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Zeven Werken van Barmhartigheid
In het jaar 2006 heb ik de kerkdiensten, waarin ik in het kader van mijn werk als diaconaal predikant
in Nijmegen her en der in de stad voorga, thematisch aan elkaar verbonden door telkens uit te gaan
van één van de thema’s van de Zeven Werken van Barmhartigheid: Ik heb honger geleden en jij
hebt Mij te eten gegeven, Ik heb dorst gelden en jij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben vreemdeling
geweest en jij hebt mij gehuisvest, naakt en jij hebt mij gekleed, ziek en jij hebt mij bezocht. Ik ben
in de gevangenis geweest en jij bent tot Mij gekomen.” (Matt 25: 35,36)
In de middeleeuwen is daar als zevende werk van Barmhartigheid ‘de doden begraven’ aan toegevoegd,
op basis van wat in het bijbelboek Tobit staat geschreven.
Als voorganger koos ik bij mijn voorbereiding op de verschillende diensten één thema van de zeven
uit en benaderde dat steeds op een andere wijze, geleid door de evangelielezing die bij de betreffende
periode in het kerkelijk jaar paste. Bij de keuze van de oud testamentische lezing ben ik verschillende
keren uitgekomen bij dezelfde passage uit Jesaja 58, waar Jesaja het heeft over het vasten. Doordat
steeds een ander thema aan de orde is, licht zo’n lezing ook weer elke keer anders op.
In het boekje, dat u ter hand hebt genomen, heb ik per thema steeds één van de overdenkingen,
die daardoor zijn ontstaan, opgenomen. Ook het kyriegebed uit die dienst, geïnspireerd door het
betreffende thema, heb ik erbij afgedrukt.
In de diensten heb ik ook veelvuldig gebruik gemaakt van afbeeldingen
van een schilderij over de Zeven Werken van Barmhartigheid, dat
behoort tot de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam. Een
onbekende Alkmaarse schilder, die als naam de ‘meester van Alkmaar’
heeft meegekregen, maakte dit zevenluik voor de Sint Laurenskerk
te Alkmaar in 1504. Op één van de luiken is een figuur afgebeeld die
mogelijkerwijs een zelfportret van de schilder is. Het zou een duidelijk
bewijs zijn van zijn betrokkenheid bij het thema.
Afgebeeld zijn de zeven werken van barmhartigheid: het spijzigen
van de hongerigen, het laven van de dorstigen, het kleden van de
naakten, het begraven van de doden, het herbergen van de reizigers,

naast de vermoedelijke schilder

het bezoeken van de zieken en het vertroosten van de gevangenen. staat Jezus
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Inscripties onderop de lijst vertellen over welke werken het gaat. De lijst is één van de oudste
oorspronkelijke lijsten in het museum. In de 16de eeuw zijn de panelen ernstig beschadigd. Dit is
gebeurd tijdens de beeldenstorm, toen een protestantse menigte de Sint Laurenskerk bestormde. Het
schilderij werd met messen en beitels bewerkt: ogen werden uitgestoken, gezichten onherkenbaar
verminkt. De woede was blijkbaar doelgericht, want alleen de rijke weldoeners en de geestelijken
hebben het zwaar te verduren gehad. Het werk heeft een intensieve restauratie ondergaan in 1975.
In deze publicatie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de afbeeldingen van dit zevenluik en
fragmenten daarvan, die mij beschikbaar zijn gesteld door het Rijksmuseum te Amsterdam.
Barmhartigheid is in de diaconale wereld een beladen begrip. Voor velen doet het te veel denken aan
de neerbuigendheid, waarmee diaconaal werk in het verleden soms gepaard ging. Wanneer je meer
over de thema’s van de zeven werken van Barmhartigheid nadenkt, dan verdwijnt die aarzeling.
Werkelijke barmhartigheid is van gerechtigheid doortrokken. Het besef dat je in de ontmoeting met
de behoeftige medemens steeds oog in oog met Jezus kan komen te staan, behoedt je voor elke
vorm van hoogmoed. De schilder van de afgebeelde schilderijen laat dat steeds weer zien door onder
de behoeftigen in elke afbeelding een figuur weer te geven die onmiskenbaar de gestalte van Jezus
heeft aangenomen.
Ook ik heb geprobeerd in mijn overdenkingen duidelijk te maken dat barmhartigheid geen waarde
heeft als ze niet van gerechtigheid is doortrokken en dat diaconaal werk alleen waardevol is als het
gedaan wordt in het besef, dat we in die ander de Ander ontmoeten.
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De hongerigen te eten geven
Schriftlezingen

Jesaja 58: 1-9
Mattheüs 14: 13-19

Kyriegebed
Voor wie hongeren, bidden wij.
Miljoenen mensen in deze wereld die niet genoeg te eten hebben,
die hun kinderen niet voldoende te eten kunnen geven.
Voor wie hun oogst zien mislukken,
hun zee leeggevist,
hun toekomst verloren.
Voor wie hongeren bidden wij:
Heer ontferm U
Voor wie hongeren naar gerechtigheid, bidden wij u.
Zij die reikhalzend uitzien naar een nieuwe dag
waarop hen recht wordt gedaan,
waarop recht wordt gedaan aan kleine mensen in nood,
en het onrecht aan de kaak wordt gesteld.
Voor wie uitzien naar gerechtigheid, bidden wij:
Heer ontferm U
Voor wie hongeren naar liefde, aandacht, nabijheid, bidden wij.
Zovelen die, met hun ziel onder hun arm,
deze donkere dagen door moeten komen.
Zoveel mensen moederziel alleen
in tehuizen, op straat, maar misschien ook gewoon in het huis van de buren.
Voor mensen die uitzien naar aandacht bidden wij:
Heer ontferm U
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Overdenking

Toen de aarde om haar heen nog vruchtbaar genoeg was om met haar familie van de vruchten te

Een paar weken geleden werd de winnende foto

leven.

van de World Press Photo bekend gemaakt. Heeft u

Wat heeft ze gezien aan ellende toen het leven

‘m gezien de foto van fotograaf Finbarr O’Reilly?

minder werd, de droogte uitzichtloos, de oogsten

Een foto van een vrouw, genomen in een nood-

mislukt. Wat heeft ze gezien voordat de ellende zo

hulpkamp in Niger.

groot was dat ze moest vluchten, haar toevlucht

De vrouw, gehuld in de voor Afrika kenmerken-

moest nemen tot zo’n noodhulpkamp.

de

Wat heeft ze daar om zich heen gezien? Zij kijkt

kleurrijke doeken. De vrouw staart voor zich

uit. Grote ogen, ogen die

haar kind niet aan… Het is

schijnbaar

meer

toch ook niet om aan te

zien. Een lege blik. Naar

zien, hoe een kind sterft

haar mond reikt een klein

van gebrek.

niets

rimpelig handje. Het lijkt
de hand van een kind,

Honger.

maar het zou ook haast

Het is niet om aan te zien.

de hand van een honderd

Het is onacceptabel. Daar

jarige kunnen zijn.

zijn we het waarschijnlijk

Een

indringend

beeld,

wel over eens. Maar hoe

maar eigenlijk is het op-

kunnen we er een eind aan

vallend dat deze, eigenlijk

maken?

gewone foto, zo’n prestigieuze prijs heeft gewonnen. Er was dan ook veel

In de millenniumdoelstellingen, u weet wel die

commentaar.

doelen die wereldwijd zijn afgesproken rond het

Is dit nieuws?

jaar 2000 die in 2015 zouden moeten zijn gerea-

Is dit niet van alle jaren, van alle tijden?

liseerd; in die doelstellingen wordt erover gespro-

Is dit een mooie foto?

ken dat het aantal hongerigen in 2015 met de helft

Er zijn kritische opmerkingen over de compositie,

zou moeten zijn verminderd.

over de alledaagsheid, het vertelt niet meer dan

Blijft er nog altijd een helft over. Dat betekent: Nog

wat je ziet…

altijd zo’n 12.000 mensen per dag die van honger
zouden sterven. Nog altijd 400 miljoen mensen

Wat ziet zij, die vrouw?

die dan honger lijden of zwaar ondervoed zijn.

Wat heeft ze gezien?
Heeft zij het leven gezien toen het nog goed was?
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betekent dat de andere helft aan honger en el-

er is wel degelijk honger. Niet voor niets groeien

lende nog blijft bestaan.

de voedselbanken als kool. Veel mensen zijn niet

Niemand durft als doelstelling te roepen: “De hon-

meer in staat om de eindjes aan elkaar te knopen.

ger de wereld uit, te beginnen in Afrika”.

De eindjes van de maand en die van hun porte-

Het is ook een complex probleem. Het heeft te

monnaie. Er is gewoon niet genoeg geld om aan

maken met overbevolking, met oorlogen, met na-

het eind van de maand hun kinderen fatsoenlijk

tuurverschijnselen. Het heeft met alle wereldpro-

te eten te geven. De vaste lasten lopen zo op, dat

blemen te maken, misschien nog wel het minste

er gewoon geen geld meer is voor het dagelijks

met geld. Zouden we het geld dat we aan wapen-

noodzakelijke.

productie uitgeven, inzetten voor hongerbestrijding, dan was dat, heb ik begrepen, ruim voldoen-

Afgelopen vrijdag was er bij Pauw & Witteman een

de. Geld zou niet het

fotograaf die zich had toegelegd op het fotogra-

probleem hoeven te

feren van armoede in Nederland en die was diep

zijn. Het gaat om de

onder de indruk gekomen van wat hij voor zijn

wil om er wat aan te

camera had gekregen, hopeloze situaties, maar

doen, een menta-

krachtige mensen. Mensen zoals die vluchtelingen

liteitsverandering,

die zonder enige uitkering of ondersteuning van

hier en daar.

de overheid moeten zien rond te komen. Ze mogen niet werken, ze mogen er niet eens zijn, maar

“Wij

zouden

het

ze zijn er wel. Ze kloppen aan de deur van kerken

hier wel aanpakken

en instanties die ze, nog, niet wegsturen.

als hier zo veel hon-

Afgelopen vrijdag waren we als diaconie nog in de

ger zou zijn..”

