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Naar mijn beleving is compassie een centraal begrip in het christendom. Toch kan je het woord niet 
vinden in het nieuwe testament. Ook de NBV vertaling van 2004 heeft het niet. Zou deze vertaling 
nu gemaakt worden dan zou het m.i. zeker wel op meerdere plekken worden gebruikt. 
Met de sfeer van het begrip 'compassie' is veel van de bijbel doortrokken. Vroeger werd er dan als 
vertaling gegeven: “met ontferming bewogen”. 
 
 In de nieuwe vertaling is dat dan meestal vertaald met “medelijden”. Ik vind dat geen 
verbetering. Medelijden is in ons dagelijkse taalgebruik geworden tot een begrip dat te veel 
zieligheid in zich bergt. Letterlijk betekent medelijden natuurlijk dat je zelf ook de pijn van het 
slachtoffer voelt, maar in het dagelijks taalgebruik is dat aanmerkelijk afgestompt. Het begrip 
'compassie' dat de laatste jaren meer in zwang is geraakt, vooral ook door het wereldwijde Handvest 
van Compassie dat ontstaan is in 2008 op initiatief van mevrouw Karen Armstrong, dat begrip 
vertegenwoordigt m.i. (nog wel) een grotere mate van betrokkenheid op de persoon of de zaak, 
waarmee compassie wordt gevoeld. Compassie raakt je wezenlijk zelf ook, brengt je uit je, soms al 
te comfortabele, evenwicht. Tenminste zo is het nu nog met dit begrip, hopelijk kunnen we het 
begrip 'compassie' zo blijven gebruiken dat die notie van tweezijdigheid behouden blijft. 
 
 Compassie in de bijbel. In oudere vertaling het “met ontferming bewogen zijn”.  Vanuit het 
jodendom en vanuit ons oude testament kennen we de begrippen reeks “wees, weduwe en 
ontheemde”. Om hen moeten we met ontferming bewogen zijn, omdat ze economisch geen netwerk 
meer hebben, wees en weduwe omdat hun gezin niet meer intact is en ze dus helemaal op zichzelf 
zijn aangewezen en de ontheemde, de vreemdeling, omdat ze hun totale netwerk van land en traditie 
zijn verloren. Niet dus omdat ze zielig zijn maar omdat ze hun economische zekerheid zijn verloren. 
Parallellen te over vandaag de dag zou ik zeggen. 
  

In het nieuwe testament zijn het vooral de verhalen rond Jezus van Nazareth die ons wijzen 
op de verantwoordelijkheid om met ontferming bewogen te zijn, compassie te hebben met hen die 
in de goot terecht gekomen zijn, geen toekomst meer lijken te hebben. Het bekendste verhaal in 
deze is de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Een uiterst diaconaal verhaal waar we ook een 
stenenafbeelding , een glas in lood weergave van hebben hier in ons Huis van Compassie en waar 
we ook ons logo als diaconie Nijmegen aan ontleend hebben, maar toch wilde ik het over dat 
verhaal nu eens niet over hebben. 
 
 In Lukas 7 staat het verhaal van de jongeling van Nain of meer nog, over zijn moeder. Als 
Jezus met zijn gevolg in de buurt van de stad Nain komt, komt hem een droevige stoet tegemoet: 
een weduwe draagt haar enige zoon ten grave. Groot verdriet. Als Jezus haar ziet raakt hij met 
ontferming bewogen. Hij ziet haar toekomstloosheid, haar persoonlijke verdriet, maar ook haar 
buitengesloten zijn, haar economische wanhoop nu haar toekomt, haar enige kind, haar ontvallen is. 
Hij stopt de stoet en hij legt zijn hand op de lijkbaar. Daarmee legt hij verbinding met haar, maakt 
zichzelf betrokkene. Volgens de joodse reinheidswetten, wordt je onrein als je een lijk aanraakt, je 
kunt je gewone bezigheden niet meer vervolgen, je moet je onderwerpen aan reinigingsrituelen 
voordat je verder kunt. Jezus zet dus zichzelf stil, door stil te staan bij de situatie van deze weduwe. 
Hij heeft compassie met haar. Hij roept de jongen op om op te staan uit de dood en weer te leven, 
tot zegen voor zichzelf en zijn moeder.  
 
