Cyclus BARMHARTIGHEID IS EEN WERKWOORD
“om liefde over alle grenzen heen”
Kees van der Zwaard
Elise Woertman
16 januari t/m 27 februari 2022
Epifanie noemen we de periode tussen kerst en de veer gdagen jd. Het is de jd dat Jezus de wereld
instapt, zijn missie begint, het Koninkrijk van recht en vrede verkondigt. In deze weken staan we s l bij de
zeven werken van barmhar gheid.
Om het geheugen op te frissen, die zeven werken van barmhar gheid zijn terug te voeren op Ma heüs 25
en gaat over heel concrete zaken: de hongerigen voeden, de dors gen te drinken geven, vreemdelingen
herbergen, naakten kleden, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en de doden begraven. Die laatste is
toegevoegd in de elfde eeuw, net als dat recent gepleit werd voor een achtste werk, dat van
duurzaamheid en zorg voor de schepping.
Met de liturgiecommissie en de diaconiecommissie samen hebben we in het najaar uitgebreid
uitgewisseld over hoe wij die zeven werken van barmhar gheid beleven. Welke vormen van
barmhar gheid herkennen wij in onze omgeving? Hoe geven wij daar als geloofsgemeenschap vorm aan?
We hebben met elkaar gezocht naar concrete voorbeelden van projecten in onze omgeving die daarover
gaan, en die inspirerend werken: wanneer iemand met passie vertelt over zijn betrokkenheid bij
kindertehuizen in het buitenland, en wat dat iemand ook brengt aan verbinding en vreugde, dat werkt
aanstekelijk en inspirerend. Hoe delen wij daarin onze verhalen?
Daarmee komt het ook dichtbij onszelf: want waardoor laat je je wel of juist niet raken? Hoe dichtbij mag
of moet het komen? Wat doen we met al die pijnlijke situa es en uitzichtloze omstandigheden die zo
wringen met de belo e van leven in overvloed? Hoe doen we al dan niet gelukte pogingen als
samenleving om liefde en rechtvaardigheid vorm te geven voorbij de willekeur?
En ook klinkt de vraag: wanneer hebben wij barmhar gheid ontvangen? Wanneer heb je zelf nodig gehad
dat iemand zich over je on ermde? Durf je dat te ontvangen, dat je werkelijk gezien wordt: met je pijn en
kwetsbaarheden, met je dromen en idealