
 

 

 

 

 

 

Hallo tieners, 

Deze week alweer nummer 4 van de werken van barmhartigheid: 

< de naakten kleden > 

 

In 1989 verscheen een film over het leven van Oscar Romero, de bisschop die het voor 

de armen in zijn land opnam, en dat in 1980 met zijn leven moest bekopen. De film doet 

verslag van zijn strijd tegen het geweld in zijn land, waar vooral de armen het slachtoffer 

van worden. Gaandeweg blijkt dat het verhaal het patroon volgt van Jezus’ 

lijdensgeschiedenis. Compleet met het gebed in 

doodsangst op een eenzame plek, en de 

ontkleding. Maar als soldaten Romero van zijn 

kleren ontdoen, komen de arme gelovigen om 

hun bisschop heen staan en bedekken aldus zijn 

naaktheid.  

We hoeven maar naar de uitdrukkingen en 

zegswijzen in onze eigen taal te luisteren om te 

beseffen hoe barmhartig het is om naakten te 

kleden. Hoe onprettig is het niet, wanneer je ‘met 

de billen bloot’ moet? Of, iets eerbiediger, 

wanneer je in je hemd wordt gezet?  

Wie zo iemand in bescherming neemt en ‘kleedt’ – 

wellicht te midden van anderen die er plezier in 

hebben om smadelijk naar de naaktheid te wijzen – doet een moedig werk van 

barmhartigheid.  
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In de bijbel 

 

Volgens Matteüs 25: 31-46 vermeldt 

Jezus de werken van barmhartigheid op 

het moment dat hij als hemelse koning 

onder de mensen terug zal komen. Dan 

zal de koning zeggen: “Komt, gezegenden 

van mijn Vader, want ik was naakt, en 

jullie hebben mij gekleed.” Geschrokken 

zullen die ‘gezegenden’ dan vragen: 

“Maar majesteit, wanneer hebben wij ú 

naakt gezien?” Dat was, toen Jezus werd 

ontkleed met het oog op zijn kruisiging. 

Aan het kruis kon niemand meer iets voor 

hem doen. Maar toen hij gestorven was, 

kochten enkele leerlingen een linnen 

doek, en hebben hem in alle eerbied 

daarin gewikkeld. 

 

 

 

 

 

 

DE NAAKTEN KLEDEN – IN BEELD UITGEDRUKT 

7 werken van barmhartigheid - naakten kleden - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-PLP5gaCvo


 

 

< kleding & je identiteit > 

Herinner je je het verhaal van de keizer nog? Met zijn nieuwe kleren, die eigenlijk helemaal geen 

kleren waren? Hij dacht heel speciaal te zijn met zijn veel te dure, neppe kleding. Wat kan dit 

zeggen over de keizer? De keizer is een man die 

alleen maar hele dure kleding wil dragen 

ongeacht hoe het eruit ziet. Hij is makkelijk bij de 

neus te nemen. Ook laat de keizer zichzelf graag 

zien door in de volle aandacht te staan tijdens 

een optocht waarin hij zelf loopt. Hij valt graag op.  

Wat jij aan hebt of juist niet aan hebt, zoals bij de 

keizer in het verhaal, kan iets zeggen over je 

identiteit. Jouw identiteit betekent wie je bent en 

wat jou uniek maakt. Het gaat niet alleen om hoe 

je eruitziet, maar ook wat je leuk vindt, wat jou blij 

maakt en wat bij jou hoort.  

Kijk eens om je heen: wedden dat niet iedereen dezelfde kleur T-shirt aanheeft! Misschien maar 

goed ook, want als we allemaal dezelfde kleur zouden dragen, is het maar een saaie boel.  

Kleding heeft heel veel functies. Waarom dragen wij eigenlijk kleding? Kleding kan dienen als 

bescherming. Brandweerpakken beschermen tegen vuur en de hitte van de vlammen bij een 

brand. En wanneer het koud is houdt kleding je warm. 

Met kleding kun je laten zien wie je bent of wat je leuk vindt. 

Was jij je kleding vaker tijdens de coronacrisis? 

Volgens de World Health Organization (WHO) is nog onduidelijk hoelang het 

coronavirus precies op bepaalde oppervlakken blijft voortleven, maar wanneer 

corona eenmaal een oppervlak heeft bereikt, kan het in ieder geval meerdere 

dagen duren voordat het virus weer vertrokken is. Harvard Health 

Publishing voegt daaraan toe dat het virus langer aanwezig blijft op harde 

oppervlakken. Moeten we ons dan misschien meer zorgen maken om onze 

schoenen dan om onze kleding? 

‘Revenge dressing’ 

Veel trendwatchers verwachten dat we ons na de corona-crisis over de top gaan kleden als 

revenge (tegen-actie) op de huiskleding die we tijdens de crisis veel hebben gedragen tijdens 

het thuis werken. Denk jij dat ook?  

           

 

 

 

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-center
https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-center
https://www.harpersbazaar.com/nl/cultuur-reizen/a32004876/coronavirus-schoenen/
https://www.harpersbazaar.com/nl/cultuur-reizen/a32004876/coronavirus-schoenen/


 

 

< “no buy”-challenge > 

De kledingberg 

Door overproductie bereikt dertig 

procent van de geproduceerde 

kleding nooit iemands kledingkast. 

Alleen al in Nederland leidt fast-

fashion tot een kledingberg van 

235.000 kilo. Zo'n 350 voetbalvelden 

vol! Bijna zeventig procent van al die 

kleding belandt direct in de 

verbrandingsoven.  

Wat kan JIJ hieraan doen? 

 

  



 

 

 < Wist jij dit? > 

Herken dit schilderij nog uit de 1e TIENERkrant? Wanneer je de onderstaande QR-code scant, 

kun je het verhaal achter het 3e paneel ‘de naakten kleden’ van het schilderij lezen. Wil je het in 

het echt zien? Het hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

 

 

 

  



 

 

- PLAYLIST van de week – 
 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzm9vE2b1NspIbPfu2PmQSax 

****** 

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt: 

Deze muziek is zo goed, die moet ik delen met anderen? 

 

Zet het in de tiener-appgroep of  

 naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

 

****** 

- Clip van de week - 
 

‘Coat of many colors’ van Dolly Parton is deze week ‘clip van de week’.  

https://music.youtube.com/watch?v=9Pra1i5Alaw&feature=share 

 

Het liedje vertelt hoe Dolly’s moeder een jas voor haar naaide uit 

vodden die aan de familie werden gegeven. (Ze kregen die vodden 

omdat ze het bij Dolly thuis arm hadden) Terwijl ze naaide, vertelde ze 

haar dochter het Bijbelverhaal van Jozef en zijn jas met vele kleuren. 

Dolly was superblij met de jas, ze voelde zich rijk! Maar de andere 

kinderen begrepen dat niet en vonden het maar raar: een jas gemaakt 

van vodden. Dolly vond dat haar jas veel meer waard was dan al hun 

kleren bij elkaar. In haar gekleurde jas zat de liefde van haar moeder 

met elke steek waarmee de vodden aan elkaar genaaid waren.  

 

 

Dolly’s jas – Chasing Rainbows 

Museum in Pigeon Forge 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzm9vE2b1NspIbPfu2PmQSax
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://music.youtube.com/watch?v=9Pra1i5Alaw&feature=share

