De werken van
barmhartigheid
Jan Kronenberg
UIT DE KROONTJESPEN

Jan Kronenberg

De werken van barmhartigheid

Uit de Kroontjespen - Leeuwarden

Van Jan Kronenberg verscheen eerder:
70x Openbaring
40x Lucas
50x Rechters en Ruth (E-boek)
Wie is Jezus? (E-boek)
Koning van de Joden (E-boek)
Het Lam van God (E-boek)
Bewogen woorden (E-boek)
The 1e Passion – de cast (e-boek)
Passie met Petrus (E-boek)
De lijdende dienaar van de HEER (E-boek)
Het proces tegen Jezus (E-boek)
De laatste dagen (E-boek)

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007

© 2019 Uit de Kroontjespen, Leeuwarden
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt. In enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur.

-2-

De werken van barmhartigheid
Inleiding

De redactie van het Kerkblad voor het Noorden vroeg mij een serie artikelen te
schrijven over de zeven werken van barmhartigheid. Jezus stelt ze aan de orde in
Matteüs 25 vers 35 en 36: “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had
dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij
op, Ik was naakt, en jullie kleedden Mij, Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat
gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” (NBV)
Wie goed telt komt maar tot een zestal werken van barmhartigheid. In 1207
voegde paus Innocentius III – om het (heilige) getal zeven vol te maken – er een
zevende aan toe: de doden begraven. Hij verwijst hierbij naar het (apocriefe)
Bijbelboek Tobia, waarin het begraven van doden in één adem wordt genoemd met
de naakten kleden en de hongerigen te eten geven.
Het mag duidelijk zijn dat de werken van barmhartigheid in de geschiedenis van de
rooms-katholieke kerk meer aandacht hebben gekregen dan in de protestantse
kerken. In de tijd van de reformatie komt immers de aandacht te liggen op de
rechtvaardiging door het geloof alleen. Het doen van werken van barmhartigheid
gebeurt in de gereformeerde traditie niet langer meer uit verdienste maar uit
naastenliefde!
Naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid is er in de loop der tijd ook
een reeks van geestelijke werken van barmhartigheid ontstaan. Deze hebben
betrekking op het geestelijke welzijn van onze naaste. Het gaat dan om: zondaars
vermanen, onwetenden onderwijzen, goede raad geven, bedroefden troosten,
onrecht verdragen, beledigingen vergeven en voor anderen bidden.
In deze reeks artikelen voor het kerkblad beperk ik mij tot de lichamelijke werken
van barmhartigheid. Ik wil met u en jou nagaan wat de Bijbel hierover zegt en hoe
kerk en samenleving hier invulling aan hebben gegeven. Om uiteindelijk in een
afsluitend artikel te zoeken naar een antwoord op de vraag: Hoe barmhartig is
vandaag onze Nederlandse samenleving?
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Dankbaar heb ik bij het schrijven van deze artikelen gebruik gemaakt van het
boekje Barmhartig leven geschreven door Arthur Alderliesten, uitgegeven door
Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2016 en van het boekje Werken van
barmhartigheid verschenen onder redactie van Gerben Zweers, pastoor van de
Heilige Suitbertusparochie in Culemborg en uitgegeven in eigen beheer in 2012.
De oudst overgeleverde afbeeldingen van de werken van barmhartigheid staan op
een bijna vijf meter breed veelluik dat in opdracht van de gasthuismeesters van het
Heilige Geestgasthuis in Alkmaar werd gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk werd het
geschilderd in 1504 door Cornelis Buyt – de Meester van Alkmaar - die hier
werkzaam was van ca. 1490-1510. (Meer informatie:
http://www.artway.eu/artway.php?id=778&lang=nl&action=show&type=current).
***

Barmhartigheid
Er was eens een rabbi (Joodse leraar) die elke avond voor de sabbat verdween. Het
maakte de mensen van zijn dorp nieuwsgierig. Ze dachten: hij heeft vast een
geheime ontmoeting met God. Daarom stuurden ze een spion achter hem aan. Wat
ontdekte de spion? De rabbi vermomde zich als boer en ging een verlamde vrouw
helpen. Hij maakte haar huisje schoon en zorgde voor het eten. Toen de spion
terugkwam, vroegen de anderen hem: ‘En? Wat heb je gezien? Steeg de rabbi op
naar de hemel?’ ‘Nee’, zei de man, ‘hij ging nog hoger!’
Barmhartigheid betekent: je ontfermen, je toebuigen naar iemand die in
moeilijkheden zit.
Het Oudtestamentische woord voor barmhartigheid (rachun) komt van een woord
voor baarmoeder. Iemand is barmhartig als hij zich tot in zijn diepste innerlijk laat
raken door de nood van de ander. Het woord barmhartigheid heeft alles te maken
met veiligheid, bescherming en tederheid. Het gaat over de tederheid van een
moeder voor haar kind (Jesaja 49:15) en de liefde van een vader voor zijn zoon
(Psalm 103:13).
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Barmhartigheid verwijst naar God. Hij, de barmhartige God, heeft de mens
geschapen en hem een plaats op aarde gegeven. Ondanks alles wat er ‘in den
beginne’ is misgegaan blijft God barmhartig jegens de mens. Barmhartigheid is
daarom Gods innerlijke ontfermende liefde die zich uitstrekt naar wie hulp nodig
heeft.
God hoort naar de noodkreet van de Israëlieten die als slaven in Egypte moeten
werken (Exodus 2:25). Hij luistert naar het huilen en kermen van Hagar en Ismaël
in de woestijn (Genesis 21 16-17). God is ‘barmhartig en genadig, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en trouw’ (Exodus 34:6 NBG).
Zo ook zijn Zoon. De Here Jezus is met ontferming bewogen over mensen in nood.
Hij roept zijn volgelingen op om ook barmhartig te zijn. Als een naaste om hulp
vraagt is het Jezus zelf die in nood is. Wie de naaste hulp geeft, geeft daarom Jezus
hulp. Zelf verwoordt Hij het als volgt: ‘”Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben
jullie voor Mij gedaan” (Matteüs 25:40).
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De hongerigen te
eten geven
Elke nacht om 2 uur stapt hij op
zijn fiets. Ze noemen hem in Tilburg
de ‘broodpater’. Gerrit Poels is
inmiddels 90 jaar oud. Lang
geleden is hij – om de liefde –
uitgetreden als priester. Elke nacht,
365 dagen in het jaar, fietst hij bij
nacht en ontij over de nog stille
straten van Tilburg en omgeving
om ongezien brood aan een
deurknop te hangen of over het
balkon van een flat te gooien.
‘Hongerlijers’ noemt hij zijn
klanten. Inmiddels staan er meer
dan 650 armen ingeschreven bij
zijn stichting Broodnodig en zijn er
tientallen vrijwilligers die de
‘broodpater’ ondersteunen met zijn
levenswerk.