Dat

gelegenheid om voor twee van die mensen onder-

hoor je mensen wel

dak te realiseren. Zeer dankbaar waren ze, maar

eens roepen. Maar

hoe moet het nu verder. Hoe gaat het verder als

meer en meer is er

ze deze sloopwoning weer uit moeten? Zal een

ook hier in ons wel-

generaal pardon voor hen uitkomst bieden? Een

varende rijke land

voorbeeld uit de vele in ons land. Dagelijks belt er

honger. We zijn ge-

bij ons aan de diaconie wel iemand aan die zegt

neigd

honger te hebben. Een, twee dagen niets gege-

Hier

te
in

zeggen:
ons

land

ten. Ik beweer niet dat die mensen allemaal eerlijk

hoeft niemand van

zijn, maar het is zeker niet uit overdaad dat ze bij

de honger om te komen. De laatste jaren zeg ik

ons aanbellen.

dat niet meer. Om te komen misschien niet, maar
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“Geef gij hen te eten”, zegt Jezus.

werk, te kort aan geld in het budget voor sociale

Jezus was voor zijn rust, voor meditatie, om even

zorg. Tekort en te weinig.

tot zichzelf te komen - tot zijn God te komen - naar

Jezus ziet niet op wat er niet is. Jezus ziet een

een eenzaam plekje gegaan. Je hebt wel eens die

mens niet aan op zijn ziekte of zijn gebrek, Jezus

behoefte, even niet van alles aan je kop. Ik pro-

ziet een mens aan op zijn potentie, op wat er wel

beer het ook in mijn werk op de diaconie. Even

is, op welke mogelijkheden er wel zijn.

niet die deurbel met weer een beroep op onze dia-

Dat is genezend.

conale inzet. Even niet die telefoon met weer een

Dat is ook genezend voor zijn volgelingen: Wat

hulpvraag. Even niet…. Maar de mensen weten Je-

heb je wel te bieden? Vijf broden en twee vissen.

zus ook daar, op die eenzame plek, te vinden.

Zeven is voldoende, vijf en twee.

En als hij hen ziet dan gaat hij niet mopperen of

Als de discipelen dat brengen bij Jezus, als ze in-

van zich afduwen, zoals ik wel eens doe, maar dan

zetten wat ze hebben, dan blijkt het voldoende.

heeft hij medelijden met de mensen en dan gaat

Vraag niet hoe, natuurlijk kan het niet, maar het

hij op hun levensvragen in. Hij bemoedigt, Hij ge-

blijkt. Onnatuurlijk dan maar, het blijkt te wer-

neest, Hij beurt op.

ken dat als gedeeld wordt wat voor handen is, als

Als het laat wordt, de tijd vliegt, dan krijgen de

gedankt wordt met het oog op wat er wel is en

mensen honger. De leer-

dan werkelijk gebroken en

lingen van Jezus willen hen

gedeeld wordt, dat er dan

naar huis sturen, de men-

voldoende is.

sen moeten toch eten. Je-

De schepping is toereikend,

zus heeft andere plannen:

er moet alleen gedankt, ge-

“Geven jullie hun maar te

broken en gedeeld worden.

eten”.
Hoe is dat nu mogelijk

Ach natuurlijk is het een

Heer, we hebben niets in

symboolverhaal. Ik ga echt

te brengen. Wat kunnen

niet met zo’n verhaal naar

wij betekenen voor zo’n

een noodhulpkamp in Ni-

grote groep mensen. Dat

ger. Maar het verhaal is wel

kunnen wij toch niet, dat

waar, in z’n zeggingskracht

hebben wij toch niet.

voor ons vandaag. Als we
zouden leven vanuit het

10

Een zeer herkenbare ge-

danken, breken en delen,

dachte, te kort aan vrijwil-

dan zouden heel veel maat-

ligers in het vluchtelingen-

schappelijke problemen zijn
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opgelost. Diaconale inzet werkt genezend.
Heeft dat nog wel met kerk-zijn te maken,

In die schilderijen van de zeven werken

hoor ik wel eens zeggen over het diaconale

van barmhartigheid zie je als je goed kijkt

werk.

steeds onder die mensen die hulpbehoe-

In Jesaja wordt het profetisch duidelijk ge-

vend zijn een figuur die onmiskenbaar Je-

maakt. “Is dit het vasten dat ik verkies?”

zus is.

klinkt daar.

Jezus onder de armen, de hongerigen, de

Jesaja schetst een manier van met geloven

daklozen, de gevangenen, de vreemden.

omgaan, waarin de onderlinge strijd de bo-

Wat jullie gedaan hebben voor een van de

ventoon voert, waarin handel en geldelijk

onaanzienlijksten van mijn broeders of zus-

eigen belang centraal staan. Is het gek dat

ters, dat heb je mij gedaan, zegt Jezus.

God zich daarvoor afsluit? Is het gek dat
God zich niet laat horen als wij alleen druk

In het diaconale werk word je behoed voor

zijn met onze eigen binnenkerkelijke be-

neerbuigendheid,

slommeringen? Is dat wat God van ons wil?

één-richtingsverkeer,

Als kerk? Als religieuze gemeenschap?

voor alle mogelijke negatieve bijverschijn-

Jesaja geeft er onverbloemd antwoord op

selen van diaconaat als je in die ander, die

en laat God zeggen: Is dit niet wat ik van

je helpt, steeds weer iets van Jezus pro-

jullie vraag: dat je onrechtvaardige struc-

beert te ontdekken. Dan blijkt dat ook aan

turen in je maatschappij ontmantelt, dat

jou steeds weer heel veel wordt aange-

je mensen die om je heen in de verdruk-

reikt, dat jij soms zelf de geholpene bent,

king komen, bevrijdt, opnieuw op de be-

dat je je tegemoet getreden weet in een

nen helpt, dat je onrecht aan de kaak stelt

hulpvraag door een glimp van Jezus. Dat je

en het recht laat zegevieren.

Jezus vindt in je inzet voor mensen die het

Dat je met hongerigen je brood deelt, on-

minder hebben, in je strijd tegen onrecht

derdak biedt aan armen die geen dak bo-

en voor vrede.

ven hun hoofd hebben, dat je kleedt wie

Tweerichtingsverkeer waarbij we Jezus in

naakt rondlopen.

de ander, die om hulp vraagt menen te her-

Is dat niet het vasten dat ik verkies, de re-

kennen en waarbij misschien ook in ons,

ligieuze inzet die ik van jullie verlang?

door ons hulpvaardig handelen, iets van Je-

Als jullie dát doen, dan zal God van zich

zus wordt herkend.

laten horen. Als je dan om God roept, dan

Als je dan om hulp roept, omdat het alle-

zal je merken dat hij onder jullie is, zegt

maal niet vanzelfsprekend en makkelijk is,

Jesaja.

als je dan om hulp roept, dan klinkt het:

voor

uitputting,

voor

voor

bevoogding,

“Hier ben ik”
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De dorstigen te drinken geven
Schriftlezingen

Jesaja 32 : 1-8 en 15-20
Lukas 4 : 14-21

Kyriegebed
Voor wie omkomen van de dorst, bidden wij,
De aarde en de mens uitgedroogd.
Vee dat sterft van gebrek.
Geen traan meer om te laten.
Voor wie dorstig uitzien naar gerechtigheid, bidden wij.
Voor wie dorsten naar hoop,
naar leven, bidden wij.
Dat zij zich zullen laven aan de vreugde van nieuwe hoop,
een hand die naar hen reikt,
een oog dat hen werkelijk ziet,
de mond die geen kwaad meer spreekt over hen.
Dat zij zich gezien weten,
gehoord, gekend.
Dat zij zich kunnen laven aan uw woord, uw vrede, uw leven.
Dat er voor hen mensen zijn die uw woord doen,
getuigen zijn van uw vrede,
mensen, die leven naar uw wil.
Dat wij die mensen zijn.
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U.
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Overdenking

Ja, bij de vierdaagse, het water geven aan de kant
van de weg. Het afgelopen jaar bleek maar weer

De dorstigen te drinken geven.

hoe gruwelijk dat nodig was en hoe fataal dorst en

Ik ben de afgelopen periode in de kerkdiensten,

uitdroging kunnen zijn.

waarin ik in Nijmegen voorga, steeds vanuit een

Maar in het gewone leven?

andere invalshoek, bezig met de Zeven werken

Wij zijn hier niet dorstig.

van Barmhartigheid. De hongerigen voeden, de

Ja, natuurlijk, voordat we het café instappen,

naakten kleden, de zieken bezoeken, de doden

maar echt gebrek aan water is er in ons land niet.

begraven, de gevangenen opzoeken, de vreemde-

Zelfs bij de allerarmsten en mensen die diep in

ling herbergen en de dorstigen te drinken geven.

de schulden zitten, wordt het water niet zo snel

De thema’s zijn allemaal duidelijk te verbinden
met onderdelen van het diaconale werk waar we
als gemeente voor proberen te staan.
De hongerigen voeden, voert je al snel naar de
voedselbank of naar het uitdelen van voedsel in de
binnenstad aan dak- en thuislozen.
De gevangenen bezoeken: buiten het maatjes
project voor gevangenen van Exodus, en het doen
van vrijwilligerswerk in de Pompekliniek, kun je
denken aan het schrijven van brieven voor Amnesty, het sturen van kaarten van hoop naar gevangenen.
De vreemdeling herbergen is natuurlijk schreeuwend aan de orde rond de levensverhalen van alle
uitgeprocedeerde vluchtelingen. We moeten na
al ons bidden om toekomst voor hen, om nieuwe
hoop en nieuwe kansen, nu niet vergeten te danken voor de eerste stappen die gezet zijn in de
richting van het generaal pardon.
Alle thema’s van die zeven werken van barmhartigheid zijn goed te koppelen aan onderdelen van
het diaconale werk ook hier in onze stad. Maar de
dorstigen te drinken geven?

14
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afgesloten. Gas en licht, wordt wel regelmatig af-

het niet makkelijk concreet te maken. Dat komt

gesloten, met alle verschrikkelijke gevolgen van-

natuurlijk ook door ons klimaat, wij hebben voor-

dien, maar het water afsluiten, dat vinden de vaak

alsnog geen gebrek aan water. Ons land is niet uit-

meedogenloze schuldeisers toch ook nog een stap

gedroogd. In de teksten die we lezen in de bijbel

te ver.

is dat vaak anders, ook in de profetenlezing van

De dorstigen te drinken geven, dat brengt je bij

deze zondag.

projecten in de derde wereld, waarbij waterput-

Beelden van woestijn, van dorre streken, van dor-

ten worden geslagen om een dorp van drinkwater

stig land, ze zijn zeer gebruikelijk en als hoogste

te voorzien. Als je aan dat soort projecten denkt,

vorm van zegen wordt genoemd: het groen dat is

dringt het belang van water tot je door. En als iets

geplant aan waterstromen, het vertoeven in een

belangrijk is en schaars, dan wordt er in onze we-

oase.

reld om gestreden. Men zegt wel dat toekomstige
oorlogen niet meer zullen gaan om olie of gas,

Dor, dorstig in de zin van hevig verlangend naar….,

maar om water. Het is een enge werkelijkheid in

schreeuwend behoefte hebben aan…, dat kennen

onze wereld, maar het geeft wel goed het belang

we natuurlijk wel.

van water aan.

