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Inleiding 
 

In het voorjaar van 2015 kondigde paus Franciscus een Buitengewoon Jubileum van de 

Barmhartigheid af. Dit Heilig Jaar loopt van 8 december 2015 tot 20 november 2016 en krijgt 

over de hele wereld gestalte in vieringen, bezinning en actie. 

 

In de bul waarmee de paus dit jaar aankondigde, schrijft hij o.a.: 

“Laten wij opnieuw de werken van lichamelijke barmhartigheid ontdekken: te eten geven aan de 

hongerigen, te drinken geven aan de dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen 

opnemen, de zieken bijstaan, gevangenen bezoeken, de doden begraven.”  

 

Drie Utrechtse parochies pakken gezamenlijk deze handschoen op. Zij gaan in de loop van dit 

jaar in zeven weekends aandacht besteden aan de werken van lichamelijke barmhartigheid. 

Daartoe is deze handreiking geschreven. 

 

Bij de samenstelling van deze handreiking hebben wij de hulp ingeroepen van pastor Rentinck 

en pater Smit osa. Eerst hebben we zeven maanden gekozen buiten de Paastijd en de 

zomervakantie. Vervolgens heeft pastor Rentinck op ons verzoek in elk van die zeven maanden 

een weekend gezocht waarin een of meer lezingen aansluiten bij een werk van barmhartigheid. 

Bij elk weekend heeft hij een reactie op de lezingen geschreven en een tekst van een kerkvader 

toegevoegd. Aan pater Smit osa hebben wij gevraagd een stuk te schrijven over 

‘Barmhartigheid in de bijbel’. Hun bijdragen zijn opgenomen in deze handreiking. 

 

    
 
In deze handreiking hebben we afbeeldingen opgenomen die leerlingen van het Grafisch 

Lyceum in Rivierenwijk in 2014 hebben gemaakt van de zeven werken van barmhartigheid op 

een muur bij de Gertrudiskerk in Rivierenwijk.  

 

Wij hopen dat deze handreiking een inspirerende bijdrage zal leveren om in het Heilig Jaar van 

de Barmhartigheid in weekendvieringen daaraan aandacht te besteden.   

 

 

Gerrit Jan Westerveld en Hans Harmsen 

leden van het pastoraal team voor de Utrechtse parochies Ludgerus, Martinus en Salvator 
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1. HET HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID  
 

In het voorjaar van 2015 kondigde paus Franciscus een Buitengewoon Jubileum van de 

Barmhartigheid af. Hij deed dat in de bul Misericordiae vultus (‘Het gelaat van de 

barmhartigheid’). De titel van deze bul is ontleend aan de eerste regel van deze bul: Jezus 

Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader.  

 

De paus stelde de begindatum van dit Heilig Jaar op 8 december 2015, de vijftigste verjaardag 

van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. Voor de paus is dit Concilie een nieuwe 

fase in de geschiedenis van de kerk, die verantwoordelijkheid neemt  voor het leven in de 

wereld. In de wereld zijn de gelovigen teken van de liefde van God (Miseriacordia vultus 4). 

 

Paus Franciscus opende op 8 december 2015 de Heilige Deur van de Sint-Pieter te Rome en 

nodigde de gelovigen uit om in dit Heilig Jaar door deze Deur van de Barmhartigheid te gaan. 

Dat is een deur om bij God de Vader thuis te komen. Deze deur is een beeld voor Jezus 

Christus, door wiens leven, lijden, dood en verrijzenis wij toegang hebben tot het eeuwige 

Vaderhuis van God.  

Het Heilig Jaar eindigt op 20 november 2016, als de paus in Rome de heilige deur van de Sint-

Pieter weer zal sluiten. 

 

Paus Franciscus schrijft:  

“In dit Heilig Jaar zullen wij de ervaring kunnen opdoen ons hart te openen voor allen die leven 

in de meest hopeloze randgebieden van het bestaan, die door de moderne wereld op 

dramatische wijze geschapen worden. Hoeveel situaties van nood en lijden zijn er in de wereld 

van vandaag! Hoeveel wonden zijn er geslagen in het vlees van zo velen, die geen stem meer 

hebben, omdat hun noodkreet wordt verzwakt en verstomd door de onverschilligheid van de 

rijke volkeren. In dit Jubeljaar wordt de kerk nog meer geroepen om deze wonden te verzorgen, 

ze te verzachten met de olie van de vertroosting, ze te verbinden met barmhartigheid en ze te 

verzorgen met de nodige solidariteit en aandacht. Vervallen wij niet tot onverschilligheid die 

vernedert, in de gewenning die de geest verdooft en verhindert het nieuwe te ontdekken, in 

cynisme dat verwoest. Laten wij onze ogen openen om de ellende van de wereld te zien, de 

wonden van zoveel zusters en broeders die beroofd zijn van hun waardigheid, en laten we ons 

uitgedaagd voelen om te luisteren naar hun roep om hulp. Laat onze handen hun handen 

vastpakken en laten wij hen naar ons toe trekken, opdat zij de warmte van onze aanwezigheid, 

van onze vriendschap en broederschap kunnen voelen. Moge hun kreet de onze worden en 

mogen we samen de barrière van de onverschilligheid kunnen doorbreken, die dikwijls 

overheerst om hypocrisie en egoïsme te verbergen. In mij leeft het verlangen dat het 

christenvolk tijdens dit Jubeljaar nadenkt over de werken van barmhartigheid. Het zal een 

manier zijn om ons geweten wakker te schudden, dat vaak ingeslapen is voor het drama van de 

armoede en om steeds meer door te dringen tot de kern van het Evangelie, waar de armen de 

bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid.” 

(Misericordiae vultus 15). 
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2. DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID  
 

Diaconie betekent dienst, in het bijzonder dienst aan mensen in nood. In het christelijk geloof 

zijn godsdienst en mensendienst nauw met elkaar verbonden. Onze God is een barmhartige 

God, die wil dat zijn mensen tot hun recht komen. Hij trekt zich het lot van mensen in nood aan 

en laat zich vinden in de "minsten der Mijnen". Maar hij heeft ook onze handen nodig. Door om 

te zien naar mensen in nood dienen we tegelijk Hem. 

Door de eeuwen heen hebben christenen zich afgevraagd hoe ze dat het beste konden doen. 

Daaruit zijn de zeven werken van barmhartigheid ontstaan, zeven vormen van christelijke 

naastenliefde. Zes gaan er terug op het evangelie van Matteüs. In zijn toespraak over het 

Laatste Oordeel (Matteüs 25, 31-46) identificeert Jezus zich zoveel met mensen in nood, dat 

alle hulp die aan hen wordt gegeven, beschouwd mag worden als hulp aan Hem: "Ik verzeker 

jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij 

gedaan." (Mt 25, 40) Het omgekeerde geldt ook: elke hulp die niet wordt gegeven aan een 

mens in nood, is Hem onthouden. En het verrassende is, dat beide groepen (de weldoeners en 

de niet-doeners) zich dat niet bewust waren, toen ze geconfronteerd werden met een mens in 

nood. Het verschil was alleen, dat de een er op inging en de ander er aan voorbijging. Die daad 

van barmhartigheid op zich was beslissend, niet de geloofsopvatting of lidmaatschapskaart van 

de handelende persoon.  

Het zevende werk, het begraven van de doden, is in 1207 door Paus Innocentius III 

toegevoegd. Dat gebeurde in een tijd waarin het begraven van doden geen 

vanzelfsprekendheid was vanwege pest- en andere epidemieën. Het is ontleend aan het 

bijbelboek Tobit, waarin de zorg voor de overledenen wordt benadrukt, in directe relatie met 

twee andere werken van barmhartigheid: "Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de 

naakten: als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninivé zag liggen, dan begroef 

ik het." (1,17). 

Bij de zeven 'werken van barmhartigheid' gaat het niet om uitzonderlijke zaken, maar om heel 

alledaagse noden en behoeften.  

 

Paus Franciscus schrijft: 

“Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar nadenkt over de 

werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten 

wakker te schudden dat vaak in geslapen is ten overstaan van het drama van de armoede en 

om steeds meer door te dringen tot de kerk van het Evangelie, waar de armen de 

bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid. De prediking van Jezus houdt ons deze 

werken van barmhartigheid voor, opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als Zijn 

leerlingen. Laten wij opnieuw de werken van lichamelijke barmhartigheid ontdekken: te eten 

geven aan de hongerigen, te drinken geven aan de dorstigen, de naakten kleden, de 

vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, gevangenen bezoeken, de doden begraven. En 

laten wij niet de werken van geestelijke barmhartigheid vergeten: de twijfelenden raad geven, 

de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden troosten, beledigingen 

vergeven, lastige personen geduldig verdragen, tot God bidden voor de levenden en de doden.”  

(Misericordiae vultus 15). 

 

Johannes Chrysostomus (+406) tekent hierbij aan: 

“Verachten wij de Heer niet wanneer Hij nu honger heeft, opdat Hij ons later moge voeden. 

Geven wij Hem hier een kleed, opdat Hij ons niet moge beroven van zijn bescherming. Als wij 

Hem hier iets te drinken geven, zullen we niet met de rijke zeggen: stuur Lazarus opdat hij met 

het topje van zijn vinger in het water kan reiken om mijn verbrande tong verkwikking te geven 
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(Lucas 16, 24). Als wij Hem hier in huis ontvangen, zal Hij ons vele woningen bereiden in de 

hemel. Als wij Hem hier een bezoek brengen, wanneer Hij vastzit in de gevangenis, zal Hij ook 

ons bevrijden van de boeien. Als we Hem ontvangen als gast, zal Hij ons niet verachten, ons 

die pelgrims zijn en gasten in het rijk der hemelen, maar zal Hij ons deelgenoten maken van de 

hemelse stad. Als we Hem een bezoek brengen wanneer Hij ziek is, zal Hij ons spoedig van 

onze ziekte bevrijden.”  (homilie op Johannes 25, 3)  
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3. BARMHARTIGHEID IN DE BIJBEL   
 

(een bijdrage van pater Joop Smit osa, exegeet) 

 

Inleiding 

 

Paus Franciscus heeft in een uitgebreide brief een heilig jaar van de barmhartigheid 

afgekondigd dat loopt van 8 december 2015 tot 20 november 2016. In deze brief wordt 

veelvuldig uit de Schrift geciteerd om de uiteenzetting van wat barmhartigheid inhoudt te 

ondersteunen. Die citaten zijn goed gekozen en heel toepasselijk. Toch is het misschien 

nuttig om daarnaast een overzichtje te hebben, dat wat meer systematisch in kaart brengt 

wat de Bijbel over barmhartigheid te zeggen heeft. 