Oude en Nieuwe
Testament

Op meerdere plaatsen in de Bijbel
lezen we over de hongerigen te
eten geven. Als het volk van Israël
- na hun vlucht uit het slavenhuis
van Egypte - in de woestijn terecht
komt verstomt al gauw het loflied
op Gods grote daden. Na drie
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dagen beginnen ze (opnieuw) te klagen: ‘Had de HEER ons maar laten sterven in
Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aáron. ‘Daar waren de vleespotten tenminste
gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn
gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen’ (Exodus 16:2-3).
De HEER hoort de klacht van de Israëlieten en zorgt voor ‘brood uit de hemel’:
manna. Ook is er elke dag kwartelvlees. Een opvallend detail: Iedereen moet
zorgen dat hij of zij genoeg verzamelt. Niet meer en niet minder. Maar ook voor
degenen die in de tent zijn achtergebleven moet gezorgd worden. Zo geeft God het
volk van Israël te eten én schakelt Hij het volk zelf in om ook elkaar te eten te
geven (Exodus 16:46).
Zorg voor de behoeftige heeft onze goede God vast laten leggen in de wetten van
Mozes. Zo moet het een deel van de oogst aan de rand van de akker laten liggen
voor de arme en de vreemdeling (Leviticus 23:22 en Ruth 2).
David op de vlucht voor Saul vraagt in het heiligdom in Nob voor zichzelf en zijn
mannen om brood. Priester Abimelech geeft hem gewijd toonbrood uit het
heiligdom om hun honger te stillen (1 Samuël 21:1-7).
Wanneer de Here Jezus met zijn leerlingen door de korenvelden loopt, plukken zijn
leerlingen de aren (Marcus 2:23-28). En dat op sabbat!
In Johannes 6 lezen we hoe Hij 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen te eten
geeft. Als iedereen voldoende gegeten heeft worden de overgebleven stukken
verzameld. Er zijn 12 manden met brood en vis over. Jezus geeft letterlijk de
mensen die honger hebben te eten!
In de eerste christelijke gemeente verbond men het vieren van het avondmaal met
het delen van brood met de armen. Alles hadden ze gemeenschappelijk. ‘Niemand
onder hen leed enig gebrek’ (Handelingen 4:32-35).

