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“WAT HAALT HET UIT?”

Soms bekruipt je dat gevoel. De honger en armoede in som-
mige landen gaat nooit over. In andere landen blijft de oorlog 
doorgaan waardoor mensen een triest bestaan leiden. Of 
mensen vluchten in massa’s weg en er ontstaan opvangkamp-
en waarvan de tranen je in de ogen springen. Vanuit diaco-
naal oogpunt kun je je dan afvragen: wat haalt geld geven of 
hulp bieden dan uit? In deze nieuwsflits bevragen we twee 
mensen die dichter bij zorgelijke situatie gewerkt hebben of 
nog werken. Hoe ervaar je “iets” doen in een omgeving waar 
uitzichtloosheid het lijkt te winnen? Dan blijkt het geloof als 
drijvende kracht toch de moed te geven om verder te gaan. 

En hoewel de vraag “Wat haalt het uit?” misschien begrijpelijk is, 
geeft de Bijbel geen ruimte om dan maar niets te doen. Jezus bezoekt 
één zieke in Bethesda, terwijl er waarschijnlijk veel meer zieken la-
gen. Petrus en Johannes helpen een bedelaar bij de poort, maar grote 
kans dat er op meer plaatsen bedelaars om een aalmoes vragen. Toch 
deden ze iets op dat moment. Omdat ze hun hart lieten spreken en 
vanuit hun geloof die naaste op het oog hadden.  Daarbij weten we 
in de gemeente dat een gelovige niet alleen is. Als alle gelovigen een 
naaste in hun omgeving op het oog hebben of allen iets bijdragen 
voor een bepaald doel, dan wordt er bij elkaar toch een groot signaal 
afgegeven. Dat neemt het gevoel van  “Wat haalt het uit?” niet altijd 
weg. Maar Jezus heeft ons aangemoedigd met de woorden: “Als je dit 
aan één van Mijn minste broeders of zusters gedaan hebt, dan heb je 
het aan Mij gedaan”. Doe wel. Geloof dat een daad, vanuit het geloof 
gedaan, van waarde is en bid om een zegen voor die ander in zijn of 
haar trieste of bijna hopeloze situatie.  



Judith Kruit is geraakt door de beelden van vluchte-
lingen op Lesbos. Ze besloot om daar een poos te gaan 
helpen bij de eerste opvang van vluchtelingen. Dat is 
een grote stap en je staat letterlijk midden in de ellen-
de. Een paar vragen aan haar over haar motivatie, de 
ervaring en de betekenis van zo’n onderneming.

Wat is je motivatie om dit werk te gaan doen? 
Speelt jouw geloof daarin een rol? 
Er zijn zo veel mensen op de vlucht. ‘Vluchtelingen’ met schrij-
nende verhalen; familieleden die achter gebleven zijn of niet 
meer leven. En dan heb ik het nog niet eens over de personen 
die niet eens kunnen vluchten. Gods hart gaat uit naar deze 
mensen, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Ik hoop dat ik aan 
de vluchtelingen, die ik ontmoet, kan laten zien dat er een God 
is Die hen ziet en van hen houdt en wie Jezus is.  

 
Kun je in het kort aangeven wat je taak was? 
In de zomer heb ik een tijd op Lesbos de net aangekomen 
vluchtelingen mogen helpen. Ik vond dat bijzonder. Vele 
ontmoetingen staan me nog helder voor ogen. Zo denk ik aan 
de Afghaanse leraar die ik ontmoette in Mytilini. De man was 

netjes gekleed en sprak 
goed Engels. 
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Liefdevol stelde hij me voor aan zijn vrouw en dochters. “Er 
was nog een dochter van 18 die studeerde,” vertelde hij, “men 
heeft haar verbrand.” Gruwelijk. Dan snap je dat deze leraar een 
goede toekomst voor zijn dochters wil. Ik bid dat zij deze gaan 
krijgen. Op dit moment ben ik weer in Nederland en bezoek 
vluchtelingen in Amersfoort e.o. Ik hoor dat er niet meer zo 
veel vrijwilligers op Lesbos zijn, terwijl er juist nu nog genoeg 
te doen is. Van het helpen van de vluchtelingen die nog op het 
eiland zijn tot aan het helpen van de Grieken met het schoon-
maken van het strand. Ik hoop een geïnteresseerde groep 
jongeren te vinden die in juli of augustus een week met me mee 
wil om te helpen.

Maar de problemen van vluchtelingen zijn zo groot. 
Draagt de hulp van een individu wel bij? 
Dat vraag ik me ook wel eens af. Soms voel ik me machteloos. Ik 
schiet te kort. En toch… De aandacht die je kan geven, dat Neder-
landse woord dat je mensen leert, de glimlach die je op een gezicht 
tevoorschijn doet komen, of die troostende arm… Die doen er toe. 

Hoe kunnen andere gemeenteleden, die misschien niet 
in zo’n grote probleemsituatie kunnen stappen, wel iets 
voor bijv. het vluchtelingenvraagstuk betekenen? 
Je kunt op zoveel manieren iets betekenen. Bid, bezoek een vluchte-
ling, geef een financiële bijdrage voor het goede doel, help St. Gave 
met hun maandelijkse Arabische kerkdienst of doe mee aan andere 
activiteiten... Mag ik jou uitdagen om de ‘ander’ te gaan ontmoeten? 
Ik garandeer je dat je geraakt gaat worden door gastvrijheid en een 
bijzonder verhaal.  En weet dat jouw aandacht bemoedigt: Het geeft 
hoop dat er mensen in Nederland zijn die om anderen geven. Dat 
er Christenen zijn die echt van anderen, ook van ‘de vreemdeling’ 
houden. Ontmoet vluchtelingen in Nederland. Of ga de uitdaging 
aan en ga naar Lesbos of elders!

Ook helpen?
Kijk op de hervormdede.nl/diaconie wat u kunt doen 
voor een ander.

JUDITH KRUIT 



“DAT HAALT IETS UIT!”
Aan het begin van deze nieuwsflits stellen we de vraag: “Wat haalt 
het uit?”. Hieronder sluiten we af met een aantal tips. Wellicht 
helpt het u of jou om te kijken naar wat bij u of jou past. Hoewel 
we beseffen dat met kleine daden de grote noden niet worden 
opgelost, geloven we dat in de kleine daden wel de liefde van God 
voor elk mens kan doorklinken. We geloven dat het iets uithaalt!

• Bidden voor mensen in rampgebieden.

• Bezoek een vluchteling, vreemdeling in je omgeving. Of nodig de  
   ander eens op de thee…

• Geef een gift aan een organisatie, die noodhulp kan geven.

• Stichting Gave organiseert Arabische diensten. 
   Daar is wellicht vrijwilligershulp nuttig.

• Met een groepje vrienden of de leden van de Bijbelkring en een 
   aantal vluchtelingen gaan wandelen. De taal is dan niet het 
   grootste probleem.

• Goede zomerkleding afgeven voor de Welkomwinkel van 
   de opgevangen vluchtelingen.

• Bij het Rode Kruis helpen om de kleding uit te zoeken zodat 
   het bij de Welkomwinkel overzichtelijk is om iets geschikts 
   te kunnen vinden.

• Een vriendelijk gebaar  - al was het maar aan de vreemdeling 
   op straat - straalt gastvrijheid uit.

EYE-OPENER
Duisternis kan geen duisternis verdrijven. 
Alleen licht kan dat doen.    - Martin Luther King
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