Het samenstellen van een dergelijk, summier overzicht is geen eenvoudige opgave. Het 

woord ‘barmhartigheid’ is namelijk instabiel, het correspondeert niet één op één met een 

hebreeuws of grieks synoniem. Zowel in het hebreeuws van het Oude Testament als in het 

grieks van het Nieuwe Testament zijn er drie verschillende termen die in voorkomende 

gevallen, maar lang niet altijd, met barmhartig of barmhartigheid worden vertaald. 

Alternatieve vertalingen zijn liefdevol, genadig, vol medelijden, diep geroerd en dergelijke. 

Bovendien voeren de verschillende vertalingen op dit punt niet hetzelfde beleid. De Nieuwe 

Bijbelvertaling vermijdt bijvoorbeeld het gebruik van barmhartig en geeft steeds de voorkeur 

aan liefdevol. Om die reden heb ik voor dit overzicht de Willibrordvertaling gekozen omdat 

deze van barmhartigheid blijft spreken. De grenzen van het thema zijn dus vaag en we 

kunnen niet alleen op de term barmhartigheid afgaan. Er tekenen zich wel drie grote lijnen af. 

Barmhartigheid is allereerst een kwaliteit van God, het betreft vooral diens 

vergevingsgezindheid. Barmhartigheid is vervolgens een opdracht voor de mens om zoals 

God vergevingsgezind te zijn. Menselijke barmhartigheid impliceert ten slotte zeker ook het 

bieden van daadwerkelijke hulp.  

 

Gods barmhartigheid 

 

In het Oude Testament is barmhartigheid vooral een eigenschap van God. Het gaat dan om 

Gods vergevingsgezindheid, zijn bereidheid om Israël steeds weer te vergeven als het zich 

van zijn dwaalwegen bekeert. Barmhartigheid maakt deel uit van vijf kenmerken van God die 

een soort vaste eenheid vormen. Deze combinatie komt als een refrein door heel het Oude 

Testament heen terug.  

God zelf zet de toon als hij zich op de Sinaï aan Mozes bekend maakt: 

‘De Heer ging hem voorbij en riep: “Heer. De Heer is een barmhartige en genadige God, 

geduldig, groot in liefde en trouw, die goedheid bewijst tot in de duizendste generatie, die 

misdaden, overtredingen en zonden vergeeft, maar een schuldige niet ongestraft laat, en de 

misdaden van de vaders straft in hun kinderen en kleinkinderen, in de derde en vierde 

generatie”’ (Exodus 34,6-7; vergelijk Deuteronomium 4,31; 2 Kronieken 30,9; Sirach 2,11). 

Als de voorvaderen zich tegen God verzetten en niet naar hem willen luisteren, blijft God 

toch trouw: 

‘Maar U, God van vergeving, genadig, barmhartig, lankmoedig en grootmoedig, liet hen niet 

aan hun lot over’ (Nehemia 9,17.31). 

Ook in de psalmen komt de barmhartigheid van God, die de zonden vergeeft regelmatig ter 

sprake: 
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‘De Heer is barmhartig, de Heer is genadig, geduldig is hij en groot is zijn liefde. Hij blijft ons 

niet altijd schulden verwijten, hij staat niet voor eeuwig op zijn wraak’ (Psalm 103,8-9; zie ook 

78,38; 86,15; 145,8). 

De zondaar kan dan ook een beroep doen op de barmhartigheid van God: 

‘Wees mij genadig, God die liefde is; U, grenzeloze barmhartigheid, wis uit wat ik heb 

misdaan’ (Psalm 51,3). 

En de profeet voert Gods barmhartigheid aan als een reden om zich te bekeren: 

‘Scheur uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de Heer uw God, want hij is genadig  en 

barmhartig, toegevend en vol liefde, en hij heeft spijt over het onheil’ (Joël 2,13). 

Een verhaal apart is de profeet Jona die nijdig protesteert tegen Gods barmhartigheid omdat 

hij Ninive niet verwoest, zoals Jona had aangekondigd:  

‘Hij bad tot de Heer: “Ach, Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was! Daarom 

heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten! Ik wist immers, dat u een genadige 

en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan liefde, u hebt altijd berouw over onheil”’ 

(Jona 4,2).  

Jona wordt uitgedaagd om tegen wil en dank barmhartig te zijn, zoals God barmhartig is. 

Over die navolging van God lezen we meer in het Nieuwe Testament. 

 

Onderlinge vergeving 

 

Eigenschappen van God zijn taken voor de mens. Als het om Gods barmhartigheid gaat ligt 

in het Nieuwe Testament de nadruk veel meer op de mens die geroepen is om in navolging 

van God de medemens te vergeven. De oproep:  

‘Weest barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is’ (Lucas 6,36)  

is in dit opzicht kenmerkend, zoals ook:  

‘Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs 5,7).  

‘Barmhartigheid wil ik en geen offer’ houdt in dat de mensen elkaar niet moeten veroordelen: 

‘Als u begrepen had wat dit zeggen wil: “Barmhartigheid wil ik en geen offer,” zou u geen 

onschuldigen veroordeeld hebben’ (Matteüs 12,7; ook 9,13). 

Deze oproep om barmhartig in de zin van vergevingsgezind te zijn komt ook in twee parabels 

scherp naar voren. In de parabel van de vader en zijn twee zoons trekt de 

vergevingsgezindheid van de vader ten aanzien van zijn teruggekeerde jongste zoon de 

meeste aandacht. Uiteindelijk vormt deze echter een uitdaging aan zijn oudste zoon om in 

navolging van zijn vader zijn broer te vergeven (Lucas 15,11-32). Eenzelfde boodschap klinkt 

in de parabel van de dienaar van de koning die een enorme schuld krijgt kwijtgescholden, 

maar die zelf een kleine schuld van een mededienaar opeist: 

‘Jij, slechte knecht, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden, toen je me daarom smeekte. 

Had jij juist geen medelijden moeten hebben met je mededienaar zoals ik medelijden heb 

gehad met jou?’ (Matteüs 18,32-39). 

 

Daadwerkelijke hulp 

 

God toont zijn barmhartigheid in de zending van Jezus om zijn volk te bevrijden (Lucas 

1,50,54,72,78). Van Jezus zelf wordt niet letterlijk gezegd dat hij barmhartig is, maar wel dat 

hij door medelijden wordt bewogen: 

‘Toen Hij van boord ging, zag hij een grote menigte, en hij had zeer met hen te doen, omdat 

ze als schapen zonder herder waren’ (Marcus 6,34). 

Vanuit deze hartelijke betrokkenheid verricht Jezus genezingen en geeft hij hongerige 

mensen te eten (Marcus 1,41; 6,34; 8,2; 9,22; Matteüs 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Lucas 
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7,13). In de parabel van de barmhartige Samaritaan laat hij zien dat barmhartigheid zelfs 

inhoudt dat aan een vijand in nood hulp wordt geboden. De Samaritaan, ‘hij die hem 

barmhartigheid heeft bewezen,’ dient te worden nagevolgd (Lucas 10,29-37). 

 

Dat de verplichting tot barmhartigheid het bieden van praktische hulp insluit laten ook de 

zogenaamde werken van barmhartigheid zien. Deze benaming voor de reeks van zeven 

vormen van praktisch hulpbetoon is weliswaar van latere datum, maar de betreffende werken 

zijn diep verankerd in de Bijbel. Ook op dit punt geeft God zelf het goede voorbeeld:  

‘Hij blijft bedacht op trouw voor altijd, voor het recht van de onderdrukten komt Hij op, Hij 

geeft de hongerigen brood, de Heer maakt gevangenen vrij, de Heer opent blinden de ogen, 

de Heer richt verslagenen op, de Heer heeft de rechtvaardigen lief, de Heer neemt 

vreemdelingen in bescherming, wees en weduwe staat hij bij’ (Psalm 146,6-9). 

Vasten stelt, volgens de profeet Jesaja, alleen iets voor als God in deze praktische hulp 

wordt nagevolgd: 

‘Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien losmaken, de onderdrukten 

hun vrijheid hergeven en alle jukken doorbreken? Is vasten niet dit: uw brood delen met wie 

honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die u ziet en u niet 

onttrekken aan de zorg voor uw broeder?’ (Jesaja 58,6-7). 

Praktische barmhartigheid is de maatstaf waarmee de mens uiteindelijk beoordeeld wordt. 

Maar liefst viermaal wordt de reeks van zes werken in de scène van het laatste oordeel 

herhaald: 

‘Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben me te 

drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen, ik was naakt en jullie 

hebben me gekleed, ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien, ik zal in de gevangenis 

en jullie kwamen naar me toe’ (Matteüs 25,31-46).  

Later wordt het begraven van de doden aan deze reeks van zes toegevoegd (zie Tobit 4,16). 

En zo kennen we nu naast de zeven sacramenten ook de zeven werken van barmhartigheid 

waarin Gods barmhartigheid daadwerkelijk wordt nagevolgd. Jakobus onderstreept in zijn 

brief nog eens het fundamentele belang hiervan: 

‘Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, 

maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel’ (Jakobus 2,13). 
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4. IN ZEVEN WEEKENDS  
 

Het programma van het Heilig Jaar is  de opdracht aan de kerk om zelf teken te worden van het 

handelen van de hemelse Vader (Misericordiae  vultus 3). Deze aansporing van de paus willen 

wij onder andere vormgeven door in dit Heilig Jaar zeven maal in een weekendviering 

aandacht te besteden aan een van de werken van lichamelijke barmhartigheid. Daartoe is 

deze werkmap samengesteld.  

Wij (Gerrit Jan Westerveld en Hans Harmsen) hebben zeven maanden gekozen buiten de 

Paastijd en de zomervakantie. Vervolgens heeft pastor Rentinck op ons verzoek in elk van die 

zeven maanden een weekend gezocht waarin een of meer lezingen aansluiten bij een werk van 

barmhartigheid. Bij elk weekend heeft hij een reactie op de lezingen geschreven en een tekst 

van een kerkvader toegevoegd. Het resultaat is verderop bij deze weekends te vinden. 

