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De afgelopen wijkbijeenkomsten keken we naar een documentaire over ds. Rob 

Visser, de pionier-dominee die de bewoners op het eiland IJburg in Amsterdam 

spontaan bezoekt. We zien hem aanbellen: de een heeft geen behoefte aan zijn 

komst, de ander laat hem binnen. We zien fragmenten van gesprekken over het 

geloof. Mensen die daar ideeën over hebben, heel klassiek dat Jezus voor ons 

gekomen is om ons te redden, tot warme herinneringen aan de kerk van vroeger, 

maar die ook nadrukkelijk afstand van God hebben genomen door wat hen 

overkomen is door een verlies, een brand, een ziekte. Maar een man die van de ene 

op de andere dag blind was geworden, bleef er rustig onder. Hij had God gevraagd: ‘Ik 

hoop dat ik u niet beledig, maar heeft u wat met mijn blindheid te maken?’. 

Onderworpen, maar toch ook zoekend naar de zin ervan. En er waren er ook die heel 

diepzinnig nadachten over de zin van het leven, maar dat niet met God in verband 

brachten.  

 

De nagesprekken aan tafel gingen over wat ons opviel en raakte. Hier en daar was er 

herkenning, maar soms kwamen we met Rob Visser niet veel verder dan de voordeur, 

want zouden wij hebben opengedaan wanneer een onbekende, een dominee nog 

wel, aanbelt voor een bezoek? 

 

Er was iemand die dit een rijke ervaring vond: dat een dominee in contact komt met 

zoveel verschillende kleurrijke mensen, waaronder moslims. Maar het viel ook op dat 

de gastheren en vrouwen het bezoek van de dominee op prijs stelden. 

 

Waarom deed Rob Visser zoveel moeite om deze voor hem onbekende mensen te 

bezoeken? Waarom lieten deze mensen deze onbekende man sowieso binnen? Want 

als er iets is dat ons in onze samenleving typeert, dan is dat wel een onverschilligheid 

en kilte naar elkaar toe, dat we onze eigen boontjes wel kunnen doppen, of geen 

boodschap aan de ander hebben. Onzekerheid en angst spelen daarin een rol, eerst 

even kijken wie daar aanbelt. Maar zowel Visser als de mensen die hem ontvingen, 
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stelden zich niet afhánkelijk van elkaar op, maar óntvankelijk. Er groeide een 

nieuwsgierigheid naar elkaar die verbindend werkte. Je had het gevoel dat men geen 

vreemde meer voor elkaar was, ook niet met de moslims of mensen met een 

hindoestaanse achtergrond. Misschien kwam dat door de aandacht die er was voor 

elkaars achtergronden, een luisterend oor dat niet alleen maar hoorde, maar 

waardoor er kon worden doorgevraagd om tot een beter begrip te komen. En dan is 

een traan en een stilte omdat er even niets te zeggen valt veelzeggend voor wat ons 

als mensen ten diepste beweegt aan een gedeeld lot dat tegelijk ontroert en bevrijdt. 

  

Waarom belde Visser aan en liet men hem binnen? Het ontbreekt hen en ons niet 

zoals in het verhaal van de Handelingen, aan bezit en materieel genot. De 

verzorgingsstaat waarin wij leven zegt het al, er zijn voorzieningen die ons verder 

helpen wanneer wij voor een situatie komen te staan zonder eten en drinken, 

kleding, huisvesting, een goede gezondheid, of zelfs in de gevangenis terecht komen. 

Dat is dat hele rijtje in het evangelie dat ook wel de zeven werken van barmhartigheid 

wordt genoemd, waar de christelijke traditie nog het begraven van de doden aan 

heeft toegevoegd; want ook anonieme daklozen krijgen een waardig afscheid in ons 

land.  

 

De verzorgingsstaat was er toen nog niet. De eerste gemeente was in die zin het 

maatschappelijke werk van nu, steunpunt De Barones, budgetbeheer, 

vluchtelingenwerk, Stichting leren en lezen, Oer de Brêge (aanloophuis), dat alles 

hoorde bij elkaar in een gemeenschap waar  hart en ziel de boventoon voerden. 

(Hnd.4:32) Wie grond of huizen bezaten deelden hun opbrengsten met wie niets 

hadden. En zij leggen dat geld aan de voeten van de apostelen. Een nogal gewaagde 

onderneming. Was dat wel te vertrouwen? Komt dat wel op de goede plek terecht? 

We kennen toch de verhalen van flinke bedragen van landelijke goede-doelen-acties 

die in de zakken van directeuren en organisaties verdwijnen? Iets of iemand aan de 

voeten leggen, is in de bijbel een uitdrukking van vertrouwen hebben. Zo komt het 

ook voor dat er zieken aan de voeten van Jezus en de apostelen worden neergelegd. 

Deze hulpeloze mensen worden daarmee toevertrouwd aan de macht van Jezus en 

zijn volgelingen, met een diep vertrouwen dat zij die macht aanwenden om hen in 

Gods naam te helen. Vanuit die gedachte worden de opbrengsten aan de voeten van 

de apostelen gelegd. Die komen immers als goednieuwsbrengers op plekken waar zij 

de noden kennen.  
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Wie niets had kreeg gratis geld. Een schenking ‘met hart en ziel’ waar geen 

voorwaarden en eisen aan waren verbonden, een soort van basisinkomen dat zijzelf 

mochten besteden. Rutger Bregman schreef daarover in zijn boek Gratis Geld Voor 
Iedereen. Hij vertelt over een experiment met dertien daklozen in Londen. 

