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3. De naakten kleden (3/7)  (Genesis 9: 18-23; Handelingen 9:36-42) 
 
Sint Maarten is een nog breed gevierde feestdag van een heilige. Kinderen 
gaan met lampionnen zingend langs de deuren waar zij snoep hopen te  
krijgen. Toch is de heilige Martinus van Tours (4de eeuw) het meest bekend als 
de Romeinse soldaat die de helft van zijn officiersmantel afsnijdt en aan een 
bedelaar geeft. Dit verhaal is mooi verbeeld in de windvaan van de Domtoren 
in Utrecht (zie afbeelding). Hij blijft een radicaal voorbeeld van het radicale 
evangelie: heb je twee jassen? Geef er een weg aan iemand, die er geen één 
heeft (Lukas 3:11). 
Voor ons betekent dit, dat we kleding verzamelen voor een rommelmarkt. 
Maar is ‘weggeven van wat we toch niet meer dragen’ wat het evangelie van 
ons vraagt? We moeten de radicaliteit van het evangelie niet gelijk 
relativeren. Maar we mogen ook helpen op een manier die bij ons past.  
Een mooi voorbeeld daarvan lezen we in Handelingen 9. In Joppe overlijdt 
een geliefde vrouw. Zij heet Dorkas en is waarschijnlijk deel van een groep 
weduwen en doet veel goed voor anderen. Zij kan goed overweg met de 
naaimachine, zouden wij zeggen. Zij maakt jassen voor mensen die deze nodig 
hebben. Zij gebruikte haar gaven in haar omstandigheden om anderen te 
helpen. Zo kunnen wij ook kijken wat wij in onze omstandigheden, met onze 
gaven en mogelijkheden voor anderen kunnen betekenen. Bijvoorbeeld in de 
actie voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils.  
Maar we kunnen ook de insteek nemen bij het woord naakt. Letterlijk of 
figuurlijk. Naaktfoto’s worden via internet doorgestuurd. Mensen worden 
openlijk te kijk gezet of aan de schandpaal genageld. Hoe gaan wij daarmee 
om? We zien het in het verhaal van Noach, die na de zondvloed een 
wijngaard plant en van de opbrengst geniet. Hij wordt dronken en eindigt 
naakt midden in zijn tent. Zijn zoon Cham maakt hem belachelijk, maar de 
andere broers bedekken hun vader met een mantel. Hoe gaan wij om met 
mensen, die soms in alle kwetsbaarheid bloot gesteld worden aan allerlei 
oordeel? Durven wij hen met de mantel der barmhartigheid te bedekken?  

Om nog eens over door te praten: 
Schrijf jij mensen wel eens af door hen figuurlijk een etiket op te plakken? 
Met welke mensen doet jij dit? Hoe zou barmhartigheid daar verandering in 
kunnen brengen? 

 
Bijbelstudie –  
Lees de verhalen in Genesis 9: 18-23 en Handelingen 9:36-42 
nog eens door. Wat zeggen deze verhalen over letterlijke en 
figuurlijke naaktheid en bedekking? 

 
Delen & dienen –  
Op zondag- en dinsdagmorgen is er gelegenheid slaapzakken, 
sokken, ondergoed en jassen in te leveren in de 
Johanneskerk. Via het Leger des Heils komen deze terecht bij 
dak- en thuislozen in Rotterdam, die dat nodig hebben. 

 
Verhalen delen –  
Lees meer over Martinus van Tours (Sint Maarten) op 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_van_Tours 
Opmerkelijk: De mantel die Martinus deelde met de bedelaar 
werkt nog op andere manieren door. In het Latijn is mantel 
cappa. De ruimte waarin zijn mantel werd bewaard ging al 
gauw kapel heten en de bewaker de cappellanus. Een ander 
woord voor mantel in het Latijn is pallium en van dit woord is 
de term palliatieve zorg afgeleid. Ook de term mantelzorg is 
op Sint Maarten te herleiden. 

 
Liturgie – Uit ELB 213 
Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
Thuis –  
Hoeveel jassen hebben jullie thuis per persoon? Hoeveel zou 
je er kunnen missen? 

 

Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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