 

Het overzicht: 

 

24 januari 2016 3e zondag door het jaar Hongerigen te eten geven 

 

28 februari 2016 3e zondag van de  

Veertigdagentijd: Vreemdelingen opnemen 

 

22 mei 2016  Heilige Drie-eenheid  Dorstigen te drinken geven  

 

26 juni 2016  13e zondag door het jaar Naakten kleden 

 

11 september 2016 24e zondag door het jaar  

(Ziekenzondag) Zieken bezoeken 

 

9 oktober 2016 29e zondag door het jaar Gevangenen bezoeken 

 

6 november 2016 32e zondag door het jaar  

    (kort na Allerzielen) Doden begraven 

 

 

 

 

En ik zag     En ik zag  

u voedselbanken oprichten   u het dagelijks brood uitdelen  

koken en maaltijden uitdelen   mensen te drinken geven  

kleding en ruilwinkels opzetten  u uw mantel delen  

zieken bezoeken    ongeneeslijk zieken erbij halen  

exodushuizen in uw wijk verwelkomen gevangenen vergeven  

vreemdelingen en illegalen huisvesten met illegalen uw huis delen.  

hospices tot leven wekken.  

 

(Hub Crijns) 
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5. EEN GEDICHT, EEN GEBED EN EEN LIED   
 
 

Zouden  niet  alle  deuren  heilig  moeten  zijn ?? 

 

Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn?  

 

Deuren die bescherming bieden aan de weerloze  

Deuren die de vluchteling behoeden  

Deuren die niet ingetrapt mogen worden  

Deuren die de vreemde gastvrij ontvangen. 

 

Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn?  

 

Deuren die weet hebben van barmhartigheid. 

Deuren die opengaan voor de ontheemde  

Deuren die brood aanreiken aan de hongerige  

Deuren die niet kijken of je christen of moslim bent. 

 

Zouden niet alle deuren heilig moeten zijn? 

 

Deuren van huizen, scholen en gemeenschapshuizen  

Deuren waar mensen aankloppen met hun vragen  

Deuren waar mensen veilig hopen te zijn  

Deuren die nieuwe ruimte aanbieden.  

 

Deuren die in mijzelf zitten  

Deuren die ik kan openen  

Deuren die drempels naar de ander verlagen  

Deuren van hoop die angst en wantrouwen ontgrendelen.  

Is mijn deur heilig, heilzaam voor wie aanklopt? 

 

Marinus van den Berg  

 

 

 

Desiderius Erasmus van Rotterdam over barmhartigheid 

 

Almachtig Woord van de eeuwige Vader, Jezus Christus, die beloofd hebt dat U erbij zult zijn 

wanneer twee of drie zijn samengekomen. U ziet hoevelen hier in uw naam bijeen zijn. Wees 

daarom naar uw belofte hier aanwezig in deze samenkomst, zodat wij allen door de 

uitstorting van uw Heilige Geest in ons hart de grootheid van uw barmhartigheid meer ten 

volle kunnen begrijpen, tegelijkertijd met meer inzet dank brengen voor die barmhartigheid 

die we zo vaak hebben ervaren, die des te dringender inroepen in al onze noden en tenslotte 

de barmhartigheid van onze Heer – die we in zo ruime mate hebben ervaren – als slaven 

aan onze medeslaven betonen. Amen.  
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Lied: Beeld van de Enige – Uw Zoon, onze broeder 
 

 
2.Een stal is zijn geboortegrond,  
    geen tempel, geen paleis: 
    één met wie klein is en gewond. 
    Wie daar hem zoekt, is wijs. 
 
3. Hij wil niet heersen, komt als knecht,  
    leeft zonder macht en geld.  
    Hij gaat voor ruimte, vrede, recht,  
    gelooft niet in geweld. 
 
4. Zijn kracht die iedereen geneest,  
    verwarmt wat is verkild. 
    Gezalfd, gedragen door de Geest  
    is hij als God zo mild. 
 
5. Hij brengt veel mensen bij God thuis,  
    wekt vreugde en verzet,  
    wordt opgepakt, sterft aan een kruis,  
    heeft niet zichzelf gered.  
 
6. Een dienaar, meer dan levensgroot. 
    Zijn trouw is ongehoord.  
    Zijn Vader wekt hem uit de dood,  
    geeft hem het laatste woord. 
 
7. Zijn stem klinkt in een boek vol licht.  
    Bij twee of drie wil_hij zijn. 
    De armen tonen zijn gezicht.  
    Hij komt in brood en wijn.  
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6. 24 januari 2016: HONGERIGEN TE ETEN GEVEN  
 

lezingen op deze 3e zondag door het jaar:  

Nehemia 8, 2-4a +5-6 + 8-10; 1 Korintiërs 12, 12-30; Lucas 1, 1-4 + 4, 14-21  

 

Bij de lezingen 

 

Na de terugkeer uit de ballingschap wordt het volk bijeengeroepen om te luisteren naar het 

boek van de Wet. De priester Ezra leest voor en het volk luistert met grote aandacht, vanaf 

de dageraad tot de middag. Toen het volk de woorden van de  Wet hoorde, barstte het in 

tranen uit, zich ervan bewust dat het niet volgens de Wet geleefd had. Maar de landvoogd 

Nehemia en de priester Ezra roepen het volk op deze dag een dag van vreugde te laten zijn: 

“Kom, ga eten en drink van de zoete wijn, en deel ervan mee aan wie niets heeft, want deze 

dag is aan de Heer gewijd.” 

 

In de brief aan de christenen in Korinte stelt Paulus dat wij allen, slaven en vrijen, dezelfde 

waardigheid hebben van te horen tot het Lichaam van Christus, en dat de ledematen voor 

elkaar moeten zorgen: als één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. 

 

In het evangelie geeft Jezus aan wat de kern van zijn zending is: “Hij heeft Mij gezonden om 

aan armen de Blijde Boodschap te brengen.....” (Lucas 4, 18). In de Handelingen van de 

Apostelen laat Lucas zien, dat de kerk dezelfde zending heeft als Jezus: niet alleen het 

geloof maar ook geld en goed delen met elkaar, zodat er niemand meer gebrek heeft  

(Handelingen 2, 44-47 en 4, 32-36). 
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Uit de traditie 

 

“Ik beschuldig geen mensen die huizen, geld en slaven bezitten. Maar ik wil wel dat ge dit 

alles geoorloofd en gepast bezit. Wat is dat, gepast bezitten? Dat je de baas bent en niet de 

slaaf van wat je bezit; dat je het bezit, niet dat je er van bezeten bent; dat je er een goed 

gebruik van maakt en geen misbruik. Daarom worden het ook goederen genoemd, opdat we 

er een goed gebruik van maken voor wat nodig is, niet om het op te potten.”  

(Johannes Chrysostomus, Homilie op Johannes 19, 3) 

 

”Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven." (Mt 25, 35) 

Door de eeuwen heen hebben christenen zich er op toegelegd om hongerigen te voeden. 

Kerkelijke armenzorg bestond soms letterlijk uit het uitdelen van brood, soep en andere 

levensmiddelen.  

 

“Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven.”(Mt.25,35) 

Bij hongersnood denken we misschien in eerste instantie aan de Derde Wereld, waar door 

natuurrampen of menselijke conflicten acuut gebrek aan voedsel is. Daarnaast leeft een 

groot deel van de wereldbevolking in zo’n  armoede, dat mensen  chronisch ondervoed zijn. 

Maar ook in eigen land komen honger en armoede voor. Letterlijk krijgen hongerigen te eten 

via de gaarkeukens van de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam en Rotterdam of via 

het Leger des Heils, via voedselbanken en via maaltijdprojecten in inloophuizen.  De PCI 

helpt soms in situaties van broodnood, als een gezin acuut geldgebrek heeft en geen 

levensmiddelen kan kopen. Meer algemeen kun je bij  armoede in Nederland denken aan  

mensen die moeten beknibbelen op het eten omdat de woonlasten te hoog zijn, aan 

bejaarden en eenoudergezinnen die geen goede voeding kunnen betalen. 

 

Naast het algemene christelijke motief achter de werken van barmhartigheid (Elk werk 

gedaan aan de minsten is een daad ter wille van God en in de minsten kan Christus ontmoet  

worden) klinken bij het eten geven aan de hongerigen ook andere motieven en teksten mee. 

Denk aan de zorg voor de arme ("de weduwe, de wees en de vreemdeling") die op tal van 

plaatsen in het Oude Testament te horen is (voorbeelden: Deut. 26, 10-12; Lev. 25; Ps 113; 

vgl. het optreden van profeten als Amos en Jesaja). Bij Jezus is, met name in het 

Lucasevangelie, maaltijd houden verbonden met gemeenschap en de bereidheid om te 

delen. In het Onze Vader komt ook de bede voor: "Geef ons heden ons dagelijks brood."  

 

Actualiteit  

 

Wat weten we van zorg voor voeding van dak- en thuislozen in Utrecht via OMDUW, 

maaltijdprojecten van o.a. de Jacobikerk, het Knooppunt, het Smulhuis en de Wijkplaats? 

We kunnen onze betrokkenheid concreet maken door inzameling van levensmiddelen voor 

de  voedselbank, voor een maaltijdproject of voor een aantal voedselpakketten.  

Denk aan vastenacties voor bijv. een landbouwproject of gaarkeukens.  

Is het tijd voor een hernieuwde bezinning op vasten, voor het organiseren van sobere 

maaltijden en voor de persoonlijke vastenactie van de Vastenaktie? 
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7. 28 februari 2016: VREEMDELINGEN OPNEMEN 
 
lezingen op deze 3e zondag van de Veertigdagentijd: 

Exodus 3, 1-8a + 13-15; 1 Kor. 10, 1-6 + 10-12 en Lucas 13, 1-9 

 

Bij de lezingen 

 

Mozes wordt geroepen om het volk van God te bevrijden uit de slavernij van Egypte. 