Dorsten naar aandacht, naar hoop, naar recht ge-

De dorstigen te drinken geven, een wereldwijde

daan worden. Dorsten naar een arm om je heen,

opdracht, maar hier in ons land, in onze stad is

een hart onder de riem. Je leven leek verdroogd,
maar er kwam iemand langs die je weer even aanraakte, waardoor het weer ging stromen in je.
De dorstigen te drinken geven.
Eigenlijk is ook de evangelielezing van vandaag
een profetenlezing. En zoals het profeten eigen
is, geven ze beide vlijmscherp aan waar het aan
schort in onze maatschappij. Ze houden geen rekening met mitsen en maren, met onze terechte
aarzelingen dat we toch niet alles kunnen en toch
ook niet alle leed van de wereld op onze schouders
kunnen nemen. Ze schetsen gewoon een visioen.
Ze zijn daarin geweldig stellig. Ze schrikken er
zelfs niet voor terug om God sprekend in te voeren. Zo spreekt de Here. Zo overtuigd zijn ze van
hun eigen gelijk. Zo overtuigd zijn ze ervan dat
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ze niet hun eigen gelijk, maar het woord van God

Zo veel effect heeft het als we als samenleving

verkondigen.

met de individuele zwakke mens zuiver weten

Profeten, ze hebben in de bijbel wel veel te zeg-

om te gaan, dan wordt die maatschappij van bin-

gen, maar ze hebben het nooit voor het zeggen,

nenuit genezen, sterker, rechtvaardiger. Even zo

ze hebben geen macht, geen regeringsverant-

goed wordt ze van binnenuit rot als we de zwakke-

woordelijkheid. Er is de profeet en er is de koning

ren opofferen ten behoeve van ons economische

en dat zijn duidelijk verschillende functies.

gewin. Alleen als in die geest wordt gewerkt en

De profeet is er om het grote visioen te schetsen

beleid gemaakt heeft een samenleving kans van

van vrede en gerechtigheid. De oproep dat er, zo-

slagen, kans om werkelijk samen-leving te zijn.

als in Jesaja 32 zo prachtig staat, een beschutting

Dat mensen die dorsten in die samenleving, naar

is tegen de wind, een schuilplaats voor een wolk-

hoop, naar aandacht, naar liefde, dat die mensen

breuk en dat er waterstromen zijn voor een dorre

zich kunnen laven aan onze daden.

streek. Die oproep moet vertaald worden in alle-
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daagse daden. Jesaja schetst dan de dwaas tegen-

Wanneer je dit aan een van mijn minste broeders

over de edelen. De dwaas die niet reageert op de

of zusters hebt gedaan, dan heb je het mij ge-

nood om hem heen, die niet luistert, niet verhoort,

daan, zegt Jezus, bij die werken van barmhartig-

die bewust een hongerige laat honger lijden en

heid. Jezus onder de dorstigen, de naakten, de

de dorstige niets te drinken geeft. Hij schetst de

gevangenen. Treffend beeldt de schilder van de

kansloosheid van een maatschappij waarin der-

middeleeuwse schilderijen van de werken van

gelijke dwazen het voor het zeggen hebben, het

barmhartigheid dat uit door onder die groepen

beleid uitmaken.

armste mensen, steeds een figuur af te beelden,

En dergelijke dwazen hebben het beleid in ons land

die onmiskenbaar Jezus verbeeldt…. Dat heb je

vormgegeven de laatste jaren. Ik kan er niets aan

mij gedaan.

doen, maar als ik dit lees: De hongerigen laten

Als we Jezus zoeken, hem proberen te dienen, ons

honger lijden en de dorstigen niets te drinken ge-

leven in zijn dienst willen stellen, dan kijken we

ven, dan komt voor mij het beeld naar boven van

ineens in de ogen van een medemens in nood.

hoe we de laatste jaren als maatschappij gehan-

En ook andersom: Als we dienend bezig zijn, druk

deld hebben ten opzichte van de uitgeprocedeerde

doende om mensen te helpen, volop bezig met het

vluchtelingen. De profeet schetst de uiteindelijke

diaconale werk, dan staan we op een onverwacht

leegheid en mislukking van zo’n maatschappij. En

moment ineens oog in oog met Jezus.

dat zal zo blijven, zegt Jesaja, totdat er van bo-

En dan vraagt hij ons naar ons beleid, onze aan-

ven een nieuwe geest over ons wordt uitgegoten.

pak, ons oog hebben voor het zwakke.

Dan zal de woestijn een boomgaard worden, waar

Heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld:

recht, gerechtigheid en vrede heerst.

Jezus is de vervulling van zijn eigen program,
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De geest des Heren rust op mij, want hij heeft
mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te
brengen; Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan
blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te hergeven en een genadejaar
van de Heer uit te roepen.
Het is in Jezus vervuld, maar het is ook steeds
een toetssteen voor ons handelen. Als ze straks
dat regeringsakkoord gesloten hebben, dat ze
toch christelijk-sociaal willen noemen, dan zouden ze die teksten er nog eens even naast moeten leggen. Deze evangelielezing, maar ook die
uit Jesaja 32.
Klopt het dat er met dat nieuwe beleid weer oor
is voor de zwakke, die zijn recht bepleit? Is er
voor de arme weer een schuilplaats voor wolkbreuken en beschutting voor de stormen van het
leven? Wordt de hongerige weer gevoed en de
dorstige te drinken gegeven?
Voor de regering een verantwoordelijkheid om
dat mogelijk te maken. Voor ons allen een oproep om daar voor open te staan, ons daarvoor
in te zetten. Dan wordt het misschien toch weer
leuk in ons land, leuk voor alle mensen die hier
wonen. Dat is die Geest van boven, die ons omwaar hij verschijnt met zijn zeggen en doen, daar
heerst vrede, daar wordt gerechtigheid waar, ge-

vormt tot volgelingen van Jezus; in onze woorden, maar vooral ook in ons doen en laten:

nade heerst alom.
Geeft Gij hen te drinken!
Wanneer we in Zijn Geest weten te handelen dan
kunnen we iets van zijn Licht weerkaatsen. Dan
kunnen we te drinken geven uit zijn bron.
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De vreemdelingen herbergen
Schriftlezingen

Jesaja 58 : 1-9
Lukas 14: 12-24

Kyriegebed
U willen we bidden, Heer, voor wie geen huis heeft,
geen dak boven het hoofd,
geen eigen plek om te wonen
Voor wie ontheemd is in deze maatschappij
voor wie geen plek is in onze herbergen,
voor wie er niet bij hoort.
Zo anders is, zo anders doet, dat hij geen aansluiting vindt
Voor wie zich niet thuis voelt in onze maatschappij,
omdat hele andere normen en waarden
door hem worden gekoesterd,
omdat hij zichzelf niet kan zijn onder ons, in ons midden.
Voor wie zich ontheemd voelt,
omdat zij nooit meer bij de voornaam wordt genoemd,
geen liefde meer ontvangt.
Voor alle ontheemden bidden wij
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U.
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Overdenking

Er zijn er velen in ons land die dit zullen kunnen nazeggen. Ik was vreemde-

De vreemdeling herbergen als één van de

ling en jullie hebben mij opgenomen. Ons

zeven werken van Barmhartigheid.

land heeft van oudsher een traditie van

Barmhartigheid is een belangrijk thema in

het opnemen van vreemdelingen, Hu-

de christelijke leer. Niet alleen bij ons ove-

genoten, Joden, migranten, noem maar

rigens. Morgen begint voor de moslims het

op. Ons land is er wel bij gevaren. Maar

suikerfeest. De afsluiting van een maand

zijn ze echt opgenomen? Is het niet zo

vasten. Vooral rond deze maand Ramadan

dat wanneer het spant in de maatschap-

is er ook voor hen de sterke oproep om

pij zij die opgenomen leken, meteen weer

barmhartig te zijn. En wij mensen, chris-

als vreemdeling worden geduid? Meteen

tenen en moslims, worstelen dan met de

weer apart worden gezet? Toen de Joden

vraag: Hoe ver moet je gaan?

vervolgd werden door een vreemde bezettingsmacht, hoe opgenomen bleken ze
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De bijbel doet een vergaand appel op ons.

toen in ons land? Terwijl zij hier toch al

Het wordt heel persoonlijk gemaakt. In zijn

eeuwen woonden. Werden ze toen gezien

beroemde gelijkenis uit Mattheus 25 waar

als één van ons, of waren ze toch weer die

de werken van Barmhartigheid op geba-

vreemdeling, die van elders?

seerd zijn, zegt Jezus: “Ik was vreemde-

Hoeveel ruimte is er als het ons als maat-

ling en jullie hebben mij opgenomen. In de

schappij niet goed uitkomt vanwege de

Hebreeënbrief klinkt het: “zalig de gastvrij-

economie of vanwege de tijdgeest. Hoe-

heid, want daarmee hebben sommigen van

veel vreemdeling kunnen we dan heb-

jullie, zonder het te weten, engelen geher-

ben?

bergd.”

Jezus geeft aan zich niet alleen persoon-

De schilder van dat zevenluik van schil-

lijk opgenomen te voelen met elke onaan-

derijen, dat op de liturgie afgebeeld is, de

zienlijkste vreemdeling die opgenomen

meester van Alkmaar, die rond 1500 deze

wordt, maar zich ook persoonlijk afgewe-

schilderijen maakt, maakte het wel heel

zen te voelen met elke onaanzienlijkste

persoonlijk door op elk schilderij onder de

die niet wordt opgenomen, niet wordt ge-

hongerigen of de naakten of de gevange-

accepteerd. En dat zijn er vandaag de dag

nen of de zieken of de vreemdelingen altijd

nogal wat. Hoeveel ruimte is er in onze

één figuur af te beelden, die onmiskenbaar

maatschappij voor het vreemde, het af-

verwijst naar Jezus. Ik was vreemdeling en

wijkende?

jullie hebben mij opgenomen.

Hoeveel ruimte is er in onszelf daarvoor?
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En dan is er in het evangelie,

toch al je handen aan vol.

de uitnodiging om mee te doen.
De uitnodiging om in te gaan op

Ik had het al over de moslims,

het feest van het koninkrijk. Die

die in deze dagen hun vastenpe-

uitnodiging vertaalt zich bij het

riode afronden. Een maand van

thema dat we vandaag aan de

bezinning op hun relatie met het

orde hebben, in de oproep om de

hogere, een maand van betrok-

vreemdeling te herbergen.

kenheid op hun medemens.

En dan klinken de verontschuldi-

We lazen in Jesaja 58 over de in-

gingen:

tentie van ons vasten. Het gaat

Ik kan dat toch niet persoonlijk

er niet om om een lang en zuur

dragen, al die ellende van men-

gezicht te trekken of alleen maar

sen?

het boetekleed aan te trekken,

Volgens mij staan die mensen

het gaat om de zuivering van je

helemaal niet open voor een ge-

levenshouding.

sprekje op straat, ze groeten je

Is dit niet vasten dat ik verkies,

niet eens, ze lijken zo in zichzelf

laat Jesaja God zeggen, dat u

gekeerd.

met hongerigen uw brood deelt,

Ik wil ze wel welkom heten in onze maatschappij,

onderdak biedt aan wie geen plek heeft, kleding

maar dan moeten ze zich wel aanpassen, inbur-

aan wie naakt is.

geren, onze taal spreken, onze gewoontes over-

Werken

nemen.

waarin er voor iedereen een volwaardige plaats is.

