
Verbondenheid, hoe ziet dat er uit in ons leven? 

 

Religie komt van religare en dat betekent verbinden. Verbinden is dan ook een 

essentieel aspect van ons mens-zijn, waar we allemaal naar verlangen, 

waarzonder wij zelfs niet kunnen leven. 

 

In Genesis 17 zegt God tegen Abraham:  “Leef in verbondenheid met mij.” 

Dat is een diepe opdracht en een liefdevolle uitnodiging. 

Het vraagt  van mij, dat ik mijn oren en hart open om die uitnodiging te kunnen 

horen, telkens opnieuw. Niet alleen in een viering of een stille meditatie, maar 

ook in de dagelijkse omgang met elkaar.  

Want in verbondenheid met God leven wordt vooral zichtbaar waar wij  

verbondenheid met elkaar en met onszelf ervaren. 

 

Maar wanneer en met wie ervaren we die verbondenheid? Wie is onze naaste? 

Ik hoorde een schoonzus eens zeggen: “Als er iets ernstigs is met een familielid, 

laat ik meteen alles uit mijn handen vallen. Familie gaat voor iedereen.” 

Hoe is dat voor mij, voor ons? 

Voelen we ons vooral verbonden met verwanten? 

Zich verwant voelen aan iemand betekent ook: voelen dat je in opvattingen, in 

karakter, in de geest met iemand overeenkomt.  

Is het gemakkelijker verbondenheid te ervaren en te praktiseren met min of 

meer gelijkgezinden, mensen die herkenbaar voor ons zijn? 

Hoe kijken we naar mensen die echt anders lijken te zijn, vreemd en vooral 

onbekend? Dichtbij of ver weg? 

 

Eens op een bijeenkomst in het kader van de Vredesweek liep ik de kerk 

binnen. In de hal zat een bedelaar en automatisch deed ik wat geld in een 

doosje en liep verder. Ineens schrok ik, omdat ik besefte dat ik de bedelaar niet 

eens had aangekeken. Ik liep terug, keek hem aan en maakte een praatje.  

Nu pas maakte ik contact en zag ik hem als een mede-mens, met ook alle 

gevoelens van vreugde, verdriet, hoop en verlangen, zoals ieder mens. 

Even later bleek diezelfde “bedelaar” mee te spelen in een sketch van Amnesty. 

Hij strekte daarin zijn hand uit en zei verlangend: “Raak mij aan.” Ik voelde me 

persoonlijk aangesproken en geraakt en verbonden. 



 

Toegewend 

 

Waar wij ons toewenden naar elkaar 

en ervan afzien om over elkaar  

macht uit te oefenen – 

daar kan iets van God gebeuren. 

 

Waar wij niet meer geloven in  

het recht van de sterkste –  

daar kan iets van God gebeuren. 

 

Waar wij elkaar gaan herkennen 

en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten, 

als breekbare reisgenoten – 

daar kan het Koninkrijk van God komen. 

 

Waar wij van elkaar willen weten, 

dat we geen van allen zonder liefde kunnen, 

dat we ons geen van allen kunnen beschermen 

tegen de pijn die het leven ons aandoet – 

daar kan iets van God gebeuren. 

 

God komt nooit met vertoon van macht. 

Maar in ogen van zwakken en weerlozen 

zie je het Licht van zijn Gelaat. 

 