Aanvankelijk werden Jacob en zijn zonen met hun kinderen gastvrij in Egypte ontvangen 

dankzij Jozef, die bij de farao in hoog aanzien stond. Maar toen dit volk van de Israëlieten 

groeide, gingen de Egyptenaren het als een bedreiging zien voor hun eigen volk en 

begonnen zij de Israëlieten te onderdrukken. Met de gastvrijheid was het gedaan en in plaats 

van vrijheid kwam er de slavernij. God heeft de ellende van zijn volk gezien en de 

jammerklachten gehoord. Mozes wordt geroepen om het volk te bevrijden. Later zal het volk 

vaak opgeroepen worden om gastvrij te zijn voor vreemdelingen: jullie zijn zelf 

vreemdelingen in Egypte geweest, jullie weten dus uit ervaring wat het betekent vreemdeling 

te zijn en niet gastvrij behandeld te worden (zie bijv. Exodus 22, 20). 

In het evangelie roept Jezus op tot bekering. Dat deed Hij al vanaf het begin van zijn 

openbaar optreden: het Rijk van God is nabij, bekeert u en gelooft in deze blijde boodschap 

(zie Marcus, 1, 15). In het rijk van God heerst de liefde van God, die niemand uitsluit van zijn 

liefde, ja die een voorkeur heeft voor armen, zieken en vreemdelingen. Elders bij Lucas zegt 

Jezus: ‘Weest barmhartig, zoals uw hemelse Vader barmhartig is.’ (Lucas 6, 36). Zijn de 

werken van barmhartigheid niet de vruchten van bekering, die Jezus aan de vijgenboom 

verwacht? 
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Uit de traditie 

 

“Wat is gastvrijheid? Dat is meer dan welwillendheid, maar ook met vreugde en plezier 

aandacht en zorg geven, alsof je Christus zelf ontvangt. Laat die zorg niet aan bedienden 

over, maar doe het eigenhandig, want – zegt de Leraar – als Ik jullie de voeten heb 

gewassen, moeten jullie ook elkaar de voeten wassen (Johannes 13, 14). Hoe rijk je ook 

bent of welke waardigheid je ook bezit, er is niet zo’n groot verschil als tussen God en de 

leerlingen. Als je de gast ontvangt als Christus, dan hoef jij je niet te schamen, maar kun je 

er trots op zijn. Als je hem niet als Christus ontvangt, ontvang je Hem niet echt. Want Hij 

zegt: Wie jullie opneemt, neemt Mij op (Matteüs 10, 40). Als je Hem niet zo ontvangt, krijg je 

ook geen beloning. Abraham ontving de reizigers – hij dacht dat het mensen waren – en hij 

liet niet alles door zijn bedienden doen, maar nam zelf het leeuwenaandeel van de zorg. En 

hij gaf zijn vrouw de opdracht om een maaltijd te bereiden, ofschoon hij 318 bedienden had, 

onder wie ongetwijfeld ook dienstmeisjes. Maar hij wilde de beloning voor zichzelf en voor 

zijn vrouw, niet alleen voor de onkosten maar ook voor de zorg. Zo moeten we gastvrijheid 

beoefenen door zelf de handen uit de mouwen et steken. Zo worden we geheiligd en worden 

onze handen gezegend. Ook als je aan een arme geeft, schaam je dan niet, want je geeft 

niet aan een arme, maar aan Christus. Wie is zo miezerig, dat hij zich niet verwaardigt aan 

Christus de hand te reiken? Dat is echt de gastvrijheid, welke men aan God bewijst.”  

(Johannes Chrysostomus, Homilie op de 1e Brief aan Timoteüs 14, 2) 

 

"Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen." (Mt. 25, 35) 

Door de eeuwen heen hebben christenen gastvrijheid verleend aan vreemdelingen. Vanuit 

het besef zelf bijwoner en vreemdeling te zijn, zetten de vroege christenen zich in voor 

andere vreemdelingen en armen. Dat werd ook opgemerkt door de niet-christelijke 

omgeving. "Waarom hebben wij niet in de gaten, dat het hun vriendelijkheid tegenover 

vreemdelingen is, hun zorg voor de doden en de beweerde heiligheid van hun levenswandel, 

waardoor dit atheïsme zo toeneemt?" klaagde keizer Julianus (361-363) over de christenen 

(= atheïsten voor deze heidense keizer). Uit de gastvrijheid van huisgemeenten en kloosters 

ontstonden de gasthuizen en volkskeukens. Een speciale plaats nam de opvang en 

bescherming van pelgrims in. 

 

Naast het algemene christelijke motief achter de werken van barmhartigheid (Elk werk 

gedaan aan de minsten is een daad ter wille van God en in de minsten kan Christus ontmoet  

worden) klinken bij het opnemen van de vreemdeling ook andere motieven en teksten mee. 

Je kunt dan denken aan de zorg voor de arme ("de weduwe, de wees en de vreemdeling") 

die op tal van plaatsen in het Oude Testament te horen is (voorbeelden: Dt. 26, 10-12; Lev. 

25; Ps 113; vgl. het optreden van profeten als Amos en Jesaja). Maar belangrijk is ook het 

besef, dat het volk Israël zelf vreemdeling in Egypte is geweest. Voorts speelt de ervaring 

mee dat God of een goddelijke boodschapper zelf kan verschijnen in de persoon van een 

vreemdeling (bijv. Gen. 18). En langzaam ontwikkelt zich de opvatting dat de God van Israël 

Heer is van alle volkeren, waardoor het onderscheid wegvalt tussen eigen volk en 

vreemdeling. 

In het Nieuwe Testament wordt deze lijn doorgetrokken. Jezus zelf is ‘vreemdeling en 

bijwoner’ geworden. Hij wordt geboren in een stal, omdat er geen plaats voor hem is in de 

herberg (Lc. 2,7) en hij moet vluchten naar Egypte. In zijn openbare leven is Hij vaak 

aangewezen op de gastvrijheid van anderen; Hij heeft zelf geen plaats om het hoofd neer te 

leggen. (Mt. 8, 20) Geregeld is hij met zijn leerlingen de gast van heel uiteenlopende 

gastheren en gastvrouwen, van Martha en Maria tot farizeeërs en tollenaars. Maar Hij laat 
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zich ook zelf kennen als de goede en de royale gastheer. Aan Gods tafel is plaats voor 

iedereen, in het bijzonder voor hen die normaal buitengesloten worden. (Lc. 14, 15-24).  

 

Actualiteit 

 

De opvang van vreemdelingen krijgt tegenwoordig op verschillende manieren vorm. Denk bij 

voorbeeld aan de opvang en hulp aan vluchtelingen en asielzoekers. Maar ook aan allerlei 

andere vormen van gastvrijheid, zoals het werk van inloophuizen en het toeristenpastoraat. 

 

Suggesties: 

 Pinksteren als feest waarop de Geest op de leerlingen neerdaalde en iedereen hen in 

zijn eigen taal hoorde spreken (Hand. 2) biedt aanknopingspunten om de vele 

nationaliteiten in de eigen parochie zichtbaar te maken (via evangelie, voorbeden en / of 

liederen in de verschillende moedertalen). In hoeverre staan wij in onze eigen 

geloofsgemeenschap open voor andere culturen en gebruiken?  

 Wat doen wij aan de opvang van asielzoekers en vluchtelingen?  

 Wat doen wij aan de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen in de eigen 

gemeente? Denk aan sport en spel, koken en eten, muziek en beeldende kunst, 

seizoensfeesten of vieringen. Kan er in deze tijd een multiculturele ontmoeting worden 

georganiseerd? Of meegedaan aan activiteiten van anderen?) 

 Heeft u zelf wel eens in het buitenland gastvrijheid ervaren? 
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8. 22 mei 2016: DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN  
 

lezingen op deze zondag van de Heilige Drie-eenheid:  

Spreuken 8, 22-31; Romeinen 5, 1-5; Johannes 16, 12-15 

 

Bij de lezingen 

 

De lezing uit het boek Spreuken geeft aan, dat oceanen en zeeën, bronnen en overstromend 

water, de wolken boven en de bronnen in de diepte gaven van Gods schepping zijn. Met licht 

en lucht, aarde en vuur hoort water tot de oerelementen, waardoor het leven op aarde 

mogelijk is voor planten en bomen, voor vogels en vissen, voor alle dieren en voor de 

mensen Zonder water kunnen we niet leven. En in onze vervuilde wereld moeten we 

daaraan toevoegen: zonder zuiver water kan de mens niet leven. Mensen kunnen wel in 

hongerstaking gaan, maar ze kunnen niet staken met ademen en met drinken. Daarom, 

zoals de mens recht op leven heeft, heeft hij ook recht op water. 

Als we daarom een dorstige te drinken geven, doen we niet aan liefdadigheid, maar geven 

we waar de dorstige recht op heeft. Daarom is dorstigen te drinken geven niet enkel een 

werk van barmhartigheid, maar ook van gerechtigheid. Dit geldt voor een concrete mens die 

voor mij staat en mij om water vraagt. Het geldt ook op wereldniveau voor de miljoenen 

armen, dat zij recht hebben op zuiver water.  

 

Uit de traditie 

 

"Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken." (Mt. 25, 35) 

Zonder water is er op aarde geen leven mogelijk. Een mens kan geruime tijd zonder voedsel, 

maar zonder water houdt hij het slechts vier dagen vol. We hebben water nodig om onze 

dorst te lessen, maar ook voor allerlei andere doeleinden in en om ons huis, in de tuin en 

voor onze dieren, in de industrie en voor onze recreatie. Schoon, helder water is een gewild 

goed. Geen wonder, dat mensen soms vechten voor de vrije toegang daartoe. 

Ook in de bijbel wordt drinken herkend als een eerste levensbehoefte. De bijbel spreekt 

herhaaldelijk over dorst: mens en aarde zijn dorstig. Mensen in nood raken op drift en gaan 

naar die plekken waar wel water is en gewas wil groeien. Zo groeien vluchtelingenstromen. 

Zo vinden Abraham en Jacob een plek in Egypte en Naomi in Moab. 