Het vreemde moet er eerst wel behoorlijk af voor-

Dan zal God van zich laten horen. Als u hem dan

dat we open voor hen staan.

aanroept dan zal hij zich laten kennen.

aan

een

rechtvaardige

samenleving,

Inhoudelijk is het vasten bij de moslims niet anEr is ook veel op hen aan te merken. Zijn ze wel

ders. Ook daar gaat het niet om uiterlijk vertoon,

betrouwbaar? Waar zijn ze mee bezig? Ik begrijp

maar om innerlijke bekering. Van hen kunnen we

ze niet en is er niet heel veel reden om bang voor

leren om een dergelijk vasten ook werkelijk ge-

ze te zijn, kijk maar eens hoe ze in Irak met elkaar

stalte te geven.

omgaan.

In de afgelopen periode hebben vele moslimge-

Er zijn veel redenen te noemen om het vreemde af

meenschappen bij hun Itfar-maaltijden anderen uit

te houden. Lekker op jezelf te leven, of alleen in je

de samenleving uitgenodigd voor een hernieuwde

eigen vertrouwde omgeving, met je eigen mensen

ontmoeting. Er kwam zo nu en dan wat van in de

om je heen. Liever alleen voor jezelf, daar heb je

nieuwsberichten, van zo’n Itfar-maaltijd op uitno-
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diging van de moslims in Amsterdam bijvoorbeeld,

stig gezocht naar onze eigen identiteit om die als

maar zo werden we ook hier in Nijmegen uitgeno-

maatstaf te kunnen gebruiken voor al het afwij-

digd en waren er maaltijden in allerlei steden waar

kende. Het besef dat onze identiteit in de eeuwen

grotere open moslimgemeenschappen leven.

gevormd is, juist ook door de verschillende invloe-

Een hernieuwde ontmoeting. Waar kun je elkaar

den van groepen mensen, die eerst als vreemd,

beter ontmoeten dan aan tafel?

afwijkend zijn ervaren, dat besef is er steeds min-

Ik werd zelf uitgenodigd bij een maaltijd geor-

der.

ganiseerd door Islam en Dialoog, een groep die
zich speciaal, door het hele jaar heen inzet voor

En toch is er juist dat appel op ons om de vreem-

de dialoog tussen de bevolkingsgroepen. Het ge-

deling te herbergen. Dat woord herbergen heeft

sprek over religie, maar ook over het leven van

in zich iets van gastvrijheid, maar zeker ook iets

alle dag.

van beschermen. En juist dat is vandaag de dag
zeer noodzakelijk. Uitgeprocedeerde vluchtelingen

Ik denk dat het vandaag de dag van het grootste

moeten worden geherbergd door ons, moeten niet

belang is. Er is een ontegenzeggelijke spanning

worden gedeporteerd, moeten niet worden opge-

in onze maatschappij. De ruimte voor het andere,

sloten in gevangenissen, zeker niet de kinderen

voor het vreemde is minder geworden. Andere

onder hen. De opdracht, zeker ook de christelijke

culturen, andere gewoonten, andere gebruiken

opdracht, is om hen te herbergen, opnieuw een

worden minder dan vroeger met nieuwsgierigheid

plek te geven in onze samenleving.

benaderd. Politiek gezien wordt in Nederland naarRuimte te vinden voor deze groep ontheemde
mensen, een pardon voor wat hen de afgelopen
jaren hier in ons land is aangedaan. Aan angst,
aan onzekerheid.
Er is een dringend appel vanuit de bijbel om die
ruimte te maken, om de vreemdeling een plek te
geven, om de dakloze te huisvesten, om met de
hongerige je brood te delen.
Als er van God uit de uitnodiging is om deel te
nemen aan zijn feestmaal, dan gaat het over dit
soort dingen. Als er de oproep is om te vasten,
dan vraagt God van ons zo’n levensstijl.
En natuurlijk zijn er talloze verontschuldigingen
om dat niet te doen, te druk, te ingewikkeld, te
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eng, te eenzijdig. Als de uitnodiging om in te gaan

samenleving is pas compleet als er allerlei invloe-

op de maaltijd van de Heer, de uitnodiging om deel

den een kans krijgen zich te bewijzen. Er zijn heel

te hebben aan zijn koninkrijk, je bereikt, zijn er

wat waarden verweven met andere culturen, die

altijd genoeg redenen om er niet op in te gaan. Er

onze identiteit zeer vruchtbaar zouden kunnen be-

is altijd wel wat anders te doen, dat belangijker

invloeden. De saamhorigheid van andere culturen

lijkt.

bijvoorbeeld of de plaats van oude mensen in an-

Maar eens wordt gevraagd er wel op in te gaan.

dere culturen of de verwevenheid met de natuur.

Het feestmaal van de Heer moet wel doorgaan,

De waarde van de vreemdeling kun je pas besef-

en het huis moet vol met ieder die wel gehoor wil

fen als je je ermee inlaat, als je ruimte maakt. En

geven aan de uitnodiging tot het feest.

dat is een proces van over en weer. Het is inburgeren en uitburgeren voor alle partijen. Maar ik ben

En dat geeft een ratjetoe aan die tafel. Van alles

er van overtuigd dat we daarmee dichter bij dat

door elkaar. Als je allemaal leeft vanuit het besef

koninkrijk komen. Meer ingaan op de uitnodiging,

dat God de gastheer is, dat je aan die tafel met al

op de oproep, de vraag van Jezus:

die andere mensen, door hem bent uitgenodigd,
dan zijn die verschillen helemaal geen probleem.

“Ik ben vreemdeling geweest. En, ……wat deed je

We moeten niet bang zijn voor het vreemde. Hoe

met me?

vreemd zijn we zelf niet voor een ander?

Maakte je ruimte of sloot je je af?

Volgens mij doe je jezelf als mens, als samenle-

Ik was die vreemdeling. Vond ik bij jullie gastvrij-

ving te kort als je het vreemde afhoudt, als je al-

heid, bescherming?

les bij het oude, vertrouwde wilt laten. Ook een

Hebben jullie me geherbergd?
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De naakten kleden
Schriftlezingen:

Jesaja 58: 1-9
Lucas 3 : 7-16

Kyriegebed
Heer we bidden u voor wie naakt,
onbeschermd in deze wereld staan.
Geen status hebben en daardoor speelbal zijn van de wet.
Voor wie bedreigd worden en daardoor op de vlucht moeten slaan.
Heer, spreid uw vleugels over hen uit.
Voor wie naakt en onbeschermd in deze wereld staan,
omdat hun gezondheid hen ontglipt,
hun geest verwaaid,
hun psyche verward raakt.
Heer, spreid uw vleugels over hen uit.
Voor wie naakt en onbeschermd in deze wereld staan
omdat ze geen middelen hebben.
Soms letterlijk geen geld om kleren te kopen,
maar meestal geen middelen om mee te doen,
er bij te horen.
Buitengesloten door hun extreme armoede.
Mensen, kinderen over de hele wereld,
maar ook in ons welvarende landje.
Heer, spreid uw vleugels over hen uit en geef bescherming.
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U.
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Overdenking

staan dat er geld was om nieuwe vrouwenkleren

Kleren maken de man. Of treffender misschien

Zij was er blij mee.

vandaag de dag: Kleren maken de vrouw. Hoe be-

Kleren maken de vrouw….

aan te schaffen. De kleren kwamen goed van pas.

langrijk is dat niet. Kledingtrends; groepskleding
waardoor duidelijk wordt of je erbij hoort of niet;

De naakten kleden…….. wie komt daarvoor in aan-

de mode van dit jaar of zelfs van deze zomer; met

merking?

wat vorig jaar ‘moest’ kan je dit jaar niet meer

Laatst werd ik aangesproken door een oud-diaken,

over straat gaan.

nadat ik ergens een verhaal over die zeven werken
van barmhartigheid had gehouden. Zij vertelde

De naakten kleden is één van de werken van barm-

hoe haar vader, die zelf ook diaken was geweest,

hartigheid. Het wordt genoemd in beide schriftle-

en die een kledingzaak had hier in Nijmegen, één-

zingen van vanmorgen: “Wie een dubbel stel on-

maal per jaar alle predikanten van Nijmegen (er

derkleden heeft, geve aan wie niet heeft.”

waren er toen nog 12) tegen inkoopsprijs in een
nieuw pak stak. Als vorm van barmhartigheid.

Mij dunkt: Ik heb een kledingkast vol en het zal bij

Twee, drie generaties geleden behoorden predi-

u wel niet anders zijn. Maar aan wie moeten we

kanten dus nog tot de armlastigen. Toen kon je er

het dan geven?

dus nog wel 12 hebben….

Via het project Straatmensen voor straatmensen
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geven we tweedehands kleding uit in de binnen-

De naakten kleden? Wie komt daar nu voor in aan-

stad aan dak- en thuislozen. Zeer welkom is dat.

merking?

Laatst had ik op kantoor toevallig een stapel goe-

Het is dit weekend carnaval: Over kleren maken

de, redelijk moderne dameskleding.

de man/vrouw gesproken!! Ik ken het niet van

Er kwam iemand langs om over zijn financiële pro-

binnenuit, het feest, maar ik zie wel, zeker nu ik

blemen te praten. Die persoon was bezig met een

in een dorp woon, de vrolijkheid en saamhorigheid

proces van transformatie van man naar vrouw.

die bij dit feest past. En je hoort er niet bij als je

Hij wilde niet langer ‘hij’ zijn. Al jaren niet. Onder

niet ook verkleed bent. Een hele bijzondere dress-

goede medische begeleiding was hij nu begonnen

code, maar wie niet verkleed is zal zich buitenge-

aan de hormoonkuren, ter voorbereiding op de

sloten voelen, buiten het feestgedruis.

operatie.

Ik kom op het carnaval, vanwege de opmaat die

Hij/zij was er blij mee, maar met de minimale

het oorspronkelijk is tot het vasten, waar één van

uitkering konden de benodigde make-up kosten,

de schriftlezingen over gaat. In Jesaja 58 wordt

om zich in haar nieuwe hoedanigheid op straat te

haarfijn aangegeven hoe nauw religieus bewust-

kunnen vertonen, er maar nauwelijks vanaf. Laat

zijn en diaconaal handelen met elkaar verbonden
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zouden moeten zijn.

De periode van de 40 dagen als voorbereiding op

Jesaja schetst het volk van God, dat zich inspant

het paasfeest, de vastentijd, als tijd om je te be-

om God te zoeken, door nauwgezet om te gaan

kommeren om je medemens.

met religieuze gewoonten en regeltjes.