Verleden en heden
In de loop van de eeuwen heeft de kerk van Jezus Christus omgezien naar hen die
honger lijden. In de Middeleeuwen zijn kerkelijke instellingen (parochiekerken en
kloosters) – soms gesteund door de adel – verantwoordelijk voor de armenzorg. Na
de Reformatie voelen sommige vermogende particulieren zich geroepen om caritas
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(= liefdadigheid) te beoefenen. Zij stichten hofjes voor armlastige ouderen of
weeshuizen voor arme en/of verweesde kinderen.
Er is ook terechte kritiek op deze vormen van liefdadigheid, want zij die van deze
zorg afhankelijk waren geworden werden op een bevoogdende en willekeurige
manier behandeld.
In de Franse tijd worden kerkelijke en andere liefdadigheidsinstellingen
‘overgenomen’ door de overheid. Hun vermogen wordt overgeheveld naar nieuw
opgerichte burgerlijk armbesturen.
In Nederland is bijstand de gebruikelijke term voor armenzorg. Vanaf 1965 wordt
bijstand een recht! Met de Algemene bijstandswet (ABW) komt de taak om voor
armen te zorgen bij de overheid terecht. Daarnaast blijven ook kerkelijke en
particuliere instellingen actief.
Nog steeds klinkt vanuit de Bijbel de opdracht van de Here Jezus om de hongerigen
te eten te geven: ‘Geven jullie hen maar te eten!’ (Marcus 6:37). Maar hoe kun je
de oproep van onze Heiland verstaan in een tijd waarin voedselverspilling een
serieuze zaak is? Ik las dat 14% van de boodschappen in Nederland ongebruikt in
de afvalbak terecht komt.
De VN bracht onlangs naar buiten dat wereldwijd 820 miljoen mensen honger
lijden. Vooral de arme lokale bevolking in ontwikkelingslanden lijdt zodra oogsten
mislukken en het vee sterft door de gevolgen van klimaatverandering, langdurige
droogtes, orkanen en overstromingen.
Dichter bij huis: In meer dan 365 gemeenten in Nederland runnen 11.000
vrijwilligers een plaatselijke Voedselbank. Zij voorzien 35.000 huishoudens van een
aanvulling op hun dagelijkse noodzakelijke levensbehoeften. Net als Gerrit Poels, de
‘broodpater’, geven zij daadwerkelijk gehoor aan het eerste werk van
barmhartigheid: de hongerigen te eten geven.
‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs
5:7).
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De dorstigen te
drinken geven
In de sloppenwijken en ander
arme buurten van Ethiopische
steden zoals Addis Ababa, Afar en
Oromia is gebrek aan schoon
drinkwater, rioleringssystemen en
vuilnisophaaldiensten. In 2016 is
Amref Flying Doctors een vijfjarig
gezondheidsprogramma ‘Schoon
water: een zaak voor iedereen’
gestart. Het doel is om ruim
140.000 mensen te bereiken in
sloppenwijken en arme buurten in
Ethiopië. Naast voorlichting over
hygiëne wordt concreet gewerkt
aan het toegankelijk maken van
schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen. Dit alles in
samenwerking met lokale
gemeenschappen, overheden en
het bedrijfsleven.
‘Schoon water: een zaak voor
iedereen’ is slechts één van de
vele voorbeelden om ervoor te
zorgen dat schoon drinkwater ook
voor mensen in kansarme
gebieden beschikbaar komt.
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Oude en Nieuwe Testament
In Bijbelse tijd is gebrek aan water een grote vijand. Het land Israël is een droog en
dor land. De Jordaan is de enige rivier van betekenis die een constante aanvoer van
vers stromend water kan leveren. Voor de rest is men afhankelijk van de regen, die
maar in beperkte perioden van het jaar als een ‘zegen van boven’ op de droge
aarde neerdaalt. Deze regen wordt opgevangen in putten en via natuurlijke weg in
onderaardse bronnen. Water is een kostbaar goed en droogte is een altijd
dreigende vijand.
Het is naar Oosters gebruik vanzelfsprekend om iemand die dorst heeft drinken te
geven, hoe kostbaar het ook is. Denk daarbij aan het verhaal van Rebecca en de
knecht van Abraham, Eliëzer (Genesis 24).
Wanneer het volk van Israël is weggevlucht uit het slavenhuis van Egypte lopen ze
drie dagen in de woestijn zonder eten en drinken. Als ze in Mara komen is het
water te bitter om te drinken. Wanneer het volk tegen Mozes begint te klagen roept
hij de hulp van de HERE in. De oplossing is een stuk hout in het water om het water
zoet te maken (Exodus 15:22-25).
Niet veel later is er opnieuw de roep om water: ‘Geef ons te drinken, geef ons
water!’ Als Mozes met zijn staf op de rots slaat stroomt het water uit de rots. Hij
noemt die plaats Massa en Meriba (Exodus 17:1-7).
Als de Here Jezus – op weg naar Judea – bij de Jacobsbron in Samaria komt vraagt
Hij aan een vrouw om water. De vrouw geeft Jezus water om te drinken. Tijdens
het gesprek gaat het over ‘levend’ water. De heidense vrouw komt tot geloof. Zij
ziet wie Jezus werkelijk is (Johannes 4:1-42).
Het is een daad van Joodse vroomheid en christelijke naastenliefde om ook je
vijanden te eten en te drinken te geven: ‘Als je vijand honger heeft, geef hem dan
te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen
op zijn hoofd, en de HEER zal je belonen’ (Spreuken 25:21-22; vgl. Romeinen
12:2).
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Verleden en heden
Eeuwenlang is men voor water aangewezen op open water, kanalen, grachten,
beken en rivieren. Soms is er een gemeenschappelijke put. Wanneer in de
Middeleeuwen steden in ons land ontstaan wordt het water in de rivieren en beken
steeds vuiler. Mensen gooien hun uitwerpselen en afval in het water. Ook wordt in
hetzelfde water de was gedaan. Veel mensen die dit vieze water drinken worden
ziek en gaan zelfs dood aan de ziekte cholera. Het water uit de rivier wordt te vuil
om te drinken. In plaats hiervan drinkt men bier. Drinkwater kan gekocht worden
bij een waterdrager die met een schip een eind de rivier opvaart om daar water te
halen dat schoner is.
Rond 1850 wordt de eerste drinkwaterleiding in de duinen aangelegd. Een
stoommachine pompt het water door een 23 kilometer lang buizenstelsel naar
Amsterdam. Dat gebeurt nog steeds.
Water is in ons waterrijke land voor iedereen altijd wel beschikbaar geweest. Op
ieder dorpsplein staat wel een pomp waar water uit stroomt. Op verschillende
drukbezochte plekken worden tegenwoordig tappunten aangelegd. Hier kun je
gratis je lege plastic flesje of dopper vullen. Wat een luxe!
Maar er is een keerzijde: ‘Elke dag overlijden meer dan 800 kinderen onder de vijf
jaar aan oorzaken die te maken hebben met vervuild water, het ontbreken van
toiletten en slechte hygiënische omstandigheden. 663 miljoen mensen hebben geen
toegang tot schoon drinkwater; 2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot een
toilet aan huis; 946 miljoen mensen doen hun behoefte buiten’. Het zijn
duizelingwekkende getallen die ik lees op de website van UNICEF.
Gelukkig is de situatie in veel landen de afgelopen 20 jaar verbeterd. Maar nog
steeds zijn er miljoenen kinderen en volwassenen die geen schoon drinkwater
kunnen drinken.
Samen met klimaatverandering en terrorisme hoort de toenemende waterschaarste
in de wereld tot de top drie van onze wereldproblemen. Wat doen wij hieraan?
‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.’ (Matteüs
5:7)
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De vreemdelingen
opnemen
Als er één werk van barmhartigheid
actueel is, zelfs een politiek
hangijzer, dan is het wel het
opnemen van vreemdelingen. De
stroom vreemdelingen die de
laatste jaren tegen de deuren van
Europa beukt, maakt dat je je ogen
en hart voor hen niet kunt sluiten.
Maar er zijn natuurlijk grenzen. De
Bijbelse naastenliefde eist niet dat
zij die hulp behoeven voor altijd
hier blijven. Wanneer de
oorlogsdreiging of hongersnood in
het land van herkomst is geweken,
kan de vreemdeling terug.
Uitzonderingen daargelaten.
‘Politieke’ vreemdelingen die voor
hun leven moeten vrezen en in ons
land asiel aanvragen moeten
worden toegelaten. Voor
‘economische’ vreemdelingen
gelden andere maatstaven.
Op 1 juni 2019 telde ons land
volgens het CBS 17.322.433
inwoners. Ruim 1 miljoen hiervan
zijn buitenlanders, vreemdelingen
of mensen die stateloos zijn. Zij
hebben dus geen Nederlandse
nationaliteit. Jezus vraagt van ons
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hen met liefde en bewogenheid op te nemen in onze samenleving.