Het laven van een dorstige is, bijbels gesproken, vanzelfsprekend. Jezus zegt: “Ik had dorst 

en jullie gaven mij te drinken.” (Mt. 25, 35) Water komt zelfs de vijand toe: "Als je vijand 

honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken." (Spr. 25, 

21) 

De bijbel gebruikt het verlangen naar water ook als beeld voor het verlangen naar God. In de 

Psalmen komt dat beeld geregeld terug en in de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij 

de bron spreekt Jezus over zichzelf als levend water. (Joh. 4)  

 

Paus Franciscus (Laudato Si’, 28-29-30-31) 

 

 “Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het 

menselijk leven en om de ecosystemen van land en water te handhaven. De 

zoetwaterbronnen bevoorraden de sectoren van gezondheidszorg, landbouw en industrie. 

De beschikbaarheid van water is lange tijd betrekkelijk constant gebleven, maar nu is op veel 

plaatsen de vraag groter dan het duurzame aanbod met ernstige gevolgen op korte en lange 

termijn.” 



 
 

18 

“Het gebrek aan publiek water voor iedereen kent men vooral in Afrika, waar grote sectoren 

van de bevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater of te lijden hebben onder 

periodes van droogte die de voedselproductie bemoeilijken. In sommige landen zijn er 

streken met een overvloed aan water, terwijl andere lijden onder een ernstig gebrek.” 

“Een bijzonder ernstig probleem is dat van de kwaliteit van het water dat beschikbaar is voor 

de armen en dat iedere dag veel gevallen van overlijden ten gevolge heeft. Onder de armen 

komen ziekten in verband met water veel voor, inclusief die welke worden veroorzaakt door 

micro-organismen en chemische substanties.” 

“Terwijl de kwaliteit van beschikbaar water voortdurend verslechtert, wordt op sommige 

plaatsen de tendens steeds sterker deze schaarse hulpbron te privatiseren, die is veranderd 

in koopwaar, onderworpen aan de wetten van de markt. In werkelijkheid is de toegang tot 

veilig drinkwater een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat het 

het overleven van de mensen bepaalt en daarom is het een voorwaarde voor het uitoefenen 

van de andere rechten van de mens.” 

 

 
 

“Een grotere schaarste aan water zal een stijging van de kosten van levensmiddelen en 

verschillende producten die van het watergebruik afhankelijk zijn, ten gevolge hebben. 

Sommige studies hebben het gevaar gesignaleerd dat men binnen weinig decennia acuut te 

maken zal hebben met waterschaarste, als men niet snel maatregelen neemt. De milieu-

effecten zouden miljarden mensen kunnen treffen en anderzijds is te voorzien dat de 

watercontrole door grote internationale ondernemingen verandert in een van de belangrijkste 

bronnen voor een conflict in deze eeuw.” 

“Bij water kunnen we ook denken aan het water waarmee we gedoopt zijn in de naam van de 

Vader en de Zoon en de heilige Geest. We kunnen leven in de liefdesgemeenschap van God 

door geloof, hoop en liefde. Maar ook ons geloofsleven kan verdorren. We zijn dan als een 

hert dat reikhalzend uitziet naar levend water en kunnen dorsten naar de levende God 
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[Psalm 42]. En we mogen vertrouwen dat de heilige Geest is als levend water. Met 

Pinksteren hebben we de Geest toegezongen: “Was wat vuil is en onrein, overstroom ons 

dor domein.” (Sequens van Pinksteren) Ook dit water kunnen we doorgeven aan mensen die 

dorstig zijn naar levend water.” 

 
Actualiteit 

 

Langdurige droogte komt in ons waterrijke land gelukkig niet voor. Elders in de wereld is het 

soms een groot probleem. Via noodhulp en structurele voorzieningen kan dan in de behoefte 

aan water worden voorzien. Maar ook hier hebben mensen soms dorst. Aan zinvolle 

contacten, aan een luisterend oor en aan een "bakkie troost".  "Een bakkie doen" (bij elkaar 

op de koffie gaan) wordt  wel het achtste sacrament genoemd. Is dat geen mooie uitdrukking 

om de waarde van gastvrijheid aan te geven? Het omzien naar de fysieke behoeften door je 

gast een kop koffie of thee aan te bieden ("de dorstigen laven") kan de condities scheppen 

voor het lessen van een dieper verlangen naar contact en ontmoeting. "En houd de 

gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen." 

(Hebr. 13, 2) 

 

Ieder persoon gebruikt een gedeelte van de ruimte op aarde. Hoeveel ruimte hangt af van 

iemands consumptie. Met behulp van de Mondiale Voetafdruk kan aangegeven worden 

hoeveel ruimte u persoonlijk of de parochie gebruikt. Zie de website www.voetenbank.nl  

We kunnen denken aan het organiseren van sobere maaltijden en van een bijeenkomst over 

gastvrijheid samen met een inloophuis. 

Schenk aandacht aan het beheer van water. 

Een Eco-team helpt mensen bewuster om te gaan met water, energie, afval en vervoer 

Er zijn vastenprojecten met aandacht voor de behoefte aan water en een eerlijke verdeling 

daarvan. 
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9. 26 juni 2016: NAAKTEN KLEDEN   
 

lezingen op deze 13e zondag door het jaar:  

1 Koningen 19, 16b + 19-21; Galaten 5, 1 + 13-18; Lucas 9, 51-62 

 

Bij de lezingen 

 

Na de zondeval ontdekten man en vrouw dat zij naakt waren; daarom pakten ze 

vijgenbladeren en maakten er lendenschorten van (Gen. 3, 7). Later geeft God kleren van 

dierenhuiden, die ze moesten aantrekken (Gen. 3, 21). Een naakte mens staat te schande, 

door kleding hoeft de mens niet langer beschaamd te staan. In het evangelie gaat Jezus 

vastberaden zijn reis naar Jeruzalem beginnen. Daar zal zijn mantel Hem worden 

afgenomen en verloot en hangt Hij als een naakte slaaf aan het kruis. Onderweg naar 

Jeruzalem houdt Hij ook zijn leerlingen voor alles los te laten en Hem te volgen. In Matteüs 

25 identificeert Jezus zich met de naakten, als uitnodiging om in elke naakte de naakte 

Jezus te herkennen. 

In de eerste lezing werpt de profeet Elia zijn profetenmantel toe aan Elisa. Hier heeft de 

kleding de functie van onderscheidingsteken: aan de mantel kun je zien dat ook Elisa een 

profeet is. Zo werkt het uniform voor militairen en politie als onderscheidingsteken. In de kerk 

kun je aan de kleur van de toog zien of je te maken hebt met een priester, een bisschop, een 

kardinaal of de paus. 

In Exodus 22, 26 en Deuteronomium 24, 12v wordt de opdracht gegeven om een in 

onderpand afgegeven mantel vóór de avond aan de arme terug te bezorgen, zodat hij 

eronder kan slapen. Hier heeft kleding de functie van bescherming tegen de koude.  
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Uit de traditie 

 

Kleding als bescherming tegen de koude: die betekenis heeft ook de mantel bij Sint-

Martinus. Als hij een verkleumde bedelaar ziet, wordt hij geraakt door de nood van de man 

en verdeelt hij zijn mantel, zodat de verkleumde man zich kan bedekken tegen de koude. En 

in een droom herkent Martinus Jezus in het kleed dat hij de bedelaar gegeven heeft. 

 

Johannes Chrysostomus houdt ons voor: 

“Wil je het lichaam van Christus eren? Accepteer het dan niet dat het naakt is. Nadat je Hem 

hier in de kerk vereerd hebt met kostbare kleden, laat het dan niet gebeuren dat je Hem 

buiten in de kou laat staan. Want Degene die gezegd heeft: “Dit is mijn Lichaam”, die heeft 

ook gezegd: “Je hebt Mij hongerig gezien en je hebt Mij niet te eten gegeven” Het Lichaam 

van Christus dat op het altaar ligt, heeft geen behoefte aan kleden maar aan zuivere zielen, 

terwijl dat wat buiten is behoefte heeft aan veel zorg. Leren we dus om te gaan met deze zo 

grote mysteries en leren we om Christus te eren zoals Hij geëerd wil worden. 

De hoogste eer die wij Hem kunnen bewijzen, is die welke Hij zelf wil, niet die wij bedenken. 

Ook Petrus meende Christus te eren door Hem te verhinderen om zijn voeten te wassen. 

Maar daarmee bewees hij Hem geen eer, eerder het tegendeel. Zo moet ook gij de Heer 

eren, zoals Hij het zelf heeft opgedragen, door je rijkdommen te geven aan de armen God 

heeft geen behoefte aan gouden vaatwerk, maar aan gouden harten. 

Hiermee verbied ik u niet om geschenken te geven. Maar ik bezweer u: nadat u deze 

geschenken heeft aangeboden of liever nog, voordat u het doet, vrijgevig te zijn in 

aalmoezen. God ontvangt ook de geschenken, die gij aan de kerk geeft, maar nog meer stelt 

Hij het op prijs wat ge voor de armen doet.” (Homilie over Matteüs 50, 3-4) 

 

Actualiteit 

 

In onze situatie is het geven van kleding of het goedkoop beschikbaar stellen van kleding 

verbonden met de voedselbank. Ook de vluchtelingen zijn met weinig kleding naar Europa 

gekomen en hebben dus kleding nodig. Met Martinus worden ook wij uitgenodigd, om in 

deze mensen de naakte Jezus te herkennen.  

 

"Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed." (Mt. 25, 36) 

"Naakt brengen ze de nacht door, zonder bovenkleed, door niets tegen de kou beschermd. 

Ze raken doorweekt van onweersbuien in de bergen, geen schuilplaats vindend klampen ze 

zich aan de rotsen vast." (Job 24, 7 - 10) 

Kleding is een primaire levensbehoefte voor mensen. Ze vervult verschillende functies. 

Kleding beschermt je: tegen het weer, tegen gevaar, tegen ongewenste blikken. Kleding is 

een middel om uit te drukken wie je bent. Ze kan de emoties uitdrukken van een bepaald 

moment: feestkleding, rouwkleding. Met kleding kan je ook uitdrukken wie je als persoon wilt 

zijn: sober of uitbundig, trendy of onopvallend. Kleding kan een beeld geven van de positie 

die je in de samenleving inneemt: door het uniform dat je draagt of de merkpakken. Kleren 

maken de man.  

