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In de 40dagentijd willen we de 7 werken van 

barmhartigheid centraal stellen. Elke zondag een apart 

werk. Op de pagina’s hier na volgt per zondag een 

afbeelding, het werk van barmhartigheid met suggesties 

hoe dat in de kerkdienst centraal kan komen te staan. 

De 7 werken van barmhartigheid staan in het volgende 

bijbelgedeelte: Matteüs 25: 31-40 

 

“Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister 

en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op 

zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem 

worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar 

scheiden zoals een herder de schapen van de bokken 

scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de 

bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts 

van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, 

kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de 

grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want 

ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en 

jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en 

jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. 

Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en 

jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de 

rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer 

hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of 
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dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u 

als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 

gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of 

in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En 

de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles 

wat jullie gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 

hebben jullie voor mij gedaan.” 

 

Op grond van deze tekst, komen we tot zes werken van 

barmhartigheid. In de traditie van de kerk is daar nog 

een zevende werk aan toegevoegd: het begraven van de 

doden. Dit werk is toegevoegd in een tijd dat niet alle 

doden een fatsoenlijke begrafenis kregen en regelmatig 

naamloos begraven werden, al dan niet met meerdere 

personen. 

 

40 Dagen willen we ons bezinnen op wat deze werken 

voor ons betekenen. Iedere dag een korte uitspraak om 

voor jezelf te overdenken. Soms prikkelend, soms 

confronterend, soms troostend. Precies zoals de 7 

werken van barmhartigheid zijn. 
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Voor de teksten, is voor een deel gebruik gemaakt van 

het werkschrift: ‘Zeven wegen van barmhartigheid.’ 

Uitgebracht door de Roos van Culemborg. 

 

De afbeeldingen zijn van Ruud Bartlema. 

 

 

N.a.v deze werken is het volgende gedicht geschreven:  

 

 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 

 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 

 

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 

om net te doen alsof het ding hem paste. 
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En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen: 

er valt nog zoveel van elkaar te leren. 

 

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 

 

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

 

En toen we later weer iets van hem hoorden 

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 

 

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: 

dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij. 

 

Menno van Beek 
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Zondag 1 

 
 

De hongerigen voeden 
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Dag 1: Wie voldoende te eten heeft, denkt aan 

godsdienst, wie honger heeft aan diefstal. 

 

Dag 2: Hongerigen te eten geven, is de meest directe 

uitleg van je naaste liefhebben. 

 

Dag 3: Er zijn mensen die meer eten dan honger hebben 

en mensen die meer honger dan eten hebben. 

 

Dag 4: Wij leven in het voorlaatste en geloven in het 

laatste. Het laatste is beslissend. Het voorlaatste de 

plaats waar wij worden opgeroepen Christus te volgen. 

     

Dag 5: De armen staan niet dichter bij God, maar wel 

staat God dichter bij de armen. 

 

Dag 6: Nooit kijken we diepzinniger dan bij de 

bestudering van het menu. 

 

Dag 7: Mijn geweten is schoon, ik gebruik het niet.  
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Zondag 2 

 

De gevangenen bezoeken 
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Dag 1: Ik was Jason H. en je hebt me niet bezocht. 

 

Dag 2: “Ik heb een krijtstreep getrokken rond mijn bed 

ter grootte van jouw cel. Er staan een tafel en een stoel, 

zoals ik het mij voorstel. En als ik daar zit, geloof ik bijna 

dat ik bij jou ben.” (Maria aan haar verloofde Dietrich Bonhoeffer) 

 

Dag 3: Is de gevangenis niet veilig? Dan de vrijheid 

daarbuiten waarschijnlijk ook niet. 

 

Dag 4: Wij moeten leren mensen minder aan te kijken op 

hun doen en laten dan op hetgeen ze geleden hebben. 

 

Dag 5: De kerk is de enige organisatie die bestaat voor 

haar niet-leden. 

 

Dag 6: Geen mens is honderd procent slecht. En jij bent 

niet honderd procent goed. 