Oude en Nieuwe Testament
Na de zondeval, nadat God de mens de toegang tot de tuin van Eden ontzegd
heeft, wordt de mens een vreemdeling op aarde. Hij gaat dolend op zoek naar een
plaats waar hij de aarde kan bewonen en bewerken (Genesis 3:23).
Zo leiden de aartsvaders Abraham, Isaäk en Jacob en hun gezinnen een zwervend
bestaan. Als vreemdelingen leven zij te midden van de heidense volken van het
Midden-Oosten.
Wanneer het volk van Israël, na de exodus/uittocht uit Egypte, op weg gaat naar
het land dat God aan hun voorvaderen heeft beloofd, ontvangen zij van God via
Mozes de basis voor hun wetgeving.
Israël wordt opgeroepen om straks in het beloofde land ook goed met
vreemdelingen om te gaan. De vreemdeling heeft geen volledige rechten, maar hij
hoort er wel bij: ‘Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet
onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten.
Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte’
(Leviticus 19:33-34). En ook in Deuteronomium 10:18-19 wijst Mozes het volk van
Israël erop dat God vreemdelingen in bescherming neemt en hen van voedsel en
kleding voorziet. Als Israël voor de vreemdeling zorg draagt, zal het hem goed
gaan. Als hij dat niet doet, zal de HEER recht spreken (Maleachi 3:5).
Voor alle duidelijkheid: een vreemdeling (in het Hebreeuws ‘ger’) is in het Oude
Testament iemand die in Palestina woont, maar geen Israëliër is.
Het is trouwens opvallend dat de Here Jezus Zichzelf altijd als vreemdeling op
aarde heeft beschouwd (Matteüs 8:20).
Het Nieuwtestamentische woord voor gastvrijheid (filoxenia) betekent letterlijk:
liefde voor vreemdelingen. Verschillende keren worden we in het Nieuwe Testament
erop gewezen om gastvrij voor elkaar en voor vreemdelingen te zijn (Romeinen
12:13; 1 Timoteüs 5:10).
In de tijd na Jezus zijn de apostelen zelf van gastvrijheid en het liefdevol opnemen
van de vreemdeling afhankelijk. Zeker in de latere tijd van vervolgingen.
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Door een vriend of vreemde gastvrij te ontvangen in je huis, ontvang je – zonder
het weten - Christus (vgl. Hebreeën 13:1-2).

Verleden en heden

In de 16de en 17de eeuw trekt Nederland veel vreemdelingen aan. Zij komen af op
de in ons land economische voorspoed en tolerante houding tegenover
verschillende godsdiensten. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden groeit
uit tot het centrum van de internationale handel en wordt tot een veilige haven
voor andersdenkenden. Vanuit het zuiden, waar de Opstand tegen de koning van
Spanje is begonnen maar uiteindelijk mislukt, migreren ongeveer 200.000 mensen
naar het vrije, welvarende noorden. De meerderheid van hen is
Calvinistisch/protestants (Hugenoten).
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog neemt het aantal vreemdelingen weer sterk
toe ten opzichte van de eeuwen ervoor. Duitsland is totaal berooid en de bevolking
heeft het zwaar in deze periode. De situatie in Nederland is aantrekkelijk voor velen
van hen. Hier is er veel vraag naar arbeidskrachten in fabrieken, mijnen en
particuliere huishoudens.
De economische groei van ons land na 1960 trekt veel arbeidsmigranten aan. Zij
komen eerst overwegend uit Europese landen (Duitsland en België), daarna van
buiten Europa (Marokko en Turkije). Door de onafhankelijkheid van onze koloniën
in Oost en West (Indonesië, Nieuw-Guinea en Suriname) zijn veel migranten uit die
delen van de wereld naar Nederland gekomen. De ontwikkeling van de Europese
Unie (EU) leidt tot de komst van inwoners van andere lidstaten (Polen).
Iedere vreemdeling brengt zijn eigen cultuur en godsdienst mee. Hoe gaan wij daar
mee om? Velen laten zich daarbij leiden door angst. Maar leven in een
multireligieuze en multiculturele samenleving biedt ook uitdagingen en
mogelijkheden. Als christenen mogen we in navolging van het volk van Israël en in
navolging van onze eigen voorouders de vreemdeling onder ons met bewogenheid
en liefde opnemen in onze samenleving.
‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs
5:7).
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De naakten kleden
Het moet midden in de winter van
331 zijn geweest. Veel mensen
sterven van de kou. Een zekere
Martinus (15 jaar oud, geboren in
Savaria in Hongarije) is soldaat in
het Romeinse leger. Nog niet zo
lang geleden heeft hij over
Christus Jezus gehoord. Hij is vast
van plan Zijn voorbeeld te volgen.
Onderweg komt hij veel mensen
tegen die lijden onder de strenge
kou. Alle kleren die hij kan missen,
geeft hij weg. Zo bereikt hij de
stadpoort van Amiens, een stad in
Frankrijk. Martinus heeft alleen
nog maar zijn soldatenmantel en
zijn wapens.
In de poort van de stad zit een
bedelaar, die helemaal geen kleren
heeft. Martinus ziet hoe hij de
voorbijgangers smeekt om hem te
helpen en medelijden met hem te
hebben. Maar ze lopen hem
allemaal voorbij. Martinus begrijpt
dat hij iets moet doen. Hij trekt
zijn zwaard en snijdt zijn
soldatenmantel middendoor. Hij
geeft de bedelaar de ene helft, de
andere helft slaat hij zelf weer om
zijn schouders. Er zijn omstanders
die Martinus uitlachen, omdat hij
er in die halve mantel belachelijk
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uitziet. Maar anderen schamen zich, omdat zij veel meer hebben dan die jonge
soldaat, en toch de bedelaar niet hebben geholpen.
Volgens de legende is deze bedelaar een verschijning van Jezus, of staat de
bedelaar voor Christus die Zelf zei: “Ik was naakt en jullie kleedden Mij” (Matteüs
25:36).
We kennen Martinus als de latere bisschop van Tours. In veel landen wordt op 11
november zijn naamdag gevierd: Sint Maarten.

Oude en NieuweTestament

Naaktheid in de Bijbel heeft alles te maken met wat Eva en Adam overkomt in het
paradijs: ‘Wil je als God zijn, eet dan van de verboden vrucht.’ De eerste mensen
laten zich verleiden en ontdekken tot hun schrik dat zij naakt zijn. God laat hen uit
het paradijs zetten maar niet voordat Hij hun naaktheid bedekt met dierenhuiden
(Genesis 3:21).
Sinds de zondeval van Eva en Adam is het niet meer gebruikelijk om naakt te zijn.
Naakt-zijn is een uitdrukking van schaamte, kwetsbaarheid, hulpeloosheid en
onwaardigheid.
Dat God de HEER de mens kleding aantrekt, maakt allereerst duidelijk dat die
vooral bedoeld is om te bedekken. Daarnaast biedt kleding noodzakelijke
bescherming tegen ijzige kou en zinderende hitte, stromende regen en schurende
wind.
In het oude Oosten heeft een mantel de status van een bestaansminimum. Een
minimale vereiste voor menselijke waardigheid. Zo wordt een mantel gebruikt om
onder te slapen. In Exodus 22:25-26 lezen we: ‘Als je iemands mantel als
onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, want hij
heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zich lichaam
beschermen als hij gaat slapen?’
Als de ‘verloren’ zoon thuiskomt, komt de barmhartige vader niet met verwijten.
Integendeel, hij organiseert een feest en laat het mooiste kledingstuk halen en het
hem aantrekken. De ‘verloren’ zoon krijgt ook nog een ring aan zijn vinger en
sandalen aan zijn voeten (Lucas 15: 22).
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Naaktheid kan ook een teken zijn van minachting en vernedering.
Krijgsgevangenen werden naakt en zonder schoeisel meegevoerd (Jesaja 20:4). En
vergeet niet: zelfs onze Heiland hangt vernederend naakt aan zijn kruis (Johannes
19:23-24).

