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Inleiding 

Traditioneel is de veertigdagentijd een tijd van inkeer, reflectie. Loslaten. Maar ook een tijd voor de 
blik naar buiten, naar de ander. Proberen op te merken wat de ander nodig heeft. 
Daarom is het thema vandaag: barmhartigheid. 
Misschien denk je ‘o, weer zo’n ouderwets woord. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. Het zegt 
me niet zoveel (meer)’. Of je bent er juist helemaal mee vertrouwd, en het is een woord dat in jouw 
leven grote betekenis heeft. 
Hoe dan ook, vandaag neem ik jullie mee in verhalen, stukjes overdenking,  beelden en muziek over 
barmhartigheid. Wat het is, en wat het voor jou, voor mij kan betekenen, op mijn levensweg. 
 
We kijken naar een beeld, een schilderij dat ik thuis heb 
hangen. Ik heb het meegenomen uit Bénin, uit de tijd dat ik 
daar woonde. Het is er een uit een serie van Afrikaanse 
spreekwoorden, en een aantal dat mij heel erg aanspreekt 
heb ik meegenomen.  
 
Het is niet het oor dat luistert, het is het hart. 
 
Een goede manier om te begrijpen en te onthouden wat 
barmhartigheid is, is steeds te denken aan dat woord HART 
dat in het midden staat. 
Als ik zou vragen ‘wat is barmhartigheid’, dan zouden veel 
mensen iets zeggen als: helpen, iets doen voor een ander. 
Maar barmhartigheid begint niet bij wat je doet.  
Het begint bij het hart. Bewogen zijn, geraakt door het 
lijden en de nood van de ander. Hart hebben voor de ander.  
Die je op jouw pad tegenkomt. In je eigen straat. In Zwolle. Maar ook op andere plaatsen op de 
wereld. 
 
Nog iets moois over dat hart.  
Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid heeft niet dat woord hart in zich. Dat Hebreeuwse 
woord voor barmhartig is afgeleid van het woord voor baarmoeder. Baarmoeder. Daar waar het 
leven begint. Waar leven geliefd is, onvoorwaardelijk, beschermd.  
Eigenlijk liggen de gevoelswaarde van die woorden baarmoeder en hart dicht bij elkaar. Het is de 
bron van de liefde. Waar je de liefde voelt, diep binnenin jezelf.  
Waar je ook de pijn voelt, als liefde gebroken, of als niet goed gaat met iemand die je lief is.  
Je hart, je baarmoeder, daar begint barmhartigheid.  
Het is niet het oor dat luistert, het is het hart.  
Het is niet de hand die geeft, het is het hart (een ander spreekwoord uit diezelfde serie). 
 
Tenslotte: als het in het Oude Testament over barmhartig gaat, gaat het eigenlijk altijd over God. Niet 
in de eerste plaats over een mens. God wordt heel vaak barmhartig genoemd.  
Die baarmoeder van liefde, die hoort bij God. Zo’n typisch vrouwelijk woord, baarmoeder, hoort bij 
het wezen van God.  
 
Barmhartigheid begint dus bij God. 
En daarom richten wij ons in deze dienst eerst ook op God. Om te voelen dat barmhartigheid niet 
allereerst iets is wat wij MOETEN DOEN, maar wat we mogen ontvangen. 



 
Een paar woorden uit Psalm 25: Wijs mij de weg van uw waarheid. Denk aan uw barmhartigheid, 
Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. 
En we luisteren naar lied 16B, U wijst mij de levensweg. 
 
Ieder jaar in de veertigdagentijd geven we aandacht aan diaconaat, en werelddiaconaat. Vanuit de 
Oosterkerk en Adventskerk steunen we ook een project. Dit jaar een project van KerkinActie, dat 
kansen vergroot voor meisjes die op straat leven. Deze themadienst vandaag is voorbereid samen 
met de ZWO commissies (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking) van de 
Adventskerk en de Oosterkerk.  
We kijken naar een filmpje over dat project in Ghana, een verhaal van barmhartigheid. 
https://vimeo.com/395143363 
 
Uit de Bijbel: Matteüs 25 vers 31 t/m 40 
 
Overdenking 
 
Barmhartigheid wordt helemaal niet genoemd in deze tekst. We kennen het woord barmhartig 
misschien meer van de ‘barmhartige samaritaan’. 
Maar dit verhaal ligt wel aan de basis van wat later de zeven werken van barmhartigheid zijn gaan 
heten. Zes werken van barmhartigheid worden genoemd in dit Bijbelgedeelte. Het zevende is later in 
de christelijke traditie toegevoegd: de doden begraven.  
In de liturgische bloemschikking van vandaag zijn die werken van barmhartigheid verbeeld. 
Boomstammetjes, met de namen van die werken erop. Als je goed kijkt in deze schikking zie je geen 
zeven, maar acht werken van barmhartigheid! Een paar jaar geleden heeft paus Franciscus namelijk 
voorgesteld om aan die zeven werken een achtste toe te voegen: de zorg voor de schepping, zorg 
voor ons leefmilieu. Een mooie aanvulling! 
Dit bijbelgedeelte uit Matteüs werd een inspiratiebron voor veel christenen en kerken, om zich in te 

zetten, voor diaconaat dichtbij en ver weg, maar ook voor pastoraat. De ander zien, de zieken 

opzoeken, aandacht en zorg.  