Zeven weken tot het paasfeest.

“Ze zoeken mij dag aan dag vol verlangen om te

Zeven werken van barmhartigheid.

ontdekken, wat ik wil. Ze vragen naar Gods rechtvaardige voorschriften.” Maar ze voelen geen res-

Jesaja belooft: dan geeft God gehoor. Dan zal de

pons. Hoe herkenbaar.

Heer antwoorden. Als we ons als gemeenschap

Ze horen niets van God terug, als beloning voor

bekommeren om onze medemens, dan laat God

hun inspanningen. En ze zeggen: “Waarom ziet u

zich weer vinden. Als we God dan nodig hebben

niet Heer, hoe wij vasten, waarom merkt u het niet

dan klinkt het: hier ben ik.

op, als wij ons onthouden?”

En de profeet Johannes zegt in het gedeelte van

En dan voert Jesaja God sprekend in: Omdat jul-

het Lucasevangelie, dat we vanmorgen gelezen

lie op je vastendagen gewoon doorgaan met het

hebben, ongeveer hetzelfde: je kunt niet prat gaan

uitbuiten van je arbeiders, doorgaan met je on-

op je religieuze afkomst of op je goede gewoonte

derlinge twisten en zelfs vol vuur met elkaar op de

om naar de kerk te gaan of regelmatig te bidden.

vuist gaan. Daarom laat ik me

Je kunt daar geen rechten

niet zien, als jullie me zoeken.

aan ontlenen, rechten op een

Is dat volgens jullie het vasten

exclusieve relatie met God of

dat ik verkies: Uiterlijke religi-

het goddelijke. Je moet het

euze schijn, maar geen veran-

laten zien: “Breng vruchten

derde levensstijl?

voort, die bij het leven met

Is dít niet het vasten dat ik

God passen”.

verkies: dat je het juk breekt

En hij maakt het heel con-

van hen die gebukt gaan; dat

creet: Wie twee stel onder-

je verdrukten bevrijdt; dat je

kleden heeft moet delen met

je brood deelt met wie honge-

wie er geen heeft en wie

rig is en onderdak biedt aan

eten heeft moet hetzelfde

armen zonder huis; iemand

doen!

kleedt die naakt rondloopt,

gen te horen hoe ze zouden

kortom: dat je je bekommert

moeten handelen en solda-

om je medemens!

ten evenzo. En steeds klinkt

En

tollenaars

krij-

er die vraag; elke groep die
bij Johannes komt vraagt het

Het vasten dat God verkiest.
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weer: “En wij, wat moeten wij doen?” En de be-

zelf aan waardigheid lijkt te verliezen, ook dat is:

doeling van de evangelist Lucas is duidelijk, díe

iemand kleden.

vraag moet blijven hangen.
Wij leven dan misschien in een hele andere tijd ,

Iemand kleden vandaag de dag. Misschien wordt

met hele andere omstandigheden, maar die vraag

het nog wel duidelijker als je het tegendeel be-

is even actueel: “En wij, wat moeten wij doen?”

denkt.
Vrouwen hebben nog wel eens het gevoel dat ze

De naakten kleden… het zal natuurlijk vertaald

door een blik van een man kunnen worden uitge-

moeten worden naar vandaag de dag. Dominees

kleed. De één zal daar gevoeliger voor zijn dan de

hoeven niet meer in het pak gehesen te worden.

ander, soms misschien overgevoelig, maar als wij

Naakt loopt niemand rond in onze maatschappij

mannen met enig zelfonderzoek naar onszelf kij-

en natuurlijk: onze oude kleren gaan naar een

ken, dan weten we toch wel wat ze bedoelen.

instantie die ervoor zorgt dat ze ergens op deze

Iemand kleden betekent dus ook: Weg met die

wereld worden hergebruikt. En een zak met bijna

blik.

nieuwe kleren omdat de kinderen er, zo snel al,
uit zijn gegroeid, geven we natuurlijk door aan ie-

Of een andere tegenhanger van iemand kleden:

mand anders die het goed kan gebruiken. Natuur-

iemand in z’n hemd zetten. En dan weten we ook

lijk, maar dat kun je nauwelijks barmhartigheid

precies waar we het over hebben. Soms als hu-

noemen.

mor, soms ook met een flinke dosis venijn. Iemand
in z’n hemd zetten, met een enkele rake opmer-

Wanneer gaat het spannender worden?

king, de lachers op onze hand, maar als het jezelf

De naakten kleden?

eens een keer overkomt, dan weet je wat het voor

Ik denk aan een man wiens vrouw dement aan

schade aan kan richten.

het worden is. Hij weet hoezeer zij er altijd aan

Iemand kleden is dus ook, iemand niet in z’n hemd

gehecht heeft dat het huishouden goed verliep

zetten, iemand met respect benaderen, iemand in

en dat ze er zelf goed gekleed en gekapt bij liep.

z’n waarde laten.

Vroeger hield hij zich daar niet mee bezig, dat
was haar afdeling, maar omdat zij er nu geen oog

Dan wordt het ook: de moslim niet identificeren

meer voor kan hebben, heeft hij dat oog nieuw

met de daden van de meest fanatieke medemos-

ontwikkeld. Nu zet hij zich in voor dat huishouden.

lim, zoals wij als christenen niet geassocieerd wil-

Nu zorgt hij ervoor dat ze regelmatig bij de kapper

len worden met onze meest fanatieke medechris-

zit en dat ze goed gekleed gaat. Naaktheid heeft

tenen.

ook met waardigheid te maken. Iemand waardig
houden die door ziekte of psychische gesteldheid
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ene vervelende gewoonte van een buurman, maar
ook weer eens daaraan voorbijzien.
Dan wordt het ook: die mens die er altijd uitligt in
de groep, de familie of waar dan ook, juist eens
extra aanspreken, juist eens erbij betrekken, juist
eens ontmoeten.
Wie weet, kleedt het jou juist wel?!
Naakten kleden is dan de medemens bedekken
met de mantel der liefde. Dat is niet, zoals het
in het gezegde is gaan klinken: vergoelijken, een
beetje door de vingers zien en maar voor lief nemen. Dat is iemand bekleden met respect, met
waardigheid, dat is iemand tot z’n recht laten komen. Je echt bekommeren om je medemens.
Dan worden het spannende vastendagen.
40 dagen op weg naar het Paasfeest. Met Jezus
mee gaan in zijn aanpak van barmhartigheid.
40 dagen op pad met die mantel der liefde.
40 dagen met in het achterhoofd die vraag die aan
Johannes gesteld werd:
“En wij, wat moeten wij doen?”
Als we in die voorbereidingstijd op Pasen zo onze
medemens zullen vinden, vinden we Jezus. Als we
dan, zoals Jesaja het verwoordt, God om hulp vragen, dan zullen we antwoord krijgen en zal het
ergens vandaan klinken:
Hier ben ik!
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De zieken bezoeken
Schriftlezingen:

1 Koningen 19: 1-9
Johannes 5: 1-9

Kyriegebed
Heer wij bidden u voor de mens die ziek is.
Een toekomst verloren,
angst die verlamt,
geduld dat pijnlijk op de proef wordt gesteld.
Heer, schenk genezing en doe weer opstaan.
Wij bidden U voor onze maatschappij die ziek is.
Grote verschillen tussen arm en rijk,
discriminatie, zinloos geweld.
Geen tolerantie voor elkaars eigenaardigheden.
Heer, schenk genezing en doe weer opstaan.
Wij bidden U voor uw wereld die ziek is.
Oorlogen die ontwrichten,
gifschepen die hun lading dumpen.
Hele volksstammen die worden afgeschreven,
mensenrechten die worden vertrapt.
Heer, schenk genezing en doe weer opstaan.

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
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Overdenking

je kunnen zeggen. Op de berg de Karmel had hij

In de schriftlezingen die we gelezen hebben gaat

kent waarschijnlijk het verhaal. Een prestigieuze

het over Engelen.

strijd. Wie is de werkelijke god Jahwe of Baäl,

Heeft u wel eens een engel ontmoet?

of ging het er misschien nog meer om: wie is de

de priesters van de Baäl vernietigend verslagen. U

beste profeet, de priester Elia of de Baälpriesters.
Vergis ik me, of is het niet juist bij ziekenbezoek
dat we over engelen spreken?
“Toen ik ziek was heeft ze me elke week bezocht
en toen ik geen eten in huis had deed ze even de
boodschappen voor me. Ze is een engel!”
Ze, dat moet wel even gezegd, heren! Het is meestal
een vrouw. Mannen komen niet zo makkelijk tot
de status: engel! Of is dat slechts woordkeus?
Een engel in dit verband, is diegene die je juist
even weer de moed geeft om verder te gaan.
En dat heb je meer dan nodig als je ziek bent,
en dan heb ik het natuurlijk niet over de gewone
griepjes, alhoewel dat al beroerd genoeg kan zijn
overigens. Maar dan heb ik het over de ziekten
die je bestaan aantasten. De ziekten waardoor
je

toekomstplannen

worden

gedwarsboomd.

Ging het misschien vooral om de eer en de glorie

Waardoor je leven ineens op z’n kop wordt gezet.

van Elia?

En dan ineens op je weg een mens die er werkelijk

Hoe het ook zij. De priesters van de Baäl kregen

toe doet, meestal omdat hij of zij er gewoon kan

het offer niet in brand, hoezeer ze zich ook

zijn, zonder haast, zonder verborgen agenda, met

inspanden met dans en zelfkastijding. Geen God

een luisterend oor en een ondersteunende hand.

die hen tegemoet kwam.

Een engel, iemand die je door de ontmoeting net

En Elia, die zelfs nog kannen water over het offer

even over die hobbel heen helpt, net even die

had uitgegoten, hoefde maar te bidden tot Jahwe

aanzet geeft om toch weer door te pakken, toch

of vuur uit de hemel verschroeide het offer. Zo is

weer verder te gaan.

God. Zo is de God van de profeet Elia.