Naaktheid heeft te maken met gebrek aan kleding, met armoede. Job maakt zich bijzonder 

kwaad over het onrecht in zijn samenleving, dat weduwen en wezen er toe dwingt zonder 

bescherming van een bovenkleed de nacht door te brengen. Hij doet zijn best door als rijk 

man daarin verandering te brengen en te delen van wat hij heeft. "Als ik een naakte tobber 

zag, of een arme man zonder kleren, dan was zijn lichaam mij dankbaar, omdat het zich 

mocht hullen in de wol van mijn schapen." (Job 31, 19-20) 



 
 

22 

"De naakten kleden" - dat is een duidelijke opgave in de tijd van Job, in de tijd van Jezus, in 

de landen van het Zuiden nu, waar je mensen schamel gekleed ziet rondlopen. Maar moet je 

dat werk wel letterlijk nemen in onze samenleving? Waar moeten nog naakte mensen 

gekleed worden?  

Dat was de overheersende gedachte in de Deelprojectgroep "Naakten kleden" in Alphen aan 

den Rijn, toen zij aan de voorbereidingen begon. De groep stond nogal verbaasd toen een 

van de groepsleden spontaan antwoordde: "Nou, op mijn werk in het verpleeghuis. Soms 

dwaalt een bewoner op de gesloten afdeling naakt rond. Die kleed je dan aan. Maar er zijn 

ook bewoners die nauwelijks of geen goede kleren bezitten en geen familie of vrienden in de 

buurt hebben die voor hen kunnen zorgen. Een kast met reservekleding zou dan wel handig 

zijn." Die opmerking zette de groep op weg. Ze is de wereld van de tweedehands kleding in 

Alphen aan den Rijn gaan verkennen. Niet uitputtend, verre van dat. Maar ze kwam wel op 

het spoor van een aantal interessante initiatieven rond kleding, waarin diverse motieven bij 

elkaar komen. Je kunt daarbij denken aan: 

 duurzaamheid en zorg voor de schepping: goede gebruikte kleren moet je niet verspillen, 

want die kunnen nog van nut zijn en hergebruik is goed voor het milieu. 

 barmhartigheid: tweedehands kleding kan ten goede komen aan hulpbehoevenden en 

kansarmen in binnen- en buitenland, direct (via uitdelen of tegen lage prijs voor eigen 

gebruik verkopen) of indirect (opbrengst voor goed doel). 

 gerechtigheid: betaal een goede prijs voor kleding, zodat producenten in de Derde 

Wereld in hun bestaan kunnen voorzien (eerlijke kleding, fair trade). of geef mensen hier 

een (kans op een) zelfstandig bestaan via leertrajecten en werkvoorziening (bijv.  in 

kringloopbedrijven).   

 

Suggesties: 

 Kledinginzamelingsacties (depothouders Mensen in Nood, kringloopbedrijven, Leger des 

Heils e.d.)  

 Tweedehandskledingwinkels 

 Eerlijke kleding is kleding die op verantwoorde en duurzame wijze is geproduceerd. Dat 

betekent, dat de textielboeren en -arbeiders een eerlijk loon voor hun arbeid ontvangen, 

dat ze kunnen werken onder goede omstandigheden en dat het milieu zo min mogelijk 

wordt vervuild. Organiseer eens een modeshow met eerlijke kleding, bijv. van Sari 

Wereld Modewinkels (zie www.sari-textiel.nl ; de meest nabije vestiging is in Pijnacker), 

of van kleding met het schaduwlabel "MADE-BY" in samenwerking met winkels in de 

buurt die de betreffende modemerken verkopen. MADE-BY is in 2004 gestart met het 

jeansmerk Kuyichi en kinderkleding Imps&Elfs. Het aantal merken is inmiddels uitgebreid 

tot zeven. Zie voor de actuele stand van zaken www.made-by.nl  Via deze site kunt u ook 

doorklikken naar de verschillende modemerken die het schaduwlabel voeren, en zien 

welke winkels in uw buurt dit modemerk verkopen. 

 Wat gebeurt er met kleding die hier overbodig is? Kennen we ervaringen met uitdelen of 

geven van een nieuwe bestemming? 

 Is er in uw omgeving een project voor sollicitatiekleding voor werklozen?) 

Kledinginzamelingsacties, kledingwinkels, eerlijke kleding - dat zijn manieren waarop we ook 

in 2016 een bijdrage kunnen leveren aan het kleden van de naakten.  
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10. 11 september 2016: ZIEKEN BEZOEKEN   
 
lezingen op deze 24e zondag door het jaar (Ziekenzondag):  

Exodus 32, 7-11 + 13-14; 1 Timoteüs 1, 12-17: Lucas 15, 1-32 

 

Bij de lezingen 

 

De lezingen gaan alle over vergeving van zonden. Jezus beschouwt de zonde niet als een 

misdrijf dat bestraft moet worden. Voor Jezus is de zonde een wonde die geheeld moet 

worden, een ziekte die genezen moet worden. En het enige effectieve geneesmiddel dat 

Jezus heeft, is Gods vergevende barmhartigheid. 

In het evangelie vertelt Jezus de drie gelijkenissen van Gods barmhartigheid als antwoord op 

het gemor van schriftgeleerden en Farizeeën: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen!” 

Elders reageert Jezus op hetzelfde verwijt: “De gezonden hebben geen geneesheer nodig, 

maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te 

roepen, opdat zij zich zouden bekeren.” (Lucas 5, 30-32) 

Als enkele mannen een lamme voor Jezus brengen, zegt Hij eerst: “Vriend, uw zonden zijn u 

vergeven.” En ten teken dat Hij de goddelijke macht heeft om zonden te vergeven, zegt Hij  

tegen de lamme: “Sta op, neem uw bed op en ga naar huis.“ (Lucas 5, 17-26).]. En niet 

alleen bij deze ene lamme maar bij alle genezingen van zieken geeft Jezus het teken dat het 

rijk van Gods barmhartigheid nabij is. Als Hij zijn leerlingen als medewerkers uitzendt, geeft 

Hij aan hen niet alleen de opdracht om het Evangelie te verkondigen, maar ook om zieken te 

genezen. “En zij verkondigden overal de Blijde Boodschap en verrichtten genezingen” 

(Lucas 9, 1-5). Het hoort daarom ook tot onze missionaire taak om niet alleen te getuigen, 

maar ook om zieken te verzorgen. 

Een van de apostelen, Jacobus, zal later in zijn brief schrijven: ‘Is iemand van u ziek? Laat 

hij dan de oudsten van de gemeenschap roepen: zij zullen een gebed over hem uitspreken 

en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden 

en de Heer zal hem oprichten.’ (Jacobus, 5, 14v). Wij hebben hier het sacrament van de 

Ziekenzalving aan te danken. Met dit sacrament geeft de Heer aan de zieke kracht om het 

lijden te dragen, en geeft Hij het vertrouwen dat de dood niet het einde is, maar toegang tot 

het leven met God en alle heiligen. 

 

Uit de traditie 

 

Gregorius van Nazianze [+390] houdt ons voor: 

‘Zoals we voor ons eigen lichaam moeten zorgen, zo moeten we dit ook voor de naaste 

doen, als deze gezond is of als hij ziek is. Want we zijn allen één in Christus, rijk of arm, 

slaaf of vrije, gezond of ziek. En één is het hoofd van allen, Christus, van Wie alles komt. 

Wat het ene lidmaat voor het andere is, dat is de mens voor de ander, dat zijn allen voor 

allen. Als iemand eerder dan ons het gemeenschappelijke lot treft ziek te worden, dan 

mogen we hem onze zorg en aandacht niet onthouden. De vreugde om ons eigen lichamelijk 

welbevinden mag niet groter zijn dan het verdriet om de ellende van de broeder / zuster. In 

de onderlinge broederliefde / zusterliefde moeten we het enige motief zien voor de zorg om 

ons lichamelijk en geestelijk welzijn. 

Velen verdienen ons medelijden, omdat ze arm zijn; hier kunnen wellicht de tijd, het werk, 

een vriend of verwant of veranderde omstandigheden helpen. Maar ook anderen verdienen 

ons medelijden, bijv. als ze door werkeloosheid de noodzakelijke levensmiddelen ontberen, 

vooral als hun vrees voor een totale burn-out groter is dan hun hoop op verbetering van de 



 
 

24 

situatie. Want dan kan de hoop als enig geneesmiddel voor ongelukkigen weinig hoop 

bieden. Een ander kwaad naast de armoede is de ziekte. Deze is het meest gevreesde en 

ergste kwaad, dat door velen  ook  bij vloeken aan anderen wordt toegewenst. Een derde 

kwaad is, dat men geen bezoek ontvangt of dat men over het hoofd wordt gezien of dat men 

uit afschuw gemeden wordt. Nog erger dan de ziekte zelf is het gevoel, dat men vanwege dit 

ongeluk gemeden wordt. Bij dit lijden schieten de tranen mij in de ogen en alleen al de 

herinnering er aan is voor mij schokkend. Ik hoop dat in dergelijke gevallen ook bij ons allen 

de tranen in de ogen schieten. Maar ik weet ook dat van de aanwezigen allen mijn gevoelens 

delen, die Christus in de armoede liefhebben en aan wie God een hart gegeven heeft.’  

(Over de liefde voor de armen, nr 8-9) 

 

 
 

"Ik was ziek en jullie bezochten mij." (Mt. 25, 36) 

Door de eeuwen heen hebben christenen omgezien naar zieken, zowel uit eigen kring als 

daarbuiten. Sommigen zien in de zorg voor de zieken en behoeftigen ook een belangrijke 

verklaringsgrond voor de explosieve groei van het christendom in de tweede en derde eeuw. 

Terwijl de algemene neiging van de Romeinen was om bij een epidemie de steden te 

ontvluchten en de zieken achter te laten, bleven de christenen ter plekke en verzorgden de 

zieken. Door die zorg bleef een groter percentage christenen in leven en oefenden de 

christengemeenschappen ook een grote aantrekkingskracht uit op de overlevenden. Later 

ontstonden uit de gastvrijheid van huisgemeenten en kloosters de gasthuizen en hospitalen. 