Wat gebeurt er in dit verhaal? 

Jezus is in gesprek met zijn leerlingen op de Olijfberg. Hij kijkt als het ware vooruit. Naar het moment 

waarop hij, de Mensenzoon, een ereplaats heeft gekregen en zichtbaar wordt wat dat Koninkrijk van 

God is, waar hij steeds over heeft gesproken. Het gaat ook over een oordeel.  

In eerste instantie zie je hier misschien niet het beeld van Jezus de barmhartige. Eerder Jezus de 

strenge rechter. De mensen worden geoordeeld naar wat ze gedaan hebben voor anderen die hulp 

nodig hadden. 

Allereerst is dit verhaal denk ik een verhaal van bemoediging voor de leerlingen van Jezus. Zij gaan 

een onzekere toekomst tegemoet, dit gesprek vindt plaats vlak voordat Jezus gevangen genomen zal 

worden. De leerlingen zullen van de hulp van anderen afhankelijk zijn en hun leven niet altijd veilig. 

En tegelijkertijd kunnen we dit verhaal breder lezen, denk ik. Een verhaal waarin duidelijk wordt hoe 

essentieel een levenshouding van barmhartigheid en compassie is voor ieder mens. Als je Jezus wilt 

volgen op zijn weg. 

De spannende vraag bij dit verhaal is altijd: waar gaat het nu om? Om geloof, of om wat je doet? 

Wanneer mag je het Koninkrijk van God binnengaan? 

Nu is het natuurlijk te simpel om barmhartigheid te laten samenvallen met wat je doet. Alsof je een 

lijstje kunt afvinken: wie heeft de meeste van die 7 werken van barmhartigheid gedaan, wie heeft het 

https://vimeo.com/395143363


meeste geld gegeven. Barmhartigheid is in de eerste plaats de bewogenheid. Je raakt bewogen door 

iemand, door iets dat van buitenaf naar jou toekomt. Een blik, een gebaar, een hulpvraag.  

Misschien is dat lastig, want het gaat dus dieper dan een lijstje actiepunten dat je afwerkt. En 

tegelijkertijd maakt dit ook, dat je altijd barmhartig kunt zijn of worden. Je hebt er geen geld voor 

nodig, geen specifieke vaardigheden. Ieder mens kan barmhartig zijn voor een ander mens, soms ook 

zonder dat je je daarvan zelf bewust bent. 

Dat is natuurlijk ook interessant in dit verhaal: de mensen om wie het gaan waren zichzelf van geen 

goed of kwaad bewust. Ze deden gewoon wat ze dachten of voelden dat ze moesten doen, ook 

volgens de joodse leefregels: andere mensen helpen. Zo vanzelfsprekend lijkt het, maar is het niet, 

het is van levensbelang. En je wordt erop beoordeeld. En het is blijkbaar niet vanzelfsprekend, want 

er is ook de groep bokken, die zich niet heeft ingespannen.  

Sta zo zelf ook maar eens stil bij dit verhaal, als een moment van reflectie, van inkeer. Hoe staat het 

met mij? Lukt het mij de ander te zien, en in die ander iets van Jezus? 

De werken van barmhartigheid hebben niets aan actualiteit ingeboet. Helaas, misschien, maar ook de 

realiteit. Zo is het verhaal een aansporing om ook vandaag te kijken, goed te kijken, welk mens hulp, 

aandacht, compassie, nodig heeft. Wie jou uitnodigt om barmhartig te zijn. 

Zo keken we vandaag naar dat filmpje uit Ghana, een project waaraan we ons als Adventskerk en 

Oosterkerk hebben verbonden. Werken van barmhartigheid die we willen steunen. Meisjes die op 

straat moeten leven, noodgedwongen, in bittere armoede. Vaak zonder voedsel, zonder vast 

onderdak, zonder extra kleding. Vreemdeling in een grote stad waar ze niet vandaan komen. Soms 

gevangen gezet, of gevangen gehouden door mensen die geld aan hen willen verdienen. Ziek en geen 

geld om naar een dokter te gaan. Noem het allemaal maar op, al die dingen komen samen in die 

levens. En daarom steunen we dat project Lifeline, waarin die meisjes een nieuwe kans krijgen op 

een waardig leven. Niet alleen met eten, drinken en onderdak, maar ook met een opleiding, een kans 

om zelf geld te gaan verdienen. En vooral ook: om hun eigenwaarde te ontdekken. De drijfveer in dat 

project Lifeline is juist ook deze christelijke visie uit het evangelie: dat ieder mens van waarde is, 

want immers geschapen naar Gods beeld. En wij worden uitgenodigd voor die meisjes een naaste te 

zijn, en barmhartig te zijn. Bewogen, vanuit ons hart, en ook door financiële steun. 