Sommigen leefden al meer dan 40 jaar op straat. Zowel politie als justitie zagen dat 

het leven van de gaarkeuken en onder een brug onverdraaglijk was. En men bedacht 

wat er met deze mensen zou gebeuren wanneer zij eenmalig een bedrag van 800 

pond zouden krijgen. Handje-contantje zonder vervelende restricties of vragen, ze 

mochten zelf bedenken waar ze dat aan gingen uitgeven. Van dat basisinkomen 

kocht de één een paspoort, een ander een woordenboek, weer iemand een 

gehoorapparaat. Het geld ging niet op aan drank en drugs, en het positieve gevolg 

daarvan was dat familiebanden weer werden aangehaald, mannen zich schoren, zeven 

een dak boven hun hoofd vonden, en alle dertien leerden koken, en plannen 

maakten voor de toekomst. En het meest opmerkelijke was dat zij nog geld 

overhielden, omdat ze er zuinig mee waren omgegaan.  

 

Het ontbreekt ons niet aan welvaart, maar aan visie is Bregmans conclusie, aan een 

visie op hoe wij met geld omgaan en waaraan dat nuttig besteed kan worden, een 

doorn in het oog van velen die de afgelopen dagen, weken naar Den Haag trokken 

om het belang van de zorg voor elkaar. Een conclusie die de eerste gemeente ook 

moet hebben getrokken. Hun visie op de opstanding van Jezus was, dat wie honger 

en dorst hebben, in lompen loopt, vreemdeling is, of ziek, en gevangen, of dood, pas 

tot hun volste recht komen wanneer je jezelf ten dienste van de zwakke en de 

weerloze opoffert. Want daar was het Jezus om te doen, dat niemand de dood als 

woning heeft, maar het leven zal ervaren als een moestuin, een wijngaard, een woud 

van kruiden. Een wereld waarin, zoals Huub Oosterhuis dat laat zingen bij het 

uitreiken van het brood en de wijn, brood en recht en waardigheid en liefde is voor al 

wat leeft. Als je je zo dienend opstelt doe je wat terug aan de Man van Smarten die 

zijn leven over had voor een andere, nieuwe wereld, waarin de blinde man van IJburg 

weer ‘nieuwe oogies’ verwacht te krijgen.  

 

Maar we hebben nog geen antwoord op de vraag waarom Rob Visser aanbelde en zij 

hem ontvingen. Of toch wel? Iedereen zat er ogenschijnlijk welvarend bij, want 

wonen op IJburg is je portemonnee trekken. Maar dan blijkt dat er achter elke 
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voordeur een verhaal zit. Van teleurstelling waar God was op het moment dat je Hem 

nodig had, van ook zekerheid des geloofs dat de Heer voor jou gekomen en 

gestorven is, van verbitterdheid dat Hij je had laten lijden, van humor over een 

kinderliedje waarvan de woorden halverwege vergeten waren en besloten werd om 

dan maar niet meer in God te geloven, van doodlopende wegen, van nieuwe hoop 

dat een vervolggesprek met de dominee misschien zo gek nog niet is. De immateriële 

nood kan soms (ook onbewust) schrijnender worden ervaren dan de materiële nood, 

dat blijkt niet alleen uit die dertien daklozen uit Londen die zich in een nieuw leven 

tooiden, maar ook uit de gesprekken met Visser. Stenen stapel je op en je hebt een 

mooie woning, maar de bouwstenen voor het leven is een ander verhaal. Daarin kan 

je vast komen te zitten, omdat je denkt dat jij de enige bent die dit overkomt, en 

vereenzaamd of met een geheim rondloopt, maar voor het oog van de buitenwereld 

is er niets aan de hand. Het is de kunst van een dominee zoals hij, om onze soms 

gehavende levensverhalen te verbinden met de Bijbelse verhalen die altijd gaan over 

bevrijding uit het isolement, en die je in de ruimte doen staan van het koninkrijk 

Gods dat rijk is aan genade. 

 

Hij belde aan: je moet over een flinke dosis humor, vrijmoedigheid en roeping 

beschikken (anders kan je dit werk niet doen), want via de luidsprekers hoorden we 

stemmen zeggen: ‘wie zegt u dat u bent … Visser … o god, nee, nee, dank u’. Zelf 

belde ik ooit eens ergens aan, er werd me gevraagd of ik als dominee of als mens 

kwam nadat ik me had voorgesteld namens de doopsgezinde gemeente te komen. 

Toen ik zei als dominee kreeg ik ten antwoord ‘geen belangstelling’. Was ik 

binnengelaten als ik had gezegd ‘als mens’? Je moet leren omgaan met het gegeven 

dat presentie geen garantie is voor succes. 

 

In deze dienst staan brood en wijn op de tafel ten teken van Jezus’ presentie onder 

ons. Wanneer wij daar van nemen getuigen we van zijn opstanding en nemen we op 

ons het juk van de zeven werken van barmhartigheid. Zo geven wij vorm aan de 

presentie van God in ons gemeenteleven en werken we aan eenheid onder de mensen 

in de plaats waar wij wonen. Zouden wij het aandurven om vrijmoedig aan te bellen 

om kennis te maken met een onbekende? ‘Dus houdt van het leven, geef dank aan de 

Schepper, wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. Voel de kracht van de 

Geest en volg het pad van de vrede. Tot ons leven zijn tijd heeft voltooid’. (lied 

880:4) 