Verleden en heden
Eeuwenlang zijn er mensen geweest die onder de armoedegrens hebben moeten
leven: dakloze bedelaars, zwervers op het platteland, slachtoffers van rooftochten
en plunderingen, vluchtelingen voor oorlogen en besmettelijke ziekten. Zelfs
welgestelde burgers en weldoorvoede rijken konden zo maar opeens door een
onvoorzien noodlot worden getroffen. Zij kunnen zich ‘melden’ bij kerken en
kloosters. Hier worden naast brood, bier en wijn ook afgedankte kleren door
pastoors en aalmoezeniers weggegeven. Immers een naakt mens wordt beschouwd
als iemand die buiten de maatschappij staat. Hem kleden is de eerste stap om hem
in de gemeenschap weer terug te laten keren.
Bedelaars, keuterboertjes, laagste ambachtslieden en winkeliers droegen vaak
tweedehands kleding. Daar was een levendige handel in. Kleding wordt gedragen
totdat ze tot op de draad versleten is. En dan nog worden de ‘goede’ stukken eruit
geknipt om eventueel in een ander kledingstuk te worden genaaid.
Wie vandaag gehoor wil geven aan Jezus’ oproep om de naakten te kleden zou
kunnen beginnen met het kritisch doorlopen van zijn of haar klerenkast. Welk
kledingstuk zou een tweede leven kunnen beginnen via een kledingbank of Reshare
van het Leger des Heils?
De naakten kleden heeft ook te maken met onze kledingindustrie. Wat wordt er niet
een geld verdiend aan wat wij dagelijks kunnen aantrekken? Soms dringt er in het
nieuws iets door van uitbuiting en kinderarbeid in de confectie-industrie (Fair
Trade). Katoenboeren, pluksters en naaisters krijgen geen loon naar werken. Het
geeft mij een onbehaaglijk gevoel.
‘Kleed je met barmhartigheid en bewogenheid!’ – las ik ergens.
‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs
5:7).
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De zieken bezoeken
Sinds april 2004 werkt ze in ZuidAfrika: Hetty Bloem (54). God gaf
het in haar hart om als
verpleegkundige te gaan werken in
een kindertehuis in Kriel. Al gauw
werd Hetty erdoor geraakt dat veel
mensen in de zwarte townships
getroffen zijn door de ziekte Aids,
een sluipmoordenaar die onder de
plaatselijke bevolking dagelijks vele
slachtoffers eist. In 2005 werd de
Stichting Indlu Yethemba (Huis van
Hoop) door Hetty opgericht. Een
Aids zorg centrum en
thuiszorgorganisatie waar 24 uur
per dag zorg kan worden geboden
aan mensen die geen hoop meer
hebben. Samen met haar man
Tjeerd Zuidema en een team van
vrijwilligers is het Hetty’s wens en
doel ‘om de zieken de liefdevolle
verzorging te geven waar ze recht
op hebben. Een arm om te troosten
en een luisterend oor bieden in
Jezus Naam!’ Hetty Bloem is
uitgezonden als diaconaal
missionair werker verbonden aan
de CGK-Leeuwarden.
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Oude en Nieuwe Testament
In het Oude Testament vinden we weinig over dit werk van barmhartigheid. Toch
kent de Joodse traditie de oproep om de zieken te bezoeken: De Heilige, geprezen
zij zijn Naam, bezocht zieken. Er staat immers geschreven: ‘De HEER verscheen
opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre’ (Genesis 18:1). Dit vindt plaats
drie dagen nadat Abraham zich heeft laten besnijden. Hij is dus nog herstellende
van die ingreep, als God bij hem op ziekenbezoek komt.
En wie denkt er niet aan Job. Als Job alles heeft verloren en hij zich met een
potscherf krabt op de puinhopen van zijn leven, komen zijn vrienden op bezoek
(Job 2:11). Zeven dagen en nachten zwijgen ze samen met Job. Dan gaan ze
praten. Ze zeggen dat Job alles verloren heeft omdat hij gezondigd heeft. Job
ontkent dit ten stelligste.
Ziekte heeft in het Oude Testament alles te maken met onreinheid. Ben je onrein
dan word je uit de samenleving gestoten. In sommige gevallen moet je zelfs apart
wonen (Leviticus 13:46). Dat is de keerzijde van het bezoeken van de zieken. Bij
sommige zieken is het zelfs verboden om ze te bezoeken. Zij moeten zich
afzonderen uit angst voor besmettingsgevaar.
Ook de tijdgenoten van Jezus beschouwen zieken als ‘onrein’ (Matteüs 8:2). Ziekte
wordt gezien als een straf voor een eerder begane zonde (vgl. de blindgeborene in
Johannes 9:2). Daardoor heeft God Zich van hen teruggetrokken en heeft de boze
geest van de ziekte kans gekregen om bezit van een mens te nemen (Matteüs
8:16). Wie een zieke aanraakt wordt zelf ook onrein. Zieken worden daarom
gemeden.
Jezus Zelf heeft tijdens zijn leven op aarde veel zieken bezocht. Sterker nog: Hij
genas veel zieken. Door ze aan te raken, of Zich te láten raken door hun lot.
Hij laat zien dat met zijn komst het Koninkrijk van God is aangebroken. Op de
vraag van Johannes de Doper of Jezus de langverwachte Messias is antwoordt Hij:
‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien, mensen
met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden
opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt’ (Matteüs 11:5).
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Jezus doorbreekt met de genezing van zieken de grens tussen rein en onrein. Hij
raakt mensen aan die volgens de wetten van Mozes onrein zijn. Hij laat zien dat
ook zieken bij de gemeenschap horen en dus bezocht moeten worden.
De eerste christenen vallen op door onder meer hun verzorging van de zieken. Het
bezoeken van zieken behoort in de eerste christelijke gemeenten vooral tot de
taken van vrouwelijke gemeenteleden. Met name de weduwen acht de apostel
Paulus geschikt voor deze taak (1 Timoteüs 5:9-11).
En mocht iemand in de gemeente ziek zijn, laat hij de oudsten van de gemeente bij
zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem zalven in de naam van de HEER
(Jacobus 4:14-15).