Barmhartigheid kan ook een gezicht krijgen dichtbij, hier in Zwolle. Zo gingen vorige week de 

jongeren van Provider op pad, naar plaatsen in Zwolle waar iets van die 7 werken van barmhartigheid 

zichtbaar wordt. Ze nemen ons mee. 

(Filmpje gemaakt door jongeren van Provider, die plaatsen in Zwolle opzoeken als de voedselbank, 

het ziekenhuis Isala, een hospice, een meubelloods waar mensen met weinig geld meubels kunnen 

krijgen).  

Nog even terug naar het verhaal. 

Wat ik zelf fascinerend vind in dit verhaal in Matteüs 25 is hoe Jezus in het verhaal tevoorschijn komt. 

Het is een prachtige omkering. De koning verschijnt ineens in die gestalte van de hongerige en 

dorstige mens. In de persoon van de naakte bedelaar, de vluchteling. De kwetsbare gestalte van de 

zieke, de gevangene. Ik had honger en dorst, ik was naakt, ziek, gevangen, ik was een vreemdeling.  

Wij zijn snel geneigd wereld in hokjes op te delen. Wie iets kan geven, en wie zijn hand moet 

ophouden. Wie ziek is of wie gezond. Wie hier thuishoort en wie een vreemdeling is. En we hangen 



daar ook waardeoordelen aan: het ideaalplaatje is toch degene die alles goed voor elkaar heeft. Die 

sterk en onafhankelijk is. Die geen beperking heeft. Alsof dat überhaupt mogelijk is. 

Het verhaal nodigt je ook uit te erkennen dat je zelf zomaar ziek kunt worden, of dakloos. Luister 

maar naar die verhalen van mensen op straat, de scheidslijn tussen een veilig leven of alles kwijt 

raken kan soms heel dun zijn. Durf je je dan te identificeren met die mensen die kwetsbaar worden 

genoemd, zoals Jezus zich met hen identificeert. 

Jezus leert je anders naar mensen te kijken. Om in die ander allereerst iets te herkennen van God 

zelf. Een wereld waarin geven niet belangrijker is dan krijgen. Waarin we ruimte maken voor elkaar. 

Waarin de waarde van een mens, van ieder mens, niet afgemeten kan worden aan wat je hebt, wat 

je kunt, wat je hebt verdiend of gepresteerd. Waar menselijkheid en goddelijkheid elkaar raken, in 

het gezicht van de arme, de hongerige, de vreemdeling, de zieke. Gelukkig de barmhartigen want zij 

zullen barmhartigheid ondervinden.  

Een joods verhaal over barmhartigheid, doorgegeven door Jonathan Sacks, tot slot. Het past goed bij 

het verhaal dat hoort bij de poster van het kindermoment waar we vandaag mee begonnen, over de 

berg op gaan en dicht bij God komen. 

De rebbe, joodse leider, uit Nemirov (in Oost-Europa) verdween iedere vrijdag, voor de sabbat. Hij 

was nergens te vinden, niet in de synagoge, niet in een leerhuis. Een geleerde die in de stad kwam 

vroeg aan de mensen: ‘waar is de rebbe’? ‘Geen idee’, zeiden de mensen, ‘hij moet wel in de hemel 

zijn, bij God. Daar zal hij wel voor ons bidden, om voedsel en gezondheid’. 

De geleerde geloofde er weinig van en ging op onderzoek uit. Hij verstopte zich om de rebbe in de 

gaten te houden. En ja, vrijdagochtend vroeg zag hij hem zich aankleden, de kleding van een arme 

boer deed hij aan. Met een bijl in de hand ging hij naar buiten, hout hakken. De geleerde volgde hem 

op een afstandje, en zag de rebbe naar een vervallen huisje gaan, waar een vrouw die er arm en ziek 

uitzag voor hem opendeed. De rebbe stak de kachel aan en kookte eten. Tijdens het werk reciteerde 

hij zijn gebeden. Toen ging hij terug naar huis. 

De geleerde bleef, diep onder de indruk, in Nemirov wonen. En als de mensen hem vroegen: ‘waar is 

de rebbe? In de hemel misschien?’ lachte hij niet meer, maar antwoordde: ‘misschien nog wel hoger’. 

Amen 

 

 

 

 


