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Zondag 27 maart 2022 

 vierde van de veertig dagen: laetare! 

‘de naakten kleden’ 

 

Het rode koord 

  

Naakten kleden 

  

Naakt bestaan 

uitgeklede toekomst 

in volgepropte tassen 

blootgelegde verschillen 

het rode koord dat verbindt 

waar mensen handen uit mouwen steken 

en mantels omslaan. 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 58, 6-10 

 

Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’  

(t. William Livingstone Wallace, vert. Wim van der Zee, m. 

Arie Eikelboom; lied 992)  

 

Brieflezing: Kolossenzen 3,12-14 

 

Acclamatie: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’, 1 + 2  

(t. Sytze de Vries, m. John Stainer; lied 791)  

 

Overdenking 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zoals een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God… 

 

Eén van de meest tedere liederen uit het liedboek. Lied 

221. Een lied dat ik in mezelf zing als ik vastloop. Als ik op 

slot zit. Als ik niet meer weet hoe nu verder. 

Zoals een mantel om mij heen geslagen: de beeldspraak 

van de mantel, van kleding – ze brengt ons vandaag bij 

het kleden van wie naakt is. 

 

Jesaja roept ons op ons te bekommeren om onze 

medemens. Dat betekent, in zijn woorden: misdadige 

ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de 

verdrukten bevrijden en ieder juk breken; je brood delen 

met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder 

huis, iemand kleden die naakt is.  

De banden van het juk ontbinden: je ziet als vanzelf 

beelden voor je van mensen in Rusland die demonstreren 

tegen de oorlog met Oekraïne; demonstranten die er 

steeds minder zijn, omdat ze worden opgepakt. Vastgezet 

in misdadige ketenen.  

Onderdak bieden en iemand kleden die naakt is: je ziet 

beelden voor je van de miljoenen Oekraïners die alles 

achterlieten, op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. 

Mensen wier toekomst uitgekleed is, zoals we lezen in de 

woorden over het rode koord. Die met volgepropte 

tassen op weg gaan. Op hoop van zegen; in hoop op 

mensen die handen uit mouwen steken en mantels 

omslaan. In hoop op verbondenheid met onbekenden. 

 

En dan Paulus. Die heeft het niet over het kleden van de 

ander die naakt is, maar over het kleden van jezélf. Hij 

schrijft in zijn brief aan de christenen in Kolosse: kleed je 

in medeleven, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, 

geduld en vergeving. En vooral in liefde. Met andere 

woorden: dít is de kleding die je nodig hebt om niet naakt 

te zijn. 

 

Naakt – een woord om even bij stil te staan. 

Naakt kan een moeilijk woord zijn, omdat je ooit hebt 

geleerd dat naakt niet oké is: bloot moet bedekt worden. 

Of het kan een moeilijk woord zijn omdat naakt je 

herinnert aan angst. Aan gevaar. Aan dreiging van 

buitenaf. 

Of misschien maakt ‘naakt’ je ongemakkelijk. Voel je je 

bedreigd door de gedachte dat jouw lief misschien 

iemand anders fysiek aantrekkelijker vindt dan jou. Wie 

van ons is er immers compleet tevreden met haar of zijn 

eigen naakte lichaam? Zien we niet voortdurend in de 

reclame en in films prachtige mannen- en 

vrouwenlichamen – een ideaal waar bijna niemand aan 

voldoet? Dat je het gevoel kan geven dat jouw lichaam 

niet oké is zoals het is? 

 

Naakt roept daarmee wel precies de associatie op waar 

het hier om lijkt te gaan: die van kwetsbaarheid. 

Kwetsbaar ben je zonder kleren. Kwetsbaar ben je, als je 

jezelf onvolkomen voelt. Kwetsbaar ben je als je je 

armoedig voelt, uiterlijk of juist innerlijk. 

Als je het zo bekijkt komt gelijk ook de vraag naar boven: 

kúnnen we dat wel: elkaar kleden? Kun je iemand die 

naakt is of zich naakt voelt, helpen die naaktheid te 

boven te komen? 

 

Naakten kleden – ik denk aan Anne. Ze vertelde me dat ze 
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les gaat geven aan kinderen uit Oekraïne. Naar 

verwachting komt er een aantal met familie en al naar 

Hoevelaken. Ze is druk met het maken van lesmateriaal. 

 

Naakten kleden – ik denk ook aan wat ik de afgelopen 

week meemaakte. Met Anje was ik in Rome. 

Terwijl ik op de Pincio zit na te denken over naaktheid, 

komt er een man op me af die wil dat ik een roos van hem 

koop. Ik schud van nee. Dan komt hij met geknoopte 

armbandjes. ‘No, grazie.’ Dat lijkt hij niet te begrijpen. Hij 

heeft de roos naast me op de bank gelegd. Blijft me de 

armbandjes in handen drukken. ‘Please, leave me alone!’ 

zeg ik, nu geïrriteerd. Hij pakt zijn roos en zijn 

armbandjes. En loopt door. 

