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Angst hebben voor het vreemde of voor vreemdelingen is een veelvoorkomend verschijnsel. 

We hebben er zelfs een moeilijk woord voor: xenofobie. Je komt het nogal eens tegen in de 

media. Meestal wordt het gebruikt in verband met de problematiek van de immigratie van 

asielzoekers. In Fort Europa, waarbinnen ook wij ons bevinden, heerst angst voor 

vreemdelingen. We noemen ze illegalen of allochtonen of buitenlanders en velen voelen zich 

door hen bedreigd. De kreet: “eigen volk eerst” wordt nog altijd gehoord.  

De mensen die ten tijde van Jezus in de streek van Tyrus en Sidon leefden werden ook gezien 

als vreemdelingen. De gelovige Joden beschouwden hen als heidenen en dus onreine 

mensen. Zíj, de Israëlieten, behoorden immers tot het door God uitverkoren volk, maar die 

ongelovigen stonden daar buiten. Zij waren afstammelingen van Kanaän: het volk dat door 

Abraham was verdreven uit het Beloofde Land. De Kanaänieten waren een volk met vele 

goden, afgoden, terwijl Israël de Ene God aanbad die zich aan Abraham had geopenbaard. 

De Jood Jezus overschrijdt grenzen. “Jezus trok zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.” 

Hij wordt vervolgd door de religieuze overheden van zijn eigen volk. Hij laat zich echter niet 

bang maken, maar zoekt de vreemdelingen op. En dan gebeurt er iets opmerkelijks en 

ongehoords: “Op een gegeven ogenblik trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren, 

luid roepend: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David!” Een zogenaamd ongelovige 

Kananese vrouw roept Jezus’ hulp in met woorden die ontleend zijn aan de Joodse Bijbel! 

Sterker nog: ze noemt Jezus ‘Heer’. Daarmee belijdt ze impliciet dat Hij van goddelijke komaf 

is. 

In eerste instantie negeert Jezus de vrouw. De reactie van Jezus’ leerlingen is duidelijk 

negatief. Ze willen van die lastpost af:  “Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna 

roepen.” Zover gaat Jezus niet. Wel bevestigt Hij in een eerste reactie dat Hij gezonden is tot 

“de verloren schapen van het huis Israël”. Hiermee neemt Jezus echter weer een grens weg. 

Want hoewel de Joden van zijn tijd zich het uitverkoren volk waanden waren ze in Gods 

ogen kennelijk van Hem vervreemd. Ze waren ‘verloren schapen’ geworden, die door Jezus 

terug gebracht moesten worden naar de schaapstal van de Ene ware God. 

Maar de vrouw laat zich niet wegsturen. “Zij kwam naderbij, wierp zich voor Jezus’ voeten 

neer en zei: Heer, help mij!” Opnieuw wordt hier een grens overschreden. Zij erkent haar 

nood en behoefte aan hulp tegenover deze Joods rabbi en belijdt dat Jezus meer is dan een 

gewone mens: voor haar is Hij de Kurios, de Heer. Zij acht Hem in staat om haar dochter te 

bevrijden en te genezen. Haar vertrouwen in Hem is zo groot dat zij Jezus met zijn eigen 

woorden weet te overtuigen; ze kent haar plaats: “de honden eten toch ook van de kruimels 

die van de tafel van hun meesters vallen?”  

Dit onvoorwaardelijke vertrouwen, dat zich uit in volhardend en herhaald gebed, van 

iemand die als ongelovige wordt gezien, beschouwt Jezus als echt geloof. Het waarachtige 

geloof bestaat hierin dat we beseffen niets uit onszelf te hebben en te kunnen. Geloven wil 

zeggen dat we ons vertrouwen geheel en alleen op Jezus, de Zoon van David, de Zoon van 



God stellen. En dat sluit dan ook de ervaring van heil en genezing in: “vanaf dat ogenblik was 

haar dochter genezen.” 

Ons evangelieverhaal is van historische betekenis: een heidense vrouw blijkt een “groot 

geloof” te hebben! Jezus heeft God niet binnen de grenzen van het toenmalige Israël 

opgesloten, maar Hij liet zien dat er geloof was buiten Israël. En daarmee is voor eens en 

altijd duidelijk dat Jezus niet alleen voor eigen volk, maar voor de hele wereld is gekomen. 

De apostelen, en sint Paulus voorop, zijn na de verrijzenis van Christus dan ook naar de 

heidenen, de niet-Joodse volken, getrokken om de boodschap van verzoening te brengen. 

Juist zoals God bij monde van de profeet Jesaja eeuwen eerder al had aangekondigd: “de 

vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen […] hen breng Ik naar mijn 

heilige berg.” 

Het visioen van Jesaja is dan wel in Christus bewaarheid geworden, maar blijft tegelijk 

onverkort geldig: God is nog altijd bezig om zijn mensen samen te brengen in Zijn huis. Dat 

huis is groter dan wij denken. Jezus zelf heeft ervan getuigd: “In het huis van mijn Vader is 

ruimte voor velen.” Wie zijn wij dan om die ruimte te beperken? Onze aangeboren angst 

voor de vreemdeling moet dan ook overwonnen worden. Een weg uit die angst is precies het 

geloof als een uiting van vertrouwen in de helende kracht van Gods liefde die onze zwakheid 

te hulp komt. 

Het genezingsproces gaat echter veel dieper dan alleen op het religieuze vlak. De angst voor 

het vreemde of de vreemdeling beïnvloedt ook ons sociale leven en uit zich in onze houding 

ten opzichte van iedere medemens. Of het nu om culturele of psychologische verschillen 

gaat, of om puur uiterlijke verschillen: al te vaak wordt het anders-zijn van de ander als 

bedreigend ervaren. En de eis is dan dat die ander zich aan ons aanpast. En ‘ons’ kan dan 

zijn: mijn mening of plaatselijke gebruiken van land, volk of cultuur. Maar als we er allemaal 

zo over denken zal er nooit van een geslaagde integratie sprake kunnen zijn. 

Geloven wil zeggen dat je over de grenzen van je eigen onmacht heen reikt naar God voor 

wie alles mogelijk is. Hij haalt het beste in ons naar boven en tilt ons boven onze angsten uit. 

Ook de angst voor het vreemde en onbekende, het onbewuste en bedreigende in onszelf. 

Voor de heidense vrouw in het evangelie betekende dit dat ze het in haar nood 

uitschreeuwde en haar handen uitstrekte in een dringend gebed tot die Joodse rabbi in wie 

zij de Zoon van David, de Gezalfde van God erkende.  

Als Christenen worden we uitgedaagd nog een stap verder te gaan. Jezus heeft ons 

voorgehouden dat wij Hem ontmoeten in elke medemens die op onze weg komt: de 

hongerende en dorstige, de vreemdeling, de naakte, de zieke en de gevangene. “Alles wat je 

voor de geringsten van de mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan” zegt Hij. De ander, 

de vreemdeling vormt geen bedreiging, maar is een openbaring van God in onze wereld. 

Geloven is grenzeloos omdat de liefde, die God is, geen grenzen kent. Amen. 

 


