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Woord vooraf 
Niet iedereen is hetzelfde. Vergelijk het leven van een BN’er maar 
eens met iemand uit een achterstandswijk in Amsterdam. In mijn 
Amsterdamse tijd woonde ik in de Indische buurt. Vanaf mijn balkon 
keek ik uit op een blok huizen. Zo rond vijf uur ’s middags ging het 
op de vele balkonnetjes leven. Ik had geen tv meer nodig, want ik had 
urenlang kijkplezier. Wat een verschillende mensen met hun eigen 
kookluchtjes, manier van spullen verzamelen, noem maar op. En dan 
hebben we het nog niet eens over het verschil in afkomst, taal, cultuur 
en religie.
Mijn ogen gingen open voor totaal andere werelden; tussen al die 
mensen waren misschien wel meer verschillen dan overeenkomsten. 
Toch leefden we allemaal op dezelfde vierkante meters. 
Wat heb ik daar veel lessen uit geput! Ik leerde om minder te oordelen 
over mensen, minder te denken vanuit een zij-wij-gedachte. Want ten 
diepste zijn we misschien wel helemaal niet zo verschillend. En zijn 
we allemaal mensen op zoek naar liefde, zin en betekenis. Hoe groter 
de uiterlijke verschillen, hoe uitdagender het wordt om te focussen op 
wat ons ten diepste samenbindt. Als je ruimte biedt voor veelkleurig-
heid, creëer je daarmee ruimte voor het ‘zijn’ van de ander. Dat ‘zijn’ 
delen we allemaal. 
Daarmee kom ik op iets heel belangrijks. In de Bijbel vinden we veel 
verhalen en inzichten over verschil, verscheidenheid en veelkleurig-
heid. Die veelkleurigheid kan bestaan op basis van een gedeelde 
identiteit. 



6

Als mensen zijn we allemaal geschapen naar het beeld van God. 
We delen ons ‘zijn’ in God. Jezus ziet dat. Hij spreekt mensen aan 
die in onze ogen raar zijn en uit de toon vallen met hun gedrag of 
afkomst. Als ze buiten de maatschappij staan, is Jezus er als de kip-
pen bij om ze op te zoeken, te genezen of zijn liefde met ze te delen. 
Hij brengt ze terug in de gemeenschap. Op basis van hun identiteit, 
die geworteld is in God. 
Iedereen is het waard gezien te worden, ook al zijn we verschillend 
(of misschien juist wel daarom!). Over die veelkleurigheid gaat dit 
boek. Onze uniciteit zorgt voor een grote verscheidenheid. Maar 
hoe werkt dat in de zoektocht naar jezelf met je roeping en je talen-
ten, als je deel uitmaakt van een gemeenschap, als je te maken krijgt 
met verschillen tussen rijkdom en armoede? Als je mensen tegen-
komt die anders rouwen dan jij en je man een heel ander karakter 
heeft dan je kind? Hoe ga je om met al die verschillende mensen in 
je buurt en in de kerk? En als iedereen wat anders gelooft? 
Aan de hand van de Bijbel gaan we op zoek naar veelkleurigheid en 
naar manieren om ruimte te bieden voor verschil, zonder oppervlak-
kig of onverschillig te worden. Jezus is daarbij ons voorbeeld. Jezus 
heeft oog voor verschillende mensen, Hij biedt ruimte aan iedereen, 
maar maakt ook zelf het verschil.

Jantine
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Waar denk jij aan bij het 
woord veelkleurigheid?
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     Verschillend gemaakt         

De rubriek ‘Anybody’ in het vrouwenblad Viva portretteerde jaren-
lang naakte mensen. Mooie portretten van mensen die iets vertelden 
over hun lichaam. De verschillende mannen- en vrouwenlichamen 
lieten iets van de enorme diversiteit aan mensen zien. Het riep bij mij 
altijd een bepaalde verwondering op over de schoonheid van gewone 
mensen (zonder modelfiguur). 
Het verschil tussen mannen en vrouwen zorgt soms voor hilarische 
situaties. Zo zag ik ooit een televisieprogramma waarin een man een 
lingeriewinkel bezocht om een bh te zoeken voor zijn vrouw en geen 
idee had welke maat hij nodig had! ‘Zijn de borsten zo groot als ap-
pels, mandarijnen of meloenen, meneer?’ 
Verschillen tussen mannen en vrouwen komen soms tot uiting in heel 
praktische en dagelijkse dingen. Ze kunnen ook waardevolle samen-
werkingsverbanden en meer evenwicht opleveren. Bijvoorbeeld in 
een onderneming. Wat betreft een productieproces letten vrouwen op 
andere zaken dan mannen. Die verschillen tussen mannen en vrouwen 
zijn belangrijk en ook heel goed. En afgezien van de sekse, kunnen 
mensen in al hun veelkleurigheid elkaar aanvullen en van elkaar leren. 
Die veelkleurigheid mogen we juist waarderen. Maar hoe doe je dat 
en waarom heeft God mensen verschillend gemaakt?

Naar het evenbeeld van God
Als we naar de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrou-
wen in de Bijbel kijken, komen we in de eerste plaats uit bij Genesis, 
het eerste boek van de Bijbel. Daarin wordt beschreven hoe God de 
Schepper is van hemel en aarde. 
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     Verschillend gemaakt         

‘God schiep de mens als zijn evenbeeld.’ Wat wordt daarmee bedoeld? 
De mens heeft zijn identiteit van God gekregen: zijn diepste wezen 
lijkt op God, is verbonden met God. Die identiteit brengt dus ook 
de potentie met zich mee om mens te zijn zoals God bedoeld heeft: 
geliefd door God, de ander en zichzelf aanvaardend, en een leven 
leidend in vrijheid. 
Iedereen heeft een uniek lichaam. We hebben allemaal wel wat om 
kritisch over te zijn, maar we zullen allen beamen dat niemand van ons 
een echte dubbelganger heeft. We zijn uniek in uiterlijk, maar ook in 
innerlijk. De een houdt van grote groepen mensen, de ander vindt het 
heerlijk om in zijn eentje een boek te lezen. Dat betekent niet dat we 
niets met elkaar te maken willen hebben. We zijn vrijwel allemaal op 
zoek naar het accepteren van onszelf, naar gekend en gezien worden, 
naar liefde ontvangen van een ander. 
De ander, ook al is hij nog zo anders dan dat je zelf bent, heb je nodig. 

Essentials - Veelkleurigheid

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons even-
beeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschap-
pij voeren over de vissen van de zee en de vogels 
van de hemel, over het vee, over de hele aarde en 
over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de 
mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 
schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij 
de mensen. 
Genesis 1:26-27

Los van allerlei gedachten over ‘hoe Hij te werk is gegaan’ leren we 
iets belangrijks over hoe God de mens ziet en bedoeld heeft. 


