijn eentje redde hij een heel vliegtuig. Hij deed wat hij kon binnen 

het bereik van zijn mogelijkheden. Alleen in een dergelijke extreme situatie kan een 

heroïsche daad van één mens zoveel betekenen en het geheel redden.  

Maar vaker zal het gaan om daden van mensen binnen de kleine mogelijkheden die 

zij hebben. ‘Alles wat je aan één van deze onaanzienlijkste van mijn broeders of 

zusters gedaan hebt, heb je voor mij gedaan’ zegt Jezus… Ook die kleine daden van 

enkelingen zijn naar oud joods besef namelijk daden aan het geheel. In die 

gedachtegang geldt dan dat wie één mens redt, die redt zo de hele wereld.  
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In extreme situaties worden we uitgedaagd onze menselijkheid hoog te houden. Om 

de ander te zoeken, een hand uit te reiken en buiten onszelf te treden. Om het uit te 

houden met elkaar, onszelf even te vergeten. Ons eigen verhaal open te laten 

breken uit noodzaak. Verbinding te zoeken met anderen, met de grotere wereld om 

ons heen. Samen zicht houden op de grotere problematiek, de aarde in nood, de 

wereld in haar situatie van crisis. Ons niet te verschransen in onze eigen verhalen. 

In de ark dobberend op hoge golven omgeven door stortregens uit de hemel of met 

elkaar opgesloten in de doodenge situatie in dat vliegtuig, blijkt dat we samen één 

kunnen zijn. Als crisis ons bedreigt kunnen we onszelf en elkaar verrassen. 

De wereld op z’n kop, situaties worden opengebroken, we komen in onbekende 

sferen. We laten ons aanspreken op dat wat ons tot mens maakt, we worden in 

beweging gezet om het met anderen uit te houden, elkaar te redden en ieder een 

Naam te geven .  

‘Wat je aan de geringe doet doe je aan Mij’. Ook in het klein dus. Kleine daden, van 

mens tot mens raken aan het geheel. Het grote en overweldigende verhaal van de 

Messias licht dan op in het kleine verhaal van een mens die zijn naaste redt. 

Niets doen, de moed laten zakken en denken dat ‘het maar een druppel op een 

gloeiende plaat is’ of een houding van ‘na mij de zondvloed’ zijn onder het 

gezichtspunt van Jezus woorden en in tijden van crisis geen optie. Uit de woorden 

van Jezus kunnen we moed putten en zien dat ons handelen er wel toe kan doen. 

Eenmaal beland in een situatie van crisis, in een land van Niemand, verlangen we 

een nieuwe horizon. Aan te komen in een nieuw, vruchtbaar land.  

Misschien dagdromen we dat we mogen arriveren in het land ons gegeven, waar we 

gekend en gezien worden. Waar we elkaar mogen kiezen terwijl we onze 

identiteitsbewijzen thuislaten, waar we ons niet hoeven verschuilen achter de 

schijnzekere muren van ons opgebouwde bestaan, achter onze angstige en scherpe 

meningen en verschillen. Waar we elkaar gegeven zijn. Waar we de hongerigen 

voeden, naakten kleden, vreemdelingen huisvesten en dorstigen laven…Waar we 

ons verwonderen en zorgen voor al wat wij kregen en ons toevertrouwd is. 
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Dromend en samen verlangend naar het droge, uitziend naar de duif die naar de ark 

terugkeert met een jong olijfblad in haar snavel. 

 

Claartje Kruijff 

 

Gelezen:  

Genesis 7, 1-16 

Matteus 25, 31-40  