In de eerste schriftlezing wordt over zo’n engel
gesproken. Elia had zijn finest-hour net achter de

Waar is die geweldige Elia gebleven op het moment

rug. Het hoogtepunt van zijn profetencarrière zou

dat wij hem tegenkomen in de schriftlezing. Eén
hoofdstuk later?
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Totaal van de kaart. Elia is als de dood omdat zijn

een aansporing nodig. Sta op, eet, want de weg

eigen bestaan is aangetast, wordt bedreigd. Alle

is nog lang.

lef en leven is uit hem verdwenen, omdat hij wordt

Ik trek maar weer de parallel. Als we zo onderuit

bedreigd door koningin Isébel. Nu zijn eigen leven

gehaald zijn dat het leven totaal op z’n kop is

op het spel staat is hij nergens meer.

gezet, dan hebben we veel meer dan één of twee

Het is altijd een beetje gevaarlijk om de parallel te

bemoedigingen nodig. Dan is het juist nodig dat

trekken met ‘ziek zijn’, maar ik denk dat ook u wel

iemand het geduld met ons kan opbrengen om

de parallellen ziet:

steeds weer tegen ons te zeggen: Kom joh, eet,

Er zijn van die tijden dat je de wereld lijkt aan te

sta op, versterk je, want de weg die je hebt te

kunnen, alles zit je mee, maar als je dan ineens

gaan is nog lang.

het bericht krijgt van die slopende ziekte in je lijf?
Als ineens de toekomst onzeker wordt, hoe sterk

Over een lange weg gesproken: 38 jaar was hij

sta je dan? Als het ineens heel dichtbij, aan je

al ziek en lag hij daar maar in die zuilengang in

lijf, aan je eigen bestaan komt. Hoe gaat het dan

Betzata, Bethesda zeiden we vroeger. Zo nu en

verder? Wie ben je dan nog?

dan kwam de vijver daar in beroering. Hoe het

Elia was nergens meer. Hij
vlucht
van

weg,

de

alle

Karmel

is

bravoure
vergeten

en verdwenen. Hij vlucht de
woestijn in, stuurt zijn knecht
weg en wil alleen nog sterven.
Het is genoeg! Geen toekomst
meer, geen leven. En dan is er
ineens een stem; een tik op de
schouder: Elia! word wakker,
kom tot leven. En uit het niets
is er iets te eten en te drinken:
Eet, want dat zal je goed doen!
Eén zo’n ontmoeting met de
engel is nog niet genoeg voor
Elia. Hij zakt weer achteruit,
kruipt

weer

weg

onder

z’n

braamstruik Hij heeft opnieuw
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gebeurde wist men niet, maar het verhaal ging,

en het gewone gemeentelid die omzien naar

dat het een engel was die afdaalde in dat water,

mensen in hun omgeving die bemoediging nodig

waardoor het in beroering kwam. Wie dan als

hebben. Heel waardevol werk.

eerste dat water inging en kopje onder ging, die

Ik ben daarnaast erg gelukkig met het nieuwe

zou genezen zijn. Maar deze man had niemand om

elan, het nieuwe enthousiasme dat ik zie bij de

hem op handen te dragen en telkens als hij naar

mensen van het Nijmeegse Centrum Ouderen en

dat beroerde water strompelde was iemand hem

Levensvragen. De training van een grote nieuwe

voor. Al jaren wachtte hij op zijn kans, wachtte hij

groep vrijwilligers die dit werk willen doen. Heel

op een medemens die ‘m helpen zou.

waardevol!

Jezus vroeg hem: Wil je gezond worden? Wat een
zotte vraag! Heer, ik heb niemand.

Ik las een tijd geleden een boek over Alzheimer.

Sta op, neem je matras op en wandel.

Een boek geschreven door een dochter, Stella

Sta op, kom in beweging, want de weg is nog

Braam, samen met haar vader, René van Neer. Zij

lang.

onderzoeksjournalist, hij psycholoog.
Toen de ziekte Alzheimer hem begon aan te

Jezus kijkt niet naar het gebrek van mensen, naar

tasten, hebben ze het beide aangepakt om te gaan

de onmogelijkheden, het gemis. Jezus ziet de

beschrijven, wat dat met je doet. Een aangrijpend

belofte, de potentie en hij spreekt ons erop aan.

boek, waarin het je weer duidelijk wordt waar het

Als Jezus mensen op hun eigen benen zet, dan is

om gaat als ziekte je aantast. Waarin het je weer

het altijd om te lopen, om te gaan, altijd opnieuw

duidelijk wordt wat je als zieke nodig hebt.

met een levensopdracht.

Wat je vooral nodig hebt, is dat je juist niet als zieke

Je hebt hier lang genoeg gewacht, ik wil dat je in

wordt gezien, wordt opgezocht, wordt benaderd,

beweging komt.

maar als gezonde. Dat iemand niet met jou bij de

En het lukt hem, de engel raakt ‘m nu zelf aan. Hij

pakken neer gaat zitten, maar je ontmoeten wil

kan gesterkt het leven zelf weer dragen!

in je gezonde kant. Dat in het bezoek de ander
in z’n waarde wordt gelaten, misschien zelfs wel

Ik

keer

terug

naar

ons

onderwerp,

de

iets van zijn of haar waardigheid opnieuw krijgt

zieken bezoeken, als één van de werken van

voorgehouden, omdat er naar hem om wordt

barmhartigheid. We zijn er goed in, vanuit de kerk,

gekeken, niet naar die zieke, maar naar het

of moet ik zeggen: we waren er goed in. Het wordt

gezonde in die mens, naar het krachtige, naar het

steeds moeilijker om de mensen te vinden, die de

mooie.

pastorale aandacht willen geven. Gelukkig zijn ze er
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De zieken bezoeken betekent: de zieken gezond

en de enkele ouderling en pastorale medewerker
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Er ontstaat een ontmoeting
van mens tot mens en ook
hier blijkt dan weer dat het
nooit helemaal duidelijk is,
wie de bezochte is en wie de
bezoeker. Zoals op elk van die
schilderijen van de Meester
van Alkmaar over de werken
van Barmhartigheid, blijkt dat
onder die zieken, of tussen
die gevangenen, of bij die
hongerigen en dorstigen, altijd
ergens de figuur van Jezus
opduikt.
En de boodschap is duidelijk
en zet ons ook in beweging:
Jezus zegt:
Voorzover je het gedaan hebt
aan één van de minsten onder
mijn broeders of zusters,
heb je het mij gedaan.
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De gevangenen bezoeken
Schriftlezingen:

Jeremia 31:31-34
Johannes 12: 20-35

Kyriegebed
We bidden u voor wie gevangen zit.
De vrijheid ontnomen; op zichzelf teruggeworpen.
Wat ook de oorzaak moge zijn,
zo iemand maakt een hele zware tijd door
en daarom bidden wij U:
Heer ontferm U.
Wij bidden u voor wie gevangen zit vanwege zijn geloof,
haar overtuiging, hun geweten.
Voor wie gemarteld wordt en mishandeld.
Heer we bidden u dat hun geest niet gebroken wordt,
dat ze standhouden in hun overtuiging
en dat bevrijding daagt.
Zo bidden wij U:
Heer ontferm U.
We bidden u voor wie gevangen zit in structuren
die geen ruimte bieden,
die geen leven mogelijk maken.
Regels vanuit het geloof of vanuit de cultuur
die hen niet toelaten om zichzelf te zijn,
om uit te komen voor hun geaardheid
of om haar vrouw zijn ten volle te beleven,
of om hun cultuur en hun taal gestalte te mogen geven.
Voor hen bidden wij U:
Heer ontferm U
We bidden u voor wie gevangen zit in wanhoop, in angst.
Geen moed meer voor het leven van alle dag,
geen adem voor de volgende stap.
Heer geef ruimte, geef levensmoed,
geef levensvreugde aan ons allen.
Zo bidden wij U:
Heer ontferm U.
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Overdenking

dat er middenin zitten, maakt vaak moedeloos,
machteloos. Je ziet aan alle kanten de nood, het

Zondag Judica, doe mij recht, is de naam van deze

terechte protest, maar je ziet de meeste pogin-

vijfde zondag in de 40-dagen-tijd. Samen met de

gen om mensen recht te doen kapot lopen op een

zondag in de komende week vormt deze zondag

muur van onwil en onbegrip bij de overheid en de

de zondag waarop het lijden van Jezus centraal

instanties die recht zouden moeten verschaffen.

staat.
Doe mij recht. Het thema is afkomstig uit de psalm
van deze zondag, psalm 43:1
Verschaf mij recht, o God,
Vecht voor mijn zaak
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk,
vol list en bedrog
Het is de roep van velen. Het is de roep van de
psalmist, maar achter hem zie je de velen die gevangen genomen, geslagen, gemarteld, met list
zijn veroordeeld. Het zijn de mensen waar we ons
via Amnesty International voor in kunnen zetten.
Het zijn de uitgeprocedeerde vluchtelingen hier in
ons land, die monddood zijn gemaakt. Realiseert u
zich dat er in ons land kinderen in een cel worden
opgesloten, om geen andere reden dan dat hun
ouders asiel hebben aangevraagd bij ons en wij
Verschaf mij recht, o God,

geen ruimte voor hen willen bieden.

Vecht voor mijn zaak
Verschaf mij recht, o God,

Bescherm mij tegen

Vecht voor mijn zaak

een liefdeloos volk.

Bescherm mij tegen
Jeremia, de profeet van de klaagzangen treffen we

een liefdeloos volk.

38

Het is niet alleen verweg, in obscure gevangenis-

vandaag aan in een soortgelijke gemoedstoestand.

sen in verre landen met moeilijke namen. Het is

Zijn land wordt bedreigd. Hij heeft het allang zien

ook veel te dichtbij. We zitten er middenin. En

aankomen, geprofeteerd: Jeruzalem zal ten onder
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gaan, de vijand zal de stad verwoesten en zal de

‘Kies bewust’ is het motto van de 40-dagen-tijd

bevolking in ballingschap wegvoeren. Om wanho-

campagne vanuit het landelijk werelddiaconaat.

pig van te worden.

Kies bewust voor de aarde, voor je naaste, voor

En midden in die chaos staat er een verhaal bij

God.

Jeremia in het 32ste hoofdstuk dat volgt op het ge-

U kunt de tentoonstelling bekijken die in deze tijd

deelte dat we nu gelezen hebben. Jeremia koopt

als een estafette langs de kerken gaat. Kies be-

een stuk grond aan. Een akker die hem te koop

wust voor het land. Dat is wat Jeremia doet als hij

aangeboden wordt.

letterlijk een stuk van het bedreigde land koopt.

Waanzin natuurlijk als je net geprofeteerd hebt

Zijn naam eraan verbindt. Er bewust voor kiest om

dat de vijand eraan komt om alles te vernietigen

zich met dat bedreigde land te verbinden.

en stad en land te veroveren.

Je zou kunnen zeggen dat God zich zo verbindt

Jeremia verwerft zich een akker. Omstandig wordt

met de bedreigde Jezus in het bijbelgedeelte uit

beschreven hoe hij het koopcontract tekent met

Johannes dat we gelezen hebben.

vele getuigen erbij en hoe hij de opdracht geeft

Het gedeelte is een parallelle geschiedenis met het

om het koopcontract te bewaren in een kruik, te

Gethsemane verhaal dat we kennen uit de andere

conserveren voor later.

evangeliën.