Verleden en heden
Eeuwen achtereen wordt vanuit kerken en kloosters, Heiige Geest huizen en
gasthuizen zorg en aandacht verleend aan zieken en reizigers. Na het einde van de
Napoleontische tijd ontstaan diaconessenhuizen waarin veel jonge vrouwen zich
wijden aan de zorg voor de zieke medemens.
Aan het eind van de 19e, begin 20e eeuw begint men goede gezondheidszorg te
beschouwen als iets waar iedereen recht op heeft. Zo ontstaan veel nieuwe
ziekenhuizen uit particulier initiatief.
Vanuit kerken en particuliere organisaties worden zieken in tehuizen en thuis
regelmatig bezocht. Denk aan diaconaat, zusterkring, mantelzorg en
bezoekbroeders- en zusters en aan organisaties als het Rode Kruis en De
Zonnebloem.
Nu bejaardentehuizen worden gesloten en mensen steeds langer noodgedwongen
thuis moeten blijven, neemt de thuiszorg en de eenzaamheid toe. Zieken bezoeken
blijft een werk van Gods barmhartigheid. Vergeten we daarbij onze (onkerkelijke)
zieke buurman en/of buurvrouw niet?
‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs
5:7).
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De gevangenen
bezoeken
Inmiddels is ze wereldberoemd:
Asia Bibi uit Pakistan. De roomskatholieke Asia komt uit het dorp
Ittanwali in het oosten van de
Pakistaanse provincie Punjab. Zij
kwam in 2009 in het nieuws nadat
zij vanwege haar christelijk geloof
gevangen was gezet. Asia Bibi
werkte samen met tien
moslimvrouwen op het land en
bood de andere vrouwen water aan.
Die weigerden omdat dit door een
christen was aangeraakt en
daardoor onrein zou zijn. Bibi zou
hierop gezegd hebben: ‘Ik geloof in
mijn religie en in Jezus Christus, die
voor van de mensheid aan het kruis
stierf. Wat deed jullie profeet
Mohammed ooit om de mensheid te
redden?’ Haar reactie veroorzaakte
grote woede in het dorp. Asia Bibi
werd opgepakt en gevangengezet
en op 7 november 2010
veroordeeld tot de dood door
ophanging vanwege ‘blasfemie’
(godslastering) tegen de profeet
Mohammed. Bijna 8 jaar later, op
31 oktober 2018 sprak de hoogste
rechter in Pakistan Asia Bibi vrij,
ondanks vele protesten van
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Moslimextremisten. Al die jaren in de gevangenis hebben medewerkers van de
Nederlandse Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) haar undercover bezocht en
zich ingezet voor haar vrijlating. Inmiddels heeft zij samen met haar gezin asiel
gekregen in Canada. Asia Bibi, haar man en beide dochters weten zich in Gods
hand geborgen. En dat geeft rust.

Oude Testament en Nieuwe Testament
In de Bijbel kom je meer mensen tegen die zelf in de gevangenis zitten, dan
mensen die gevangenen bezoeken. Jozef, Jeremia, Johannes de Doper, Petrus,
Paulus en Silas zijn de meest bekende Bijbelse personen die de gevangenismuren
van binnen hebben leren kennen.
Wat hunker je dan in de gevangenis naar bezoek, naar mensen die je komen
bezoeken en laten merken dat jij nog steeds de moeite waard bent.
Wanneer de apostel Paulus in de gevangenis in Rome wacht op zijn proces komen
de arts en evangelist Lucas (2 Timoteüs 4:11) en een zekere Onesiforus (2
Timoteüs 1:16-17) regelmatig bij hem op bezoek om hem te bemoedigen en te
ondersteunen.
Opvallend detail: het bezoeken van gevangenen wordt in de Bijbel vooral gedaan
door engelen (Handelingen 5:19-20 en 12:7-10).
In de tijd van het Nieuwe Testament is de oproep van Jezus om de gevangenen te
bezoeken een noodzakelijk gebod. Er wordt namelijk niet voor je gezorgd in de
gevangenis. Als je rijk bent kun je verzorging en/of verpleging betalen, maar
anders ben je afhankelijk van hulp van familie of anderen. Vooral de apostelen die
rondtrekken en dus geen familie in de buurt hebben, zijn aangewezen op de
bezoeken van gemeenteleden. Gevangenschap is in die tijd van christen-vervolging
vele malen afschrikwekkender dan tegenwoordig. Barmhartige mensen om een
gevangene heen zijn daarom van groot belang.