 

Dag 7: Elke heilige heeft een verleden. Elke zondaar een 

toekomst. 
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Zondag 3 

 
Naakten kleden 
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Dag 1: Wie geen kleren heeft, voelt zich geen mens meer 

maar een worm: naakt, traag, kruipend over de grond. 

Hij weet dat hij elk ogenblik vertrapt kan worden. 

 

Dag 2: Wie merkkleding nodig heeft, is in wezen naakt. 

Hij heeft geen zelfvertrouwen. 

 

Dag 3: Het oudste naakt kleedt zich in de mantel der 

liefde, schaamte is de ontdekking van mensen die aan 

elkaar zijn blootgesteld. 

 

Dag 4: Elk overtollig kledingstuk in de kast is aan de arme 

ontvreemd. 

 

Dag 5: Grote figuren zijn vaak van steen. 

 

Dag 6: Wie iemand zijn kleding ontneemt en in een 

overall stopt, maakt hem daarmee tot een nummer. 

 

Dag 7: Kleren maken de man maar een man heeft het 

niet gemaakt door kleding!  
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Zondag 4 

 
Vreemdelingen onderdak bieden 
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Dag 1: Gelovigen zijn niets anders dan asielzoekers. 

 

Dag 2: Dankzij de vreemdeling komt de gastheer thuis. 

 

Dag 3: Hoe God over geld denkt? Kijk aan wie Hij het 

geeft. 

 

Dag 4: Een groot hart leidt tot een evenwichtsstoornis. 

 

Dag 5: Wij allen zijn vreemdelingen en bijwoners op deze 

aarde. 

 

Dag 6: Gastvrijheid is ontvangen zonder terug te 

verwachten. 

 

Dag 7: Wie de vreemdeling herbergt, durft het vreemde 

in zichzelf te herbergen. 
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Zondag 5 

 
De zieken verzorgen 
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Dag 1: Bezoeken komt van zoeken. 

 

Dag 2: Helpen is menselijk: a ziet b in de penarie en 

vraagt c om te helpen. 

 

Dag 3: Medemenselijkheid is eerder lachen dan 

zwoegen. 

 

Dag 4: Goede daden zijn vaak minder zuiver dan zonden. 

 

Dag 5: Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij 

mijn bed. Toen hij zijn hoed opzette, zei ik: ‘nou dit 

gesprek is makkelijk samen te vatten.’ ‘Nee’ zei hij, ‘nee 

toch niet. Je moet het maar eens proberen’. 

 

Dag 6: Wie moet eigenlijk tijdens een ziekenbezoek 

‘heel’ worden? 

 

Dag 7: Dat liefde alles is, is alles wat we van liefde weten. 
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Zondag 6: Palmpasen 

 
 

De dorstigen te drinken geven 
 

De kinderen maken een Palmpasenstok 
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Dag 1: Dorst is dwingender dan honger, honger mat af, 

dorst maakt razend en in die dagen hadden we dag en 

nacht dorst. 

 

Dag 2:  Er komen oorlogen om water. 

 

Dag 3:  Bij de bron komen mens en dier samen. 

 

Dag 4:  Geloof, hoop en liefde. Nu de werkwoorden nog. 

 

Dag 5: De moeilijkste stap is over de drempel. 

 

Dag 6: Het grootste nadeel van het christendom: het is 

nooit uitgeprobeerd. 

 

Dag 7: Aan drie mensen vertellen we onze ellende. Twee 

vervelen zich, de derde doen we een genoegen.  
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Zondag 7: Pasen 

 
De doden met eerbied begraven 
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Dag 1: Twee dingen moet je van de doden weten: wat ze 

geleden hebben en wat ze gedroomd hebben. 

 

Dag 2: Wat ik kon, kun jij ook: sterven. 

 

Dag 3: Als je geen begrafenissen wilt bijwonen, sluit je je 

ogen te vroeg. 

 

Dag 4: Ik ken op het kerkhof meer mensen dan in het 

dorp. 

 

Dag 5: Bij begrafenissen en crematies horen we hoe 

iemand had moeten zijn. 

 

Dag 6: De dood is niet het einde van alles maar het einde 

van alles is wel de dood! 

 

Dag 7: Wie opstaat uit de dood, leeft! 

 

 

 