Nee, hij was niet naakt. 

Alhoewel…? 

Ik stel me deze Aziatische meneer voor. Ergens op een 

kamer in Rome – waarschijnlijk met een stuk of vijf tot 

tien anderen samen. De hele dag in de weer om rozen en 

armbandjes aan toeristen te slijten. 

Hoe naakt was hij? 

Had ik hem kunnen kleden? Móeten kleden? 

 

De eerste dag waren we nog niet zo assertief. Terwijl we 

staan te wachten op Guilherme die ons de sleutel van ons 

appartement zal komen brengen, klampt een Afrikaanse 

meneer ons aan. Blij gezicht. Of we moeder en dochter 

zijn? Hij heeft ook een dochter, vertelt hij. Ze is jarig 

vandaag! Hij haalt een paar armbandjes tevoorschijn en 

voor we het weten zitten ze om onze pols. We zeggen dat 

we geen belangstelling hebben, maar hij luistert niet. ‘Het 

is een cadeautje,’ zegt hij. Zijn er nog meer familieleden 

thuis? Ja, m’n vader, zegt Anje. Twee broers. Nog meer 

armbandjes komen tevoorschijn. Voor elk van de mannen 

thuis één. En nog een paar in de kleuren van de vlag van 

Zimbabwe. Er komt nu zelfs een plastic zakje bij waar hij 

ze voor ons in doet. 

Zouden we misschien tien euro voor hem hebben? Zijn 

dochter is tenslotte jarig en hij wil zo graag een cadeautje 

voor haar kopen… 

Ik geef hem tien euro. Hij neemt die aan – haast 

verwonderd. Dankbaar. Daarna laat hij ons met rust en 

loopt verder. 

Tegen elkaar zeggen we: oké, we weten nu weer hoe het 

werkt. Dit overkomt ons geen tweede keer! 

Hebben we hem nu gekleed? 

Hadden we dat met anderen ook moeten doen? 

 

Kán het eigenlijk wel: iemand anders kleden? Kan ik een 

ander echt helpen? 

Of kan dat niet, niet ten diepste – moet ieder daarin zijn 

of haar eigen weg gaan? Kun je alleen jezélf behoeden 

voor naaktheid door je te kleden in medeleven, goedheid, 

nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, vergeving en 

vooral in liefde – zoals Paulus schrijft?  

Maar dan is de vraag aan mij: deed ik dat, daar op de 

Pincio…? Of stond ik er toen zelf naakt bij? 

[Hoe om te gaan met de bedelaars die een kartonnen 

bekertje naar je uitsteken – en een kartonnen bordje 

waarop staat dat ze een kind hebben met kanker? Hoe 

om te gaan met het schuldgevoel dat je krijgt als je niets 

geeft, ook al vertel je jezelf dat je niet de hele wereld 

redden kunt?] 

 

Misschien moeten we terug naar die betekenis van 

naaktheid die ik eerder noemde: kwetsbaarheid. Zoals de 

kwetsbaarheid van Musky in het dierenverhaal. 

Op het plein voor de Sint Pieter is er een kunstwerk bij 

gekomen. Ik kende het nog niet. Een vlot met daarop 

levensgrote vluchtelingen in brons. Vluchtelingen van 

verschillende culturele en etnische achtergrond en uit 

verschillende tijden. Ze staan schouder aan schouder. 

Ergens middenin zie je twee vleugels. De kunstenaar liet 

zich inspireren door een vers uit de brief aan de 

Hebreeën: ‘houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben 

sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.’ 

(Hebr. 13,2) Het kunstwerk herinnert aan de 105de 

jaarlijkse wereldmigranten- en vluchtelingendag. 

Paus Franciscus zei bij de gelegenheid: “Dit gaat niet 

enkel over migranten. Dit gaat over ons allemaal en over 

het heden en de toekomst van de mensenfamilie. 

Migranten, vooral zij die het meest kwetsbaar zijn, helpen 

ons de ‘tekenen van de tijd’ te lezen.” 

Bij die ‘tekenen van de tijd’ denk ik: ze helpen ons om 

onze eigen kwetsbaarheid te lezen. In hen zien wij 

onszelf. In hen zien we hoe wíj zijn. 

 

Een kwetsbaarheid die we met alle mensen delen. Een 

kwetsbaarheid die om een antwoord vraagt. Het zou het 

antwoord kunnen zijn dat Paulus geeft: kleed je in 

medeleven, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, 

geduld, vergeving en vooral in liefde.  

Op wat voor manier geef je dat antwoord? 

Dat kan alleen maar ieder op eigen wijze bepalen. 

 

 

Lied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 3 t/m 6 