Een symbolische daad van Jeremia. In alle klaag-

Jezus is in doodsangst vanwege de onontkoomba-

zang een teken, dat er eens weer gewoon geleefd

re consequenties van zijn weg. Zijn bewuste keuze

zal kunnen worden in het land, dat er zonder drei-

voor gerechtigheid brengt onontkoombaar zijn lij-

ging van een vijand gekocht en verkocht, geplant

den dichterbij. Nu hij in Jeruzalem is aangekomen

en geoogst, bewerkt en bewaard zal kunnen wor-

staat hem dat haarscherp voor ogen. En als don-

den. Een teken van hoop.

derslag bij heldere hemel is het God die zich met

Midden in die wanhoop toch even de flits: Er ko-

die bedreigde Jezus verbindt: “Ik heb mijn groot-

men andere tijden. Eens is deze lijdensweg voor-

heid getoond en ik zal ‘m opnieuw tonen.”

bij.

Een teken van hoop voor de benauwde Jezus, een

Eigenlijk is elke brief geschreven in het kader van

bevestiging van zijn Weg, zijn Opdracht.

Amnesty International zo’n teken van hoop. Een

En bewust kiest Jezus ervoor om die weg dan ook

brief met de vraag om een eerlijk proces, met een

tot het bittere einde toe te gaan.

oproep om op te houden met martelen, met een
protest tegen de doodstraf, elke brief een teken

Die wisselwerking is er in het geloof.

van hoop. En elke daad om mensen te ondersteu-

God verbindt zijn naam aan mijn bedreigde be-

nen die hier ten onrechte gevangen zitten, elke

staan. De doop is daar het overweldigende teken

handreiking, elke ondersteuning een daad van

van.

protest, een teken van hoop.

Ik mag er zijn in Gods ogen. Jij ook. Onze namen
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samenklank

kader waarvan ook deze dienst

met de naam van de Vader, de Zoon,

staat, wordt steeds aangegeven

en de Heilige Geest. God heeft zich

dat er een direct verband is tussen

onvoorwaardelijk aan ons verbonden.

dat kiezen voor God of Jezus en

Dat geeft een geweldige moed voor

het kiezen voor de naaste. Daar is

het bestaan, hoe bedreigd, hoe moei-

geen speld tussen te krijgen. Voor-

lijk, hoe wanhopig misschien ook. Dat

zover je het één van mijn minste

geeft de moed om ook op jouw beurt

broeders hebt gedaan, heb je het

bewust te kiezen. Bewust onze naam

mij gedaan, zegt Jezus ons.

van ons uit met de zaak van God te

Dat geeft een geweldige impact aan

verbinden. Natuurlijk alles in de klei-

onze inzet voor gerechtigheid, aan

ne menselijke maat, die wij slechts

onze inzet voor bevrijding van ge-

voor handen hebben, maar toch: be-

wetensgevangenen of voor vluch-

wust kiezen voor God.

telingen in de knel.

hebben

geklonken

in

Zo’n enkel briefje in het kader van
In Jeremia zegt God dat hij nog een

Amnesty International wordt ineens

stap dichterbij komt. Het verbond dat

een teken van hoop, een baken in

hij met zijn volk gesloten heeft blijft

de tijd, een markeringspunt.

geen papieren contract. God zal het

Eens zal er vrede zijn, eens ge-

ons op het hart drukken, heel ons le-

rechtigheid.

ven kan er mee doordrenkt worden.
Het verbond tussen God en mensen

Waanzin misschien? Een dwaasheid

wordt verinnerlijkt, doordat God zich

voor wie nuchter kijkt naar alle on-

zo met ons bedreigd bestaan verbindt. Door hoe

vrede, alle ongerechtigheid die er om ons heen

God zich verbonden heeft met Jezus Christus we-

wordt verspreid.

ten we weer van de bedoelingen van God, Zijn wet
is ons voorgeleefd, is vlees en bloed geworden.

Dwaasheid?

Wat ons te doen staat, is in dat spoor verder te

Misschien!

gaan.

Maar ik leef liever met die hoop dan dat ik de wan-

Ga uw weg zolang het licht is, zegt Jezus ons in de

hoop laat zegevieren. Ik houd liever vast aan de

Johannes lezing. Kies bewust voor God, kies be-

belofte van een rijk van gerechtigheid dat er zal

wust voor de aarde, kies bewust voor je naaste.

zijn, dan dat ik me neer zou leggen bij het onrecht
en helemaal geen houvast meer zou hebben.

In die Zeven Werken van Barmhartigheid, in het
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tigheid en vrede, dan dat ik me helemaal laat mee-

gene in deze wanhopige fase van zijn leven.

sleuren in de stroom van de alledaagse negatieve
Bewust kiezen voor die naaste.

gebeurtenissen.

Proberen - stamelend - te antwoorden op die beEn bij het thema van ‘de gevangene bezoeken’

wuste keuze die God voor ons heeft gemaakt. God

kan het dan gaan om zo’n machteloze Amnesty

zegt: Mijn naam verbind ik met de jouwe, ‘Ik zal

brief aan een meedogenloze heerser waarvan je

er zijn voor jou’. Dat kan je toch alleen beantwoor-

eigenlijk niet verwacht dat hij er zich iets van aan

den, door ook zelf je naam te willen verbinden.

zal trekken.
En toch, misschien sijpelt het door en wordt het

‘Ik zal er zijn voor jou’.

tot een machtig teken van hoop voor die gevan-
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De doden begraven
(laatste zondag van het kerkelijk jaar)

Schriftlezingen:

Tobit 1: 3 en 10-20
Johannes 11: 25-27 en Johannes 19: 38-42

Kyrie gebed
We bidden voor wie de dood in de ogen zien,
uitzichtloos het bestaan in honger of oorlogsgeweld.
Voor wie doodsangst uitstaan,
vanwege hun kinderen,
omdat ze hun leven niet kunnen beschermen.
Voor wie doodsangst uitstaan,
vanwege hun toekomst,
omdat hen geen recht wordt gedaan.
We bidden voor wie de dood in de ogen zien,
omdat hun leven ten einde raakt,
door ziekte of ouderdom, de kou om hen heen.
Dat ze zich mogen warmen aan de nabijheid van geliefden,
dat ze kunnen vertrouwen op uw barmhartigheid.
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U
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Overdenking

den, laven, herbergen,
bezoeken, dat je dan

De zeven werken van barmhar-

in die ander de

tigheid.

barmhartigheid

De

hongerigen

voeden,

de

bewijst aan Je-

naakten kleden, de dorstigen te

zus zelf.

drinken geven, de vreemdeling

Als je goed kijkt

herbergen en de gevangenen en

naar die mid-

zieken bezoeken en, als zeven-

deleeuwse schilderijen die op de liturgie

de, de doden begraven.

zijn afgebeeld, ziet u onder de mensen
die worden gevoed of de gevangenen

Dat laatste werk van barmhar-

die worden bezocht steeds een figuur die

tigheid is een buitenbeentje.

onmiskenbaar de gestalte van Jezus laat

Zes van die werken zijn afkom-

zien. Als je het aan

stig uit de gelijkenis die Jezus

een van deze minsten

ons voorhoudt in Mattheüs 25.

hebt gedaan heb je

Hij geeft daarbij

het mij gedaan, zegt

aan, als je één

Jezus.

van mijn minste
broeders dit ont-

Maar nu ‘de doden begraven’ dat is toch van

houdt, eten, drin-

een hele andere orde?

ken,

Wat is hier de barm-

huisvesten,

aandacht

DE

hartigheid?

in benarde situaties,

Kort geleden hadden we in Nij-

dan onthoud je mij

megen een overleg van alle

die barmhartigheid.

dienstdoende predikanten, uit

Een

vlijmscherpe,

de wijken en de zorginstellin-

onmogelijke

gen en we spraken over het

haast
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geven

opdracht, die echter

doen van begrafenissen.

in

wordt

Een voor ieder belangrijk the-

gebracht doordat Je-

ma, omdat daar heel veel om-

zus zegt dat als je

heen aan het veranderen is;

het wel doet, voe-

minder kerkelijke begrafenis-

evenwicht
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sen, meer commercie erom heen. Hoe ver kun je

ik nog wel eens een telefoontje dat hier verband

meegaan, als predikant, in allerlei wensen van een

mee hield. Bijvoorbeeld eentje uit Engeland waar-

familie bij een begrafenis. We hebben het zelfs ook

in me werd meegedeeld dat het lichaam om 20.50

nog even gehad over het initiatief van die Haagse

uur op Schiphol aan zou komen. Het kostte me

collega’s die op dit terrein (ik zeg het maar even

enige tijd om te beseffen dat men nog een oud

kort door de bocht) gedeeltelijk voor zichzelf be-

telefoonnummer gebruikte en dit telefoontje niet

gonnen zijn, los van de kerkelijke gemeente. Is

voor ons, maar voor de begrafenisondernemer be-

dat wenselijk? Ook hierin: Hoe ver moet je gaan?

stemd was.

Ik constateerde dat ik de enige in het rijtje predikanten was, die bijna geen begrafenissen meer

Het was natuurlijk niet voor niets dat een diaconie

heeft. Als diaconaal predikant behoort dat niet of

zich bezig hield met begraven. We waren in Nij-

nauwelijks tot mijn takenpakket.

megen zeker niet de enige diaconie die dat deed.

De doden begraven daar doen we niet aan bij de

Oorspronkelijk vanuit het idee dat iedereen, ook

diaconie in Nijmegen. Dat is wel anders geweest.

de armlastigen, een nette begrafenis zouden moe-

We hebben in het verleden als diaconie een be-

ten kunnen krijgen. Ook mensen die er niet het

graafplaats gehad en diakenen hebben in een ver

geld voor hebben, moeten met respect begraven

verleden als dragers bij de begrafenissen gefunc-

worden. Vandaag de dag betaalt de Sociale Dienst

tioneerd. Toen ik in 1991 in Nijmegen begon kreeg

zo’n begrafenis als de familie er niet het geld voor
heeft en een enkele
keer wordt daarbij ook
de diaconie nog ingeschakeld,

vooral

als

het gaat om mensen,
die geen recht hebben op bijstand in ons
land,

een

groeiende

groep.
Het is overigens opvallend hoeveel, heel
arme

mensen,

toch

nog van hun weinige
geld elke maand een
bedragje opzij leggen
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voor een begrafenisverzekering. Voor de doden

en de gevangenen en zieken bezoeken.

moet goed gezorgd worden en een begrafenis

In de middeleeuwen, een tijd waarin door de vre-

moet netjes kunnen worden geregeld, dat vindt

selijke pestepidemieën de doden snel moesten

bijna iedereen.

worden begraven, een tijd waarin dat met zorg en
aandacht begraven een gevaarlijk werkje was.

Ik heb u vanmorgen gelezen uit het boek Tobit.

Besmetting was snel opgelopen. Een extra stimu-

Een deuterocanoniek boek. Voor ons protestanten

lans voor het begraven van de doden, in de vorm

dus een bijbelboek uit de tweede ring van belang-

van een beetje heiligheid, was dus wel nodig.

rijkheid. Daarom kennen wij het niet zo goed. De

Je doet iemand wel, als je ‘m met zorg en respect

katholieken maken daarin geen onderscheid en in

begraaft.

de voortgaande oecumene is het dus ook bij ons
in beeld gekomen.