 Je moet bij zo'n verhaal niet stil staan bij de letterlijke onmogelijkheid dat een leven na de 
dood wordt hervat. Je moet stil staan bij de figuurlijke mogelijkheid dat een doodgelopen toekomst 
kan worden omgebogen tot een nieuw perspectief. De toekomst voor die weduwe komt opnieuw tot 
leven, door de onvoorwaardelijke compassie van Jezus. 



 Zo zijn er meer van dergelijke verhalen rondom Jezus en de bedoeling voor de hoorder is 
natuurlijk duidelijk. Als je in de voetsporen van Jezus verder wil gaan, als je je christen wil noemen, 
dan moet ook jij stil staan bij het leed van de ander, je verbinden en compassie tonen met die mens 
die op een dood spoor is geraakt. Wie weet kan jij van beslissende betekenis voor hem of haar zijn, 
door jouw daad van compassie. 
 
 Als diaconie Nijmegen proberen we dit al door de eeuwen heen (er bestaat een boekje met 
de beschrijving van de geschiedenis van 4 eeuwen diaconie Nijmegen) en zo proberen we dat 
vandaag de dag te doen door onze inzet voor daklozen en uitgeprocedeerde vluchtelingen en voor 
mensen met problematische schulden en ook door de realisatie van dit Huis van Compassie. 
Daarvoor zijn steeds inspirerende verhalen nodig om je opgang te houden. Nog een dan: binnenkort 
is het weer 11 november, het feest van St Maarten. 
 
Het verhaal van St. Maarten u kent het vast maar ik roep het weer even op in de herinnering; een 
edelman komt bij de poort van de stad om daar naar binnen te gaan en buiten zit een arme bedelaar 
die niets heeft, nog niet eens een redelijke jas om zich warm te houden.  

En de edelman loopt niet aan hem voorbij gehaast als hij misschien wel zou kunnen zijn op weg 
naar zijn huis en alle verantwoordelijkheden die hem daar ongetwijfeld wachten.  

Hij ziet die mens aan en neemt zijn eigen mantel, scheurt die in twee delen en geeft de helft aan de 
bedelaar, en vervolgt dan pas weer zijn weg naar al zijn verantwoordelijkheden.  

Zijn leven verandert op het moment dat hij zijn mantel deelt. Het leven van de bedelaar verandert 
een beetje, een beetje aangenamer, het leven van de edelman verandert totaal. Die halve jas doet 
hem steeds bij alles, wat hij nu gaat doen, bij al die belangrijke verantwoordelijkheden, denken aan 
die minste mens die de andere helft van zijn jas draagt. En als hij dan in zijn droom een ontmoeting 
heeft met Christus, die de drager blijkt te zijn van de andere helft van zijn jas, beseft hij wat het 
betekent als Jezus zegt; al wat je aan die minste mens hebt gedaan heb je aan mij gedaan.  

En hij gooit zijn leven totaal over een andere boeg, zodat hij uiteindelijk na Maarten de edelman, 
kan worden tot St. Maarten de heilige.  

In dat delen van de mantel ligt de essentie. Hij had natuurlijk zijn hele jas kunnen geven aan die 
bedelaar. Hij was ongetwijfeld bijna thuis en kon daar dan voor zich zelf een andere jas aantrekken. 
Hoeveel tweedehands kleding staan we niet af voor een goed doel. Zinvol natuurlijk, altijd doen, 
maar het verandert ons bestaan niet. Het is niet essentieel. Als je deelt, als je afstaat van wat je nog 
nodig hebt, dan verandert je leven, dan raak je direct verbonden met die ander in nood. Die de 
andere helft van jouw jas draagt. Dan herken je ook ineens die ander, in die mens in nood.  

Dan herken je misschien zelfs wel Christus in die ander.  
Compassie is delen van onze 'jas'. Dat verandert je leven drastisch, want je gaat vervolgens in het 
leven op zoek naar de drager van de andere helft van je jas. 
 
Ik wens u, hopelijk een beetje ook geholpen door dit initiatief van het Huis van Compassie, een 
gezegende zoektocht in het leven. 


