
Vreemdeling-zijn in de Bijbel 
 
Algemeen 
"Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want 
jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte." (Leviticus 19:34), en: "Ook u moet vreemdelingen 
met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte." (Deuteronomium 10:19). 
 
Deel van de identiteitsvormende verhalen van Israël 
"De Heer zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, 
en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’" (Genesis 12:1). "Mijn vader was een zwervende Arameeër" 
(Deuteronomium 26:5), herinnert Israël zich. 
Abram wordt economisch vluchteling: "Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar 
Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar." (Genesis 12:10). 
 
"Nadat Abraham bij haar gerouwd had en haar had beweend, stond hij op, verliet de tent waarin zijn 
overleden vrouw lag en wendde zich tot de Hethieten. Hij zei: ‘Ik woon maar als vreemdeling bij u. 
Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven’.” (Genesis 
23: 2b-4). 
 
De naam die Mozes aan zijn in den vreemde geboren zoon geeft, is gebouwd met de medeklinkers 
GR (‘vreemdeling’): "... en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij: ‘ik ben een vreemdeling 
geworden, ik woon in een land dat ik niet ken’." (Exodus 2:22). 
 
Opgenomen in de rechtsregels 
In de tien Woorden: "...de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u 
niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, 
en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen." (Exodus 20:10 zie ook Leviticus 16:29). Of: 
"Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat 
blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na 
en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de 
vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God." (Leviticus 19:9-11). Zie ook in het boek Ruth waar de 
Israëliet Boaz dit voorschrift ook in praktijk brengt (Ruth 2:8-10). 
 
"Land mag nooit verkocht worden, alleen verpacht, want het land behoort mij toe en jullie zijn 
slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land moet voor grond altijd het 
lossingsrecht blijven gelden " (Leviticus 25:23,24). 
 
Vreemdelingschap als identiteit 
"Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze 
hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreem-
delingen en gasten" (Hebr. 11:13), of: "… u moet tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor 
hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht 
(…), maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus." (1 Petrus 1:17-18). 
 
God zelf wordt vreemdeling 
"Talloze malen waren wij ontrouw, wij hebben tegen u gezondigd. Bron van hoop voor Israël, redder 
in tijden van nood, waarom bent u als een vreemdeling in dit land, als een reiziger die maar één 
nacht blijft?" (Jeremia 14:7b en 8).  
"Ik was vreemdeling, en jullie namen mij op", zegt Jezus (Matteüs 25:35 ev.). "Wanneer hebben wij u 
als vreemdeling gezien en opgenomen?" is de verbaasde reactie van hen die bij hun eigen weten niet 
Jezus, maar wel vreemdelingen hebben gehuisvest. "... alles wat jullie gedaan hebben voor een van 
de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan", zegt Jezus. 