Als we daar vandaag de dag over denken, dan

Tobit somt in het eerste hoofdstuk, niet al te be-

denken we natuurlijk aan onze geliefden. Zeker op

scheiden overigens, zijn goede daden op. Hij heeft

deze zondag aan het eind van het kerkelijk jaar.

het over hongerigen voeden en naakten kleden,

Een moeder, een vader, een kind misschien. We

zaken die we herkennen uit de werken van barm-

hebben geen enkele aansporing nodig om hen met

hartigheid en daarnaast heeft hij het uitvoerig

zorg en respect te gedenken, natuurlijk, onze ge-

over het begraven van de doden. Niet zo maar do-

liefden zijn ons dierbaar ook in en na de dood.

den lijkt mij, maar doden die langs de kant van de

Ik heb in de bijbel gezocht naar voorbeelden van

weg geworpen zijn, de doden die anders in massa-

hoe zorgvuldig met de begrafenis van geliefden

graven waren verdwenen. Die doden worden met

wordt omgegaan. Meestal wordt er niet zo heel

aandacht en zorg door Tobit begraven.

veel over gezegd in de bijbel; is het vaak sober

U weet waarschijnlijk wel dat de joden belang

verwoord, haast zakelijk.

hechten aan zo’n begrafenis en aan de instand-

Uitzondering is dat kleine stukje over de grafleg-

houding van het graf, omdat er de verwachting

ging van Jezus uit Johannes. Treffend vind ik de

is, zeker in bepaalde perioden in het jodendom,

toon van eerbied en zorgvuldigheid, die ik daarin

dat bij de komst van de Messias de graven zullen

hoor.

opengaan en de doden de levenden zullen voor-

Het gekwelde, gemartelde lichaam van Jezus

gaan in de ontmoeting met de Messias.

wordt met balsem ingesmeerd, een grote hoeveel-

Vanuit dit verhaal van Tobit is dat thema ‘de doden

heid, kosten nog moeite gespaard, en het lichaam

begraven’ in de middeleeuwen door de kerk tot

wordt na balseming in doeken gewikkeld en in een

zevende werk van barmhartigheid uitgeroepen,

nieuw graf gelegd. Zalf en doeken, zacht en liefde-

naast de zes die we kennen uit Mattheüs 25, de

vol wordt voor dat gegeselde lichaam gezorgd. Als

naakten kleden, de hongerigen voeden, de dorsti-

een tegenhanger voor al het geweld.

gen te drinken geven, de vreemdeling herbergen
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Gaat het nu, als we denken aan het begraven van

Het gaat bij dit werk van barmhartigheid om de

onze doden, om een werk van barmhartigheid?

vergeten doden, de doden die in een massagraf

Zeker de begrafenisondernemer die zijn of haar

terecht zijn gekomen, de doden van het slagveld,

werk goed en zorgvuldig, met eerbied en respect

de doden van onrecht en onderdrukking, de do-

doet, bewijst de nabestaanden een grote dienst,

den van hongersnoden in deze wereld, de doden

maar het werk van barmhartigheid dat achter ‘de

van geweld, oorlogsgeweld, zinloos geweld, maar

doden begraven’, schuil gaat, voert volgens mij

ach is niet alle geweld zinloos.

veel verder.
We moeten het daarvoor naar een abstract niveau vertalen. De doden niet vergeten, de doden
gedenken, de doden een plaats geven, letterlijk,
maar ook figuurlijk, ook een plaats in ons leven
van alledag.
Op zo’n laatste zondag van het kerkelijk jaar, klinken in allerlei kerkelijke gemeenschappen de namen van de mensen die in het afgelopen jaar zijn
overleden uit de eigen kring en we denken dan
ook aan de anderen niet uit onze kring en niet van
dit afgelopen jaar, die ons ontvallen zijn.
Een prachtig liturgisch ritueel van grote waarde
voor dat gedenken.
En alweer is dat voor ons niet zo moeilijk als het
om onze geliefden gaat. Zij hebben hun plaats in
ons leven, ook al zijn ze gestorven.
Als het om onze geliefden gaat is dat niet zo moeilijk, maar is dat niet zo bij al die werken van barmhartigheid? Je geliefden voeden, of kleden, of bezoeken als ze ziek zijn of gevangen, dat is allemaal
nog niet zoveel gevraagd, maar Jezus zegt als je
het gedaan hebt aan één van mijn minste broeders en zusters, dán heb je het mij gedaan.
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Die doden begraven, betekent die doden een

en recht te doen aan mensen die nu in de verdruk-

plaats geven, die doden met name noemen, mid-

king moeten leven.

den in het leven stilstaan bij het lot van die doden,

De doden begraven als werk van barmhartigheid

zorg en aandacht geven aan hen, aan hun nage-

heeft daarmee twee kanten. Het is het recht doen

dachtenis.

aan het leven van die ene mens, zorgvuldig en
met respect terug zien op zijn of haar bestaan.

Jezus zegt aan het graf van Lazarus: Ik ben de op-

De naam noemen en opnieuw noemen, omdat je

standing en het leven, wie in mij gelooft zal leven

pas echt dood zal zijn, als niemand meer je naam

ook wanneer hij sterft.

noemt.

Woorden die heel veel aan associatie oproepen,

En daarnaast zie ik het als een oproep om te le-

onder andere ook dit:

ven! Niet onverschillig over de dood van de velen,

Wanneer je je leven in verbinding stelt met Jezus,

de vermijdbare dood, de dood van honger, oorlog

met zijn leven en sterven, dan komt het op een

en onrecht.

niveau, dan wordt, zoals we straks zullen zingen
‘ons geringe leven gelouterd’. Dan krijgt het een

Dan wordt ‘de doden begraven’ evenals alle an-

diepere dimensie, krijgt het eeuwigheidswaarde,

dere werken van barmhartigheid een oproep tot

leeft het voort, ook al ben je gestorven.

een kwaliteit van leven in parallel met het leven

Daar zou het bij ‘de doden begraven’ als werk van

van Jezus van Nazaret.

barmhartigheid mijns inziens om moeten gaan.
Dat we eraan meewerken dat die mens niet tever-

Dan wordt het ‘waar’ wat Jezus zegt:

geefs heeft geleefd, dat we gedenken wat zijn le-

gelooft, dat is: wie mij navolgt in het doen van

ven voor zin heeft gehad, wat voor een boodschap

barmhartigheid, die zal leven!

erin verborgen zit voor óns leven nu.
Want daar is het in de bijbel steeds om
te doen, om het leven hier en nu, om de
kwaliteit van leven hier en nu.
Als we de doden van oorlog gedenken, is
het om harder te kunnen strijden voor de
vrede.
Als we de doden van honger gedenken, is
het om nieuwe hongersnoden te vermijden.
Als we de doden van onrecht gedenken, is
het om dat onrecht aan de kaak te stellen
48
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Wie in mij

De zeven werken van Barmhartigheid en het diaconaat
De thema’s van de zeven werken van Barmhartigheid zijn zeer goed te verbinden met de onderwerpen van
het moderne diaconaat.
Bij ‘de hongerigen te eten geven’ denk je natuurlijk aan de Voedselbank, die in Nijmegen op initiatief
van de protestantse diaconie is opgezet, of aan het project Straatmensen voor straatmensen, waarbij door
vrijwilligers voedsel en tweede hands kleding aan dak- en thuislozen in de binnenstad wordt uitgedeeld.
Ook bij de vele mensen die voor ondersteuning in het kader van Sociale Zorg bij de diaconie aankloppen,
is vaak het-niet-voldoende-eten-kunnen-kopen-aan-het-eind-van-de-maand, voor henzelf of hun kinderen,
een belangrijke drijfveer om de gang naar de diaconie te maken.
Daarnaast denk je bij ‘de hongerigen te eten geven’ natuurlijk aan de vele projecten van het werelddiaconaat,
die via Kerkinactie landelijk worden gesteund.
De thema’s ‘de dorstigen te drinken geven’ en ‘de naakten kleden’ brengen je bij dezelfde
aandachtspunten, maar wanneer je er dieper over nadenkt (zie de gepubliceerde overdenkingen) dan merk
je dat deze thema’s, op symbolische manier uitgelegd, nog veel meer diaconale werkterreinen bestrijken.
Een thema als ‘de vreemdelingen herbergen’ brengt je in eerste instantie bij het vele werk in de
afgelopen jaren rond de uitgeprocedeerde vluchtelingen. Maar je kan ook denken aan de betrokkenheid bij
de opvang van zwerfjongeren in Nijmegen of ook het project van de diaconie rond begeleid wonen.
Bij ‘de zieken bezoeken’ denk je natuurlijk aan de vele bezoeken die gebracht worden aan ouderen door
de dames van de Protestantse Vrouwendienst. Ook het nieuwe initiatief van het Centrum voor Ouderen en
Levensvragen, waarbij los van kerkelijke grenzen, ouderen door getrainde vrijwilligers worden bezocht met
het oog op de levensvragen die hen bezig houden, is een belangrijk project om te steunen.
‘De gevangenen bezoeken’ brengt je bij het maatjesproject voor ex-gedetineerden en het bezoekwerk
in de Pompekliniek in Nijmegen. Maar je kunt ook denken aan het regelmatig schrijven van brieven aan
gevangenen via Amnesty International en het sturen van Paaskaarten voor gevangenen, dat in alle wijken
van de stad wordt gestimuleerd.
Op het gebied van ‘de doden begraven’ is de diaconie Nijmegen, nadat in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw, de begraafplaats van de hand is gedaan, niet meer actief. De pastorale collega-predikanten vervullen
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daarin een grote en belangrijke taak. Zoals in de overdenking over dit thema duidelijk is geworden, kun
je ‘de doden begraven’ ook vertalen in een protest tegen alle ‘dood’ in deze wereld en dan is het weer een
diaconale taak bij uitstek.
Wanneer u meer over het diaconale werk in Nijmegen wilt lezen, dan kunt u het jaarverslag 2005/2006 van
de Protestantse diaconie bestellen (tel 024 3228480) of kunt u onze website bezoeken www.kerkinactienijmegen.nl
U bent van harte welkom!

In de muur van het diaconaal bureau is deze weergave van de Barmhartige Samaritaan ingebeiteld.
Symbool van de diaconale opdracht.
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Zegenbede
waarmee de diensten van de serie werden afgesloten

Zegen van St Patrick

De Heer zij voor u,
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u,
om u in de armen te sluiten en
om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u,
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u,
om u te troosten
als u verdriet hebt.
Hij omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u,
om u te zegenen.
Zo zegene u God,
vandaag,
morgen en
in alle eeuwigheid
AMEN