Verleden en heden
Nergens ben ik gegevens tegengekomen wat de kerk van Jezus Christus de eeuwen
door gedaan heeft met de oproep van Jezus om de gevangenen te bezoeken. Wie
een bezoek brengt aan het Gevangenismuseum in Veenhuizen of aan de
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Gevangenpoort in Den Haag kan zich wellicht een voorstelling maken onder welke
erbarmelijke omstandigheden gevangenen werden afgezonderd van de
samenleving. Ongetwijfeld zullen er – naast familieleden - predikanten en anderen
geweest zijn die uit barmhartigheid een bezoek brengen aan gedetineerden.
Wanneer Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), de Duitse predikant die in verzet kwam
tegen het regime van Hitler, in de gevangenis verblijft bezorgen zijn familie en
vrienden briefpapier, eten, sigaretten, kaarsen voor de kerstdagen en zelfs een bos
dahlia’s. Maar vooral veel boeken.
Jaarlijks belanden in Nederland zo’n 40.000 mensen in de gevangenis. Zelf heb ik
een aantal malen een gevangene mogen bezoeken: een familielid en een
gemeentelid. In een Huis van Bewaring en in een Penitentiaire Inrichting, zoals een
gevangenis tegenwoordig heet.
Op 14 november 2018 vierde Gevangenenzorg Nederland haar 25-jarig jubileum.
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor
gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Hun manier van werken wordt
gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect,
vrijwilligheid en competentie. Het doel is om gevangenen te begeleiden naar een
hoopvolle toekomst zonder criminaliteit en hun familieleden te ondersteunen tijdens
de gevangenschap. Op dit moment zijn 650 vrijwilligers actief. Zij gaan eens in de
twee of drie weken op bezoek bij een (ex-)gevangene, tbs’er of familieleden van
gevangenen. Zij bieden morele steun en een luisterend oor. Ook denken ze mee bij
het zoeken naar woonruimte, werk of contacten met officiële instanties.
Gevangenen bezoeken is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn verschillende
blokkades om een gevangene te kunnen en te mogen bezoeken Gelukkig dat ook
christenen zich inzetten voor deze vorm van diaconaat en pastoraat. Want wat er
ook gebeurt in je leven, hoe je ook de fout in kunt gaan: Jezus zegt: ‘Ook jij hoort
er bij!’
O ja, namens onze Christelijke Gereformeerde kerken is drs. Sjoerd Pos te
Amsterdam als justitiepredikant werkzaam.
‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs
5:7).
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De doden begraven
Het apocriefe (verborgen)
Bijbelboek Tobit speelt zich af in
de tijd van de ballingschap. De
hoofdpersonen zijn Tobit en zijn
zoon Tobias. Net zoals zovele
andere volksgenoten van het 10stammenrijk van Israël zijn vader
en zoon ten tijde van Sanherib in
721 voor Chr. gedeporteerd naar
Ninivé, de hoofdstad van het rijk
van de Assyriërs. Tobit is een
godvrezende Jood, die zich ook in
Ninivé verre houdt van afgoderij
en probeert zo veel als mogelijk is
zich te houden aan de Joodse
leefregels. Als hij ziet dat een
lichaam van een Israëliet buiten de
muren van Ninivé wordt gegooid
dan begraaft hij het (Tobit 1:17).
Op een dag vertelt zijn zoon Tobias
dat er in de straat een vermoorde
man ligt. Tobit begraaft de man
tegen zonsondergang. Dit doet hij
met gevaar voor eigen leven
omdat het begraven van overleden
Joodse volksgenoten verboden is.
Omdat Tobit zich onrein voelt (vgl.
Numeri 19:11-12), slaapt hij die
nacht buiten, tegen de stadsmuur.
Hij wordt blind als uitwerpselen
van op de stadmuur nestelende
vogels op zijn ogen vallen.
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Het Bijbelboek Tobit noemt het begraven van de doden in één adem met de
naakten kleden en de hongerigen te eten geven. Voor paus Innocentius III een
reden om in 1207 aan de zes werken van barmhartigheid een zevende toe te
voegen: de doden begraven.