 

Ziekte wordt in sommige bijbelverhalen gezien als straf voor zonde of schuld. Of ziekte en 

handicap worden verbonden met een vorm van lijdensmystiek. Ze worden beschouwd als 

een lijden, dat bij voorkeur moedig gedragen moet worden. Wie lijdt is juist door God 

uitverkoren. 
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In alle evangelies wordt vermeld, dat mensen zieken bij Jezus brengen en dat hij hen 

geneest. "Elke ziekte en elke kwaal genas Hij." (Mt. 9, 35) Uit diepe bewogenheid om deze 

zieken en andere mensen in nood zet Hij zich voor hen in en draagt Hij ook zijn leerlingen op 

dat te doen. Door met zieken om te gaan haalt Hij ze uit hun isolement. Ook de volgelingen 

van Jezus genezen mensen (zie bijv. Hand 3; 5,16; 8,7; 28,8), net als profeten in het Oude 

Testament. 

 

Actualiteit 

 

Van de werken voor barmhartigheid krijgt de zorg voor zieken ongetwijfeld de meeste 

aandacht. Begaan zijn met zieken kan voldoening geven, maar ook een moeilijke ervaring 

zijn. Het is daarom van belang, dat je je inleeft in de situatie van een zieke. Wat betekent 

ziek zijn? Allereerst vaak lichamelijk ongemak, pijn, rusteloosheid, ontregeld zijn. Maar ook 

gevoelens van onmacht, angst, verdriet, verlies, rouw, opstandigheid en berusting. Op 

bezoek gaan bij een zieke kan ons ermee confronteren dat gezondheid niet vanzelfsprekend 

is. Wij zijn niet onkwetsbaar of onsterfelijk. Ook ons leven heeft een maat en een einde, al 

denken we daar liever niet aan. Wat de zieke overkomen is, kan ons allemaal gebeuren: we 

delen het kwetsbare bestaan. 

Bij de zorg voor zieken uit de eigen parochie speelt ook het ideaal mee, dat we samen een 

gemeenschap vormen, waarin je met elkaar deelt wat je overkomt en elkaar steun geeft in 

moeilijke tijden. Paulus gebruikt daarvoor het beeld van het lichaam en stelt: "Wanneer één 

lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee." (1 Kor. 12,26). 

Het beeld van het lichaam (vgl. 1 Kor. 10) accentueert nog een ander uitgangspunt, namelijk 

dat alle mensen gelijkwaardig zijn en allemaal nodig. Dat pleit voor een gelijkwaardige relatie 

tussen zieken en 'gezonden', tussen mensen met een beperking en mensen 'zonder 

beperking'.  Samen delen we het kwetsbare bestaan. 

 

Suggesties: 

 Ziekenzondag,  

 Gezamenlijke ziekenzalving in deze periode 

 Organisatie van de jaarlijkse ziekendag in deze periode 

 Activiteiten samen met de Zonnebloem.  

 Een thema-avond "Ik was ziek en je hebt me bezocht": een praktische avond voor al 

diegenen die wel eens zieken bezoeken of willen gaan bezoeken, onder leiding van een 

ziekenhuispastor 

 Aandacht voor mantelzorg,  

 Aandacht voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. Denk bijv. eens 

aan een informatieavond over de omgang met mensen met psychiatrische problemen 

i.s.m. een GGZ-instelling in de buurt. 
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11. 9 oktober 2016: GEVANGENEN BEZOEKEN   
 
lezingen op deze 29e zondag door het jaar:  

2 Koningen 5, 14-17; 2 Timoteüs 2, 8-13; Lucas 17, 11-19 

 

Bij de lezingen 

 

In de tijd van Jezus en van de eerste leerlingen was de situatie van gevangenen totaal 

anders dan in onze tijd. Mensen kwamen in de gevangenis terecht in afwachting van hun 

veroordeling. Deze bestond niet in een vrijheidsstraf waardoor mensen lange tijd in een 

gevangenis zouden moeten doorbrengen. Vrijheidsstraf is in Europa in de 16e eeuw 

opgekomen. De gevangenis functioneerde dus louter als huis van bewaring. Paulus heeft dit 

meerdere keren meegemaakt. Het was ook gemakkelijk om gevangenen te bezoeken. De 

Communie kon niet alleen aan de zieken maar ook aan de gevangenen gebracht worden. En 

Paulus vond de gelegenheid, om meerdere brieven vanuit zijn gevangenis te schrijven, zoals 

de 2e lezing van deze zondag. 

 

Uit de traditie 

 

Bij het psalmvers: ‘Bevrijd mij uit mijn gevangenis’ [Psalm 142, 8] geeft Augustinus de uitleg: 

‘Men zou het menselijk lichaam een gevangenis kunnen noemen, niet in de zin dat het 

lichaam zoals het door God geschapen is, een gevangenis zou zijn, maar voor zover het de 

straf van de sterfelijkheid draagt. Er zijn in ons lichaam twee kanten waar we aandacht aan 

moeten schenken: het werk van God en de straf voor de zonde. Onze lichaamsbouw, dat we 

rechtop kunnen staan, het vermogen om ons te kunnen bewegen, dat onze ledematen op 

elkaar zijn afgestemd, ons gevoelsleven, het vermogen om te kunnen zien, om te horen en 

te ruiken, de smaak, de tastzin: dit alles vormt een lichaamsstructuur zo één en 

onderscheiden, dat dit niet anders dan het werk van God kan zijn, de schepper van alles, het 

hemelse en het aardse, het hoogste en het diepste, het zichtbare en het onzichtbare. 

Maar wat is er in ons lichaam dat tot onze straf is? Dat is dat ons lichaam bederfelijk is, 

kwetsbaar, sterfelijk, hulpbehoevend. Dit alles zal er niet meer zijn wanneer wij de hemelse 

beloning ontvangen hebben. We zullen niet zonder lichaam zijn, want ons lichaam zal 

verrijzen. Maar wat zal er dan niet meer zijn? De bederfelijkheid. Want onze bederfelijkheid 

zal met onbederfelijkheid bekleed worden (zie 1 Kor. 15, 13). 

Als het lichaam jouw gevangenis is, zeg dat niet van je lichaam als zodanig, maar van de 

bederfelijkheid van je lichaam. Want je lichaam is goed geschapen door een God die goed 

is. En toch, hoewel Hij een rechtvaardige rechter is, heeft Hij de bederfelijkheid in het 

lichaam gebracht. Het lichaam is een gave om niet, de bederfelijkheid van het lichaam heeft 

het als straf. Als dus de psalmist zegt: ”Bevrijd mij uit mijn gevangenis”, wil hij zeggen: 

“Bevrijd mij uit de bederfelijkheid.”  

(Commentaar op psalm 142, nr 18) 

 

In de bijbel staan verschillende verhalen over mensen die in een gevangenis terechtkomen.  

Om uiteenlopende redenen worden zij voor kortere of langere tijd van hun vrijheid beroofd, 

vaak omdat ze lastig zijn voor de politieke of religieuze machthebbers. Opsluiting als straf 

voor een vergrijp bestond aanvankelijk niet in het oude Israël. Daarvan is voor het eerst 

sprake na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. 

Jozef wordt door zijn broers in een put gegooid (Gen. 37, 20 -30) en later in Egypte wordt hij 

in een heuse gevangenis opgesloten na de affaire met de vrouw van Potifar (Gen. 39, 20 -



 
 

27 

23). Profeten zoals Jeremia worden geregeld vastgezet in kerkers en andere onderaardse 

ruimten. 

In het Nieuwe Testament eindigt het leven van Johannes de Doper in de gevangenis. De 

apostelen worden enkele malen gevangen gezet (Hand. 4,3; 5, 17-25). Petrus wordt een 

keer wonderbaarlijk bevrijd (Hand. 12, 1-19). Paulus zit geregeld voor kortere of langere tijd 

vast en schrijft sommige van zijn brieven vanuit de gevangenis. 

Over het bezoeken van gevangenen lezen we nauwelijks iets. Toch roept Jezus ons daartoe 

op. Dat past geheel bij zijn naam ("De Eeuwige bevrijdt") en zijn optreden. Hij veroordeelt 

mensen niet en zoekt juist de uitgeslotenen op. Hij wil een nieuw begin voor hen mogelijk 

maken. 

 

 
 

Actualiteit 

 

In huidige gevangenissen kunnen gevangenen alleen maar bezocht worden door naaste 

familie en dan nog met veel veiligheidsvoorschriften. Vanuit de Kerk is er de 

gevangeniszielzorg, waarbij ook een klein aantal vrijwilligers betrokken is voor de vieringen. 

Voor de doorsneekerkganger is er dus geen gelegenheid om gevangenen te bezoeken. Wel 

is het via Amnesty International mogelijk om brieven te schrijven aan gevangenen in het 

buitenland die ten onrechte gevangen zitten. 

Als wij dus gevangenen willen bezoeken, kunnen we niet naar een gevangenis gaan. We 

kunnen wel mensen bezoeken die op andere wijze gevangen zitten. Te denken valt aan 

ouderen die door lichamelijke gebreken gevangen zitten in eigen huis en vereenzamen. Er 

zijn ook mensen met straatvrees die de deur niet uitdurven. Te denken valt ook aan 

dementerenden die op een gesloten afdeling zitten. Net als de melaatsen uit het evangelie 

zijn al deze mensen uitgesloten van de gemeenschap. 
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Paus Franciscus heeft eens aan gevangenisaalmoezeniers voorgehouden: als je een 

gevangene bezoekt, bedenk dan, dat je in zijn plaats had kunnen zitten. Want we zijn allen 

gevangen in onze zondigheid en maar beperkt in staat tot gemeenschap. Het is goed, dit ook 

te bedenken, als we eenzamen bezoeken. 

 

"Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." (Mt. 25, 36) 

"De gevangenen bezoeken" is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want er staan grote 

muren tussen ons en de gevangenen. Letterlijk: gevangenissen zijn goed beveiligd. Het kost 

moeite ze in of uit te gaan. En figuurlijk: de gevangenis is een plek waar mensen niet graag 

willen zijn. Een plaats van verlatenheid, verguizing en wanhoop. Vaak oordelen we ook hard: 

"Eigen schuld, dikke bult". Armen, zieken, vreemdelingen, ja, die hebben hulp nodig. Maar 

gevangenen? Verdienen die ons erbarmen? Nou ja, als ze gevangen zitten vanwege hun 

idealen, overtuigingen of geloof, dan willen we nog wel eens sympathie opbrengen. Maar 

geldt dat ook voor drugsmokkelaars, veelplegers, moordenaars, kinderlokkers? 

