
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4e zondag 40dagentijd, 14 maart 2021 
Ik ben er voor jou - De naakten kleden 
 
Oecumensich leesrooster 
Jozua 4: 19 - 5: 1,10 - 12 
Psalm 122  
Efeziërs 2: 4 - 10  
Johannes 6: (1) 4 - 15 
 
 
Liedsuggesties 
Lied 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht 
Lied 744 - Sint Maarten, strijdbaar man 
Lied 981/ 981a - Gij voedt de vogels in de bomen 
Lied 991 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
 
 
Gebed 
Barmhartige God, 
naar uw beeld schiep U ons, 
zodat wij in ons doen en laten 
U weerspiegelen. 
Leer ons daarom  
mensen met honger te voeden, 
mensen met dorst te laven, 
naakten te kleden, 
zieken en gevangen te bezoeken, 
onze doden te begraven  
en vreemdelingen te huisvesten. 
 
Uw wil geschiede. 
Amen. 
 
Uit: Help ons U te vinden. 101 nieuwe gebeden. Uitgave Protestantse Kerk 2016 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Gedicht 
 
Mijn mantel is mijn huid  
Mijn mantel is mijn huid. 
Hij koestert en omarmt mij.  
Als ik hem om mij sluit, 
beschermt hij en verwarmt mij. 
Een stof, die zachtjes streelt, 
zo kleurrijk en zo prachtig! 
Ik voel mij als een prins, 
zo rijk, zo sterk, zo machtig. 
Mijn mantel is mijn huid. 
 
Mijn mantel is mijn schild. 
Met vrede epauletten 
dwing ik mijn status af. 
Wie durft zich te verzetten? 
Mijn wapen tegen kou, 
waag ik dat stuk te snijden? 
Geef ik de helft aan jou, 
wanneer ik je zie lijden? 
Mijn mantel is mijn schild. 
 
Mijn mantel zo vertrouwd! 
Maar één kwam langsgereden 
die, sterk als een magneet, 
van liefde sprak en vrede. 
Durft ik het aan, mijn huid, 
mijn schild hier op te geven? 
Hem achterna te gaan 
en kwetsbaar, bloot te leven? 
Mijn mantel voelt nu oud. 

Jacqueline Roelofs - van der Linden (uit: Medemens 4) 
 
Muziek luisteren 
[bron: www.steunpuntliturgie.gkv.nl] 
 
U geeft rust door alles heen / It is well 

● een Nederlandse versie (vertaling Roeland Smith) van het het nummer It is well. 
● Geluidsopname  

https://petrus.protestantsekerk.nl/ugeeftrust  
 

Wie wil er ruilen met Miquel - Elly&Rikkert 
● Geluidsopname 

https://www.youtube.com/watch?v=koU5v9iuQI4 
 
The Beatitudes - Vladimir Martynov | The Beatitudes - Arvo Pärt 

● De Zaligsprekingen, The Beatitudes, zijn verwant met de Werken van  

http://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/
https://petrus.protestantsekerk.nl/ugeeftrust
https://www.youtube.com/watch?v=koU5v9iuQI4


 
 
 
Barmhartigheid. The Beatitudes van Vladimir Martynov werd o.a. bekend van de film La 
Grande Belleza ( The Great Beauty) uit 2014. 

● Geluidsopname 
Martynov https://www.youtube.com/watch?v=FskOzt6INlQ  
Pärt: https://www.youtube.com/watch?v=rxbArDRcVb4  
 
Mijn kerk.nl 
Dominee Otto leidde een kerkdienst in Heusden over 'de naakte kleden'. Waar help jij de 
naakte? 
https://www.youtube.com/watch?v=k8yMl4UTXog  
 
Check die man - Werend Groen 
Een Utrechtse rap, Sint Maarten in de straattaal van nu.  
Sint Maarten is de beschermheilige van de stad Utrecht. Dat heeft oude wortels, want toen 
Willibrord zijn zendingswerk in de huidige Nederlanden en omstreken deed, bouwde hij op 
de plek waar nu het Domplein ligt, twee kerkjes. Een daarvan werd gewijd aan Martinus van 
Tours. Zo komt het dat de Utrechts Dom een Maartenskerk is en Utrecht een Maartensstad. 

● Tekst 
https://werendgriffioen.wordpress.com/2011/11/07/utrechtse-rap-sint-maarten-is-dope/  
 
Kunst 
[bron: www.steunpuntliturgie.gkv.nl] 
 
Egbert Modderman, Sint Martin of Tours 
Martinus van Tours was een jonge Romeinse soldaat (4e eeuw). Van zijn geboorteplaats in 
het huidige Hongarije ging hij naar tours, in het tegenwoordige Frankrijk. Bij de stadspoort 

van Amiens trof hij een naakte en verkleumde bedelaar. Hij sneed zijn 
eigen mantel in tweeën en gaf de ene helft aan de bedelaar 9de 
soldatenmantel was slechts voor de helft eigen bezit). ‘s nachts droomde 
martinus van Jezus die hem wees op de woorden matteüs 25 ‘Ik was 
naakt en jij kleedde mij’, en ‘Wanneer zag ik u naakt en heb ik u 
gekleed?’ 
 
Link en toelichting 
https://www.moddermanbiblicalart.com/st-martin-of-tours.html  
 

 
 
Caravaggio - De Zeven Werken van Barmhartigheid 
De schilder Caravaggio schildert rond 1607 de Zeven Werken van Barmhartigheid. 
Linksonder wordt het kleden van de naakten afgebeeld: Sint Maarten die zijn mantel deelt 
met de bedelaar. 
Link en toelichting: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Works_of_Mercy_(Caravaggio)  
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