Oude en Nieuwe Testament
Na een overlijden komt de familie bij elkaar om te rouwen, een gelegenheid met
veel vertoon van tranen. Door het jammeren komt de hele buurt te weten dat er
een sterfgeval is. In de oren van Micha klinkt dit gejammer als het geluid van
jakhalzen en struisvogels (Micha 1:8). De Egyptenaren hebben bij de 10 e plaag
zoveel doden te betreuren dat het gejammer door het hele land hoorbaar is
(Exodus 12:29-30).
Rouwende families huren soms een gezelschap van beroepsklagers in om nog meer
geluid te kunnen voortbrengen (Jeremia 9:16-17; Amos 5:16).
De nabestaanden dragen kleren van geitenhaar (jute), slaan zich op de borst en
scheuren kleren om het verdriet te onderstrepen (2 Samuël 3:31).
In het Oude Testament is een waardige begrafenis, waar mogelijk in Joodse grond,
de laatste goede dienst die je een ander kunt bewijzen (Genesis 50:6-7; 22-26).
Het begraven van iemand die geen familie heeft, is een plicht voor iedere Jood. Het
is zelfs een plicht die zwaarder weegt dan de reinheidswetten (zie het verhaal van
Tobit hierboven).
Er mag niet lang gewacht worden met de begrafenis. Het warme klimaat zorgt voor
een snelle ontbinding. Een begrafenis mag echter nooit op sabbat of een feestdag
plaatsvinden (Johannes 19:31).
De eenvoudige dodenakkers bevinden zich in alle gevallen buiten een dorp of stad
(Lukas 7:12). Binnen de stadmuren begraven worden is een voorrecht van het
vorstenhuis (1 Koningen 2:10).
Men kan worden begraven in een natuurlijke grot of in een door mensen gemaakte
holte (Genesis 49:29-32; Rechters 8:32; Lucas 23:53).
In Israël vindt na de begrafenis een begrafenismaaltijd plaats, waarmee de
rouwperiode wordt afgesloten (Jeremia 16:7). Dikwijls duurt die rouwperiode een
week, soms langer (Deuteronomium 34:8).
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Verleden en heden
In de tijd dat paus Innocentius III in 1207 het begraven van de doden toevoegt aan
de lijst van werken van barmhartigheid is de dood meer aan de orde van de dag
dan nu. Het kindersterftecijfer is hoog, de levensverwachting laag. Met name door
de vele oorlogen en ziekten zijn er veel sterfgevallen. Het is bovendien ook risicovol
om met doden om te gaan die door een besmettelijke ziekte zoals de pest zijn
overleden. En toch zijn er mensen die hen begraven.
Eeuwenlang worden de doden in en rond een kerk begraven. Als het kan, zo dicht
mogelijk bij het altaar waar dagelijks het offer van Christus wordt herhaald. Rond
het altaar liggen vanzelfsprekend ook de duurste graven. Zelfmoordenaars en
ongedoopte kinderen worden helemaal op afstand gehouden. Zij mogen niet in
gewijde grond begraven worden.
Door groei van de bevolking wordt het ruimtegebrek steeds nijpender. Sinds 1829
– koning Willem I - wordt het zelfs verboden om in kerken te begraven.
Begraafplaatsen worden verplaatst naar buiten een stad of een dorp.
In 1869 komt de ‘Wet tot vaststelling van bepalingen omtrent het begraven van
lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisregten’ tot stand. Gemeentebesturen
worden zo gedwongen om op hun grondgebied een plaats aan te wijzen waar
iedereen – zonder aanziens des persoons – op een respectvolle manier begraven
kan worden. Het begraven worden wordt hiermee een recht. Voor iedereen. Ook
voor de allerarmsten!
Eeuwenlang is het begraven van de doden een ‘burenplicht’ geweest. Pas na 1900
ontstaan in steden en dorpen begrafenisverenigingen en uitvaartverzorgers. Zij
nemen de zorg van buren en nabestaanden over na het overlijden van een
dierbare.
‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Matteüs
5:7).
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Evaluatie
Nederland behoort al jarenlang tot de gelukkigste landen van de wereld. Inmiddels
zijn we Zwitserland voorbijgestreven en staan we als nummer 5 op de
wereldranglijst. Op sociaal gebied hebben we in Nederland de zaakjes uitstekend
voor elkaar. We kennen een reeks van voorzieningen en uitkeringen. Onze
gezondheidszorg behoort tot de vooruitstrevendste van de wereld. Ons datanetwerk
is het meest ontwikkelde en snelste van Europa. We kunnen ons geluk blijkbaar
niet op. Maar hoe zit het met de barmhartigheid van onze Nederlandse
samenleving?
Onlangs las ik in het ND (22/08/2019) dat mensen met schulden steeds armer
worden. Ongeveer 250.000 mensen in Nederland worden geholpen bij het beheren
van hun financiën. Dat kan zijn vanwege problematische schulden (echtscheiding,
faillissement), een (chronische) ziekte of een (mentale) beperking. Zij moeten per
dag zien rond te komen met een budget van € 12,86 voor boodschappen, kleding,
persoonlijke verzorging en vervoer. Ook las ik dat het aantal dakloze jongeren (1830 jaar) de afgelopen jaren is gestegen naar 40.000. Een meer dan
verdriedubbeling.
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Barmhartigheid in Nederland
Hoe barmhartig is onze Nederlandse samenleving? Het woord samenleving is
samengesteld uit twee woorden: samen en leving. God heeft ons een plaats
gegeven op deze aarde om die aarde te bewonen en te bewerken. Aan die opdracht
kunnen we alleen samen invulling geven. Individualisme is – wat God betreft – uit
den Boze. We zullen dus ook moeten leren om samen te leven. Met hongerigen en
dorstigen onder ons, vreemdelingen en naakten, zieken en gevangenen. Want ook
zij behoren tot onze samenleving. Of we dat nu prettig vinden of niet.
Ik merk dat de liefde in onze samenleving steeds meer aan het verkillen is. Jezus
wijt dit aan het loslaten van wetten en regels: ‘En omdat de wetsverachting
toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde,
die zal behouden worden’ (Matteüs 24:12-13). Opvallend: Jezus heeft het hier over
zijn volgelingen – zij verkillen!
De empathie (= inlevingsvermogen) verdwijnt meer en meer. Het beangstigt mij
hoe gevoelloos sommigen – ook in christelijke kringen - reageren op mensen die
het moeilijk hebben. Barmhartigheid: innerlijke bewogenheid met medemensen is
in onze samenleving steeds meer een schaars artikel geworden.
Voor ons als christenen is er daarom een geweldige uitdaging en opdracht om in
onze tijd en in onze samenleving een ander geluid te laten horen en een ander
gezicht te laten zien. Om uit liefde en uit dankbaarheid voor wat we zelf uit Gods
hand hebben mogen ontvangen de werken van barmhartigheid op een creatieve
manier handen en voeten te geven. Zoals die eerste christenen, die opvielen door
hun werken van barmhartigheid.
Als volgelingen van onze Here Jezus Christus zouden we ons moeten afvragen: wat
kan ik doen, voor God en voor de mensen om mij heen? Met de gaven die God mij
heeft gegeven? Natuurlijk stelt wat u en jij en ik doen in onze samenleving niet
zoveel voor. Maar waar liefde en barmhartigheid en mededogen het leven bepalen,
daar zie je al iets van het Koninkrijk van God dat met de komst van de Here Jezus
Christus op aarde is gekomen.
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Laatste oordeel
Het is goed om nog even te kijken in welke context Jezus spreekt over het doen
van werken van barmhartigheid.
Het gaat in Matteüs 25 over zijn laatste woorden. Het is zijn ‘testament’, zijn
laatste wilsbeschikking. Hoe zal het gaan … straks als Hij er niet meer zal zijn?
Het einde van Jezus’ aardse leven nadert. Hij is op weg naar Jeruzalem. Daar zal
Hij gekruisigd worden en sterven, begraven worden en weer opstaan uit de dood.
Gelukkig is dat niet het einde. Jezus zal naar de hemel gaan om van daaruit zijn
terugkomst op aarde als Koning voor te bereiden. En wanneer die dag aanbreekt
zal het een dag zijn van bevrijding en van oordeel.
Op die ‘jongste’ dag zal Jezus als de Mensenzoon verschijnen in al zijn heerlijkheid.
Alle heilige engelen zullen met Hem zijn. Dan zal Hij plaatsnemen op een grote
witte troon. En alle volken van de aarde zullen vóór Hem gebracht worden: Russen,
Chinezen, Amerikanen, Afrikaners, Nederlanders, een eindeloze schare mensen
(Matteüs 25:31,32).
En dan zal het moment aanbreken dat Jezus als een herder de schapen van de
bokken zal gaan scheiden. Het zal u en jou wellicht verbazen, maar zowel de
schapen als de bokken zijn mensen die in de Heer Jezus Christus geloven (Matteüs
25:33)!
De schapen hebben niet alleen aan zichzelf gedacht. Zij hebben zich tijdens hun
leven op aarde ook ontfermd over de naaste in nood. De bokken hebben slechts
voor zichzelf geleefd, zelfzuchtig, egoïstisch, onbarmhartig.
Hoe verassend is het straks: wie barmhartigheid bewezen heeft aan zijn naaste
heeft dat – zonder dat hij of zij dat zelf wist - aan Jezus zelf bewezen (Matteüs
25:40).
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Jezus is met ontferming bewogen over mensen in nood. Hij roept zijn
volgelingen op om ook barmhartig te zijn. Als een naaste om hulp
vraagt is het Jezus zelf die in nood is. Wie de naaste hulp geeft, geeft
daarom Jezus hulp.
In Matteüs 25: 35, 36 zegt Hij: “Want Ik had honger en jullie gaven
Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden
Mij, Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie
kwamen naar Mij toe.”
In De werken van barmhartigheid wil ik nagaan wat de Bijbel zegt
over het doen van de werken van barmhartigheid en hoe kerk en
samenleving hier invulling aan hebben gegeven. Om uiteindelijk in
een afsluitend hoofdstuk te zoeken naar een antwoord op de
vraag: Hoe barmhartig is vandaag onze Nederlandse samenleving?
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