Wie in een gevangenis zit, verkeert in isolement en verlatenheid. Bezoekmogelijkheden zijn 

beperkt. Partner of kinderen komen soms nog wel. Maar andere bekenden veel minder. De 

muur is te hoog. 

 

Elke justitiële inrichting in Nederland (gevangenis, huis van bewaring of 

vreemdelingendetentie) kent een dienst geestelijke verzorging. Daarin zijn dominees, imams, 

pandits, rabbijnen, boeddhistische geestelijken, humanistische raadslieden en katholieke 

pastores actief. 

Als een parochie iets wil doen met het thema "gevangenen bezoeken" is het aan te bevelen 

contact te zoeken met het katholiek justitiepastoraat (website: gevangenispastor.nl). 

 

Suggesties: 

 Informatiebijeenkomst over ‘gevangenen bezoeken’ met medewerking van een 

justitiepastor, vrijwilligers en ex-gedetineerden 

 Bezoekwerk en ondersteuning van familieleden van gedetineerden 

 De stichting Exodus zet zich in voor de nazorg aan gevangenen (zie 

www.stichtingexodus.nl) . In Utrecht  is ook een Exodushuis gevestigd. 

 Groetenactie / Brievenactie van Amnesty International 

 Deelname aan wake bij het detentiecentrum Zeist   

 Versterking van het vrijwilligerswerk in het justitiepastoraat). 
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12. 6 november 2016: DODEN  BEGRAVEN   
 

lezingen op deze 32e zondag door het jaar (zondag na Allerzielen):  

2 Makkabeeën 7, 1-2 + 9-14; 2 Tessalonicenzen 2, 16 – 3, 5: Lucas 20, 27-38 

 

Bij de lezingen 

 

In Matteüs 25 wordt het begraven van doden niet genoemd als een van de werken van 

barmhartigheid. Toch zien we bij de eerste christenen een bijzondere zorg om de martelaren 

en alle overledenen waardig te begraven. En men kwam nog regelmatig samen bij het graf. 

We zien dit bijv. in de catacomben van Rome. In het Oude Testament is er met name in het 

Boek Tobit sprake van het begraven van doden als een goed werk. Tobit zelf draagt zorg 

voor het begraven van vermoorde landgenoten; hij zal er blindheid aan overhouden (Tobit 1, 

17 en 2, 1-10). Later zal hij aan zijn zoon Tobias de opdracht geven om hem en zijn vrouw 

waardig te begraven (Tobit 14, 9). Tobias zal dit doen en ook zijn schoonouders zal hij 

waardig begraven (Tobit 14, 9-13). 

De eeuwen door hebben christenen zorg besteed aan het waardig begraven van de doden. 

We zien dit aan de monumentale begraafplaatsen en de goed onderhouden kerkhoven bij de 

dorpskerken. In onze tijd neemt het gebruik van crematie toe, maar dit betekent geen 

vermindering van zorg voor een waardig afscheid. 

In de eerste lezing zien we hoe de zeven broers en hun moeder onbevreesd een 

gewelddadige dood tegemoet zien, in het vertrouwen dat God aan hen leven zal geven door 

de dood heen. In het evangelie verdedigt Jezus tegen de Sadduceeën het geloof in de 

verrijzenis van allen. Voor christenen is het geloof in de verrijzenis van de doden de reden 

om niet alleen dankbaar terug te zien maar ook hoopvol vooruit te zien. We kunnen de 

doden toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. En we kunnen leven met het vertrouwen dat 

we in Christus met elkaar in liefde verbonden blijven, zoals de ranken aan de wijnstok. 

 

Uit de traditie 

 

‘Alles wat we zoal doen – de verzorging van het lijk, de inrichting van het graf en de plechtige 

begrafenisstoet – is eerder bestemd om de levenden te troosten dan om de doden te 

gerieven. Pas als een goddeloze enige baat vindt bij een kostbaar graf, zal een vroom mens 

eronder te lijden hebben dat hij een goedkoop of geen graf krijgt. Voor die in purper geklede 

rijkaard organiseerde een schare van dienaren een uitvaart die schitterend was in het oog 

van de mensen, maar in het oog van de Heer was die andere uitvaart veel luisterrijker, die 

door de dienst van de engelen bereid werd aan de met zweren bedekte arme, die zij niet 

naar een marmeren graf brachten, maar omhoog droegen naar de schoot van Abraham.... 

Dit mag overigens geen reden zijn om de lichamen van de overledenen zonder respect te 

behandelen en maar weg te doen, vooral niet die van rechtvaardige en gelovige mensen, 

van wie de Geest een heilig gebruik heeft gemaakt als werktuigen en vaten voor alle goede 

werken. Want wanneer een kledingstuk, een ring of iets anders van dien aard, dat aan een 

vader heeft toebehoord, zijn nakomelingen des te dierbaarder is naarmate die hun ouders 

meer liefhebben, dan dienen de lichamen zelf toch beslist niet geringgeschat te worden, 

waarmee wij in ieder geval veel intiemer en hechter verbonden zijn dan met welke dingen 

dan ook die wij aan ons lichaam dragen. Zij behoren namelijk niet tot wat men van buiten als 

sieraad of hulpmiddel gebruikt, maar tot de natuur zelf van de mens.’  

(Augustinus, de Stad Gods I, 12-13) 
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"Als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Ninivé zag liggen, dan begroef ik 

het." (Tobit 1,17) 

In het bekende rijtje van de zeven werken van barmhartigheid neemt dit werk een bijzondere 

plaats in. Alle werken hebben stevige bijbelse wortels. Op veel plaatsen in het Oude 

Testament laat God zich kennen als de Barmhartige, die wenst dat mensen tot hun recht 

komen. God sluit een verbond met zijn volk en op basis daarvan behoort men kwetsbare 

mensen bescherming te bieden: de arme, de weduwe en wees, de vreemdeling. Omdat de 

mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, is het de opdracht voor de mens in Zijn 

sporen te gaan. De joodse traditie zegt dan ook: 

Zoals Hij de naakten kleedt (Adam en Eva: Gen.3, 21), zul jij de naakten kleden. De Heilige-

Hij-Zij Geprezen bezocht de zieken (Abraham na zijn besnijdenis: Gen.18, 1), zo zul jij de 

zieken bezoeken. De Heilige-Hij-Zij-Geprezen troostte de rouwenden (Isaak na de dood van 

zijn vader: Gen.25, 11), zo zul jij de rouwenden troosten. De Heilige-Hij-Zij-Geprezen begroef 

de doden (Mozes: Deut. 34, 6), zo zul jij de doden begraven. 

Matteüs vermeldt in Jezus' toespraak over het Laatste Oordeel (Mt. 25, 31 - 46) ook een rijtje 

goede werken. "Ik had honger, en je hebt me te eten gegeven. Ik had dorst en je hebt me te 

drinken gegeven…" Het zijn er zes, de zevende, de doden begraven, ontbreekt hier. 

 

 
 

Actualiteit 

 

De dood is een scharniermoment dat uitnodigt om het leven te beschouwen van de dode 

maar ook van onszelf. Als werk van barmhartigheid heeft het begaven van de doden dan ook 

twee kanten. Enerzijds richt het de aandacht op de dode die begraven wordt. Door veel 

aandacht en zorg te besteden aan het goed uitgeleide doen van de dode wordt de 

overledene de laatste eer bewezen. Zo kan van elke dode op eigen wijze afscheid worden 

genomen.  
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Anderzijds nodigt de dode degenen die achterblijven uit om hun eigen leven te beschouwen. 

Oog in oog met het einde van het leven is er geen schone schijn meer op te houden. We 

worden uitgenodigd ons de vraag te stellen: wat kies jij in je leven, wat haal je naar je toe, 

wat laat je los? Een zorgvuldig afscheid helpt de gemeenschap het verleden af te sluiten en 

de toekomst te openen. 

Vroeger was dat een gezamenlijke zorg, onder meer tot uiting komend in 

begrafenisverenigingen en allerlei vaste rituelen rond sterven, begraven en rouw. Daarna 

hebben we een tijd gehad dat ziekte en dood uit het gezichtsveld werden verdrongen. Nu 

leven we in een tijd waarin weer een groter besef lijkt te bestaan van de kwetsbaarheid en 

eindigheid van het leven van iedere mens. Met een grotere individuele vrijheid dan vroeger, 

toen ofwel de traditie ofwel de professionals bepaalden wat er moest gebeuren, geven 

mensen nu vorm aan het proces van rouwen en aan de uitvaart. 

Bij een begrafenis proberen we recht te doen aan de overledene, aan de overlevenden, aan 

God. Barmhartigheid doen betekent dan: mensen niet ontluisteren, maar aan hen eer 

bewijzen als kind van God; ruimte bieden voor alle gemengde gevoelens die een overlijden 

met zich mee kan brengen; en in dankbaarheid de overledene teruggeven aan God, in het 

vertrouwen dat God zelf de laatste eer bewijst. 

 

Suggesties: 

 Activiteiten rond dit werk van barmhartigheid kunnen zich toespitsen op het begraven 

van doden in engere zin of zich breder richten op de aandacht voor stervenden, 

nabestaanden en rouwenden. Enkele mogelijkheden:  

- een bijeenkomst met een uitvaartondernemer en een pastor over de verschillende 

mogelijkheden in deelname en vormgeving van de uitvaart en alles wat daarmee 

samenhangt  

- een catechesemiddag over sterven, verliezen en geloven en / of over wat er wordt  

gevierd bij een uitvaart? 

 Aandacht voor rouwbezoekgroepen en andere vormen van pastoraat aan rouwenden 

 Aandacht voor het gedenken van de doden (bij bijzondere gelegenheden of via een  

monumentje voor doodgeboren kinderen etc.) 

 Tentoonstellingen. Voorbeelden: bidprentjes, fototentoonstelling "Een laatste groet. 

Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland" van fotografe Marrie Bot, 

fototentoonstelling van Solidaridad "Re-encuentro - hereniging" over het herbegraven 

van de slachtoffers van de burgeroorlog in Guatemala. 

- Hospices en bijna-thuishuizen, bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en 

niet lang meer te leven hebben. Ook zijn vrijwilligers soms betrokken bij vormen van 

thuiszorg, als het nog mogelijk is dat mensen thuis sterven. 
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