
 

 

De vreemdeling en de ‘Piraten van hiernaast’ 
 
De vreemdeling komt veel voor in de bijbel. Ik 
heb het even opgezocht, zo’n 170 keer 
vreemdeling of vreemdelingen. Die verdienen 
bescherming .Er is zelfs een wetgeving voor kijk 
maar eens bij Leviticus 19:9-10, 23:22 en 
Deuteronomium 24:19-22. Bij de graanoogst laat 
dan de rand van de akker liggen zodat de 
vreemdeling dat op kan rapen en dit geldt ook 
voor de druiven. Niet alles voor jezelf houden, 
maar laat het liggen voor de armen en de 
vreemdelingen. 
Je zou nu kunnen zeggen, gooi wat je wilt delen 
in de collecteschaal voor de diaconie, of 
werelddiaconaat. Helaas de inkomsten in deze 
tijd blijven wat achter door minder kerkbezoek 
waarschijnlijk. Ik stelde dan in de laatste dienst 
ook voor dat u maar een soort spaarpotje neerzet 

thuis als u het gedoe met de bank lastig vindt. Dan komt er vanzelf wel in orde in andere tijden of u 
vraagt of het geld opgehaald kan worden door iemand van de kerk. 
Vreemd is anders, en anders ja dat is anders. Die doet anders, praat anders, leeft anders en dat is 
soms leuk, maar meestal wordt het als lastig ervaren. 
Hoe reageren we op de ander, houden we ons aan de gouden regel ‘wat u niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet’ of hopelijk de regel van Jezus in Lucas 10 u weet wel van 
de barmhartige Samaritaan. ‘Heb de Heer lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw 
verstand en uw naaste als u zelf’ Onmiddellijk kwam de vraag 'wie is mijn naaste.’ 
Iedereen was het antwoord, ook de vreemdeling. 
Hoe kom ik bij dit ‘ preekje’?  
 
Onze zoon is acteur, niet zozeer in de schouwburg hij is meer van de film. Dat is een vak. 
Sommige mensen denken dat je gewoon een beetje je zelf bent of een beetje overdrijft en dan ben 
je een toneelspeler,  maar net als ieder vak moet je het leren en is het hart werken. 
Vorig jaar werkte hij heel hard, stond op een theaterfestival tot diep in de nacht te spelen en 
overdag had hij filmopnamen onder andere van ‘de piraten van hiernaast’  
Hij vertelde me dat het een film was die ook gesponsord werd door de EO. Dat verbaasde me. Een 
kinderfilm voor de bioscoop waarin ook de EO mee doet? Hij legde me uit. De Piraten van 
hiernaast is niet zomaar een kinderfilm maar een film over een thema van actueel is.  
Hoe reageer je op de vreemdeling, de ander, die anders is? 
U ziet hier een stukje van het affiche van de film. Bert Hana staat er op. Hij kijkt tobberig, want hij 
houdt niet van vreemdelingen in deze film. Hij speelt een boze buurman van de piraten die zomaar 
in de straat neerstrijken. Hij speelt een gemene, geniepige rol die bij mensen past die niet van 
vreemdelingen houden. 
Deze kinderfilm, die vorige week in de premiere is gegaan. Ja de bioscopen mogen weer en de 
film is druk bezocht. Het is een leuke kinderfilm met een volwassen thema. Iets voor uw (klein) 
kinderen of lieve neefjes en nichtjes.  
Hoe is onze houding naar de vreemdeling in ons midden? Wat doe je met vreemde buren. Kijk je 
tobberig en geniepig of laat je je leven iets verkleuren en verrijken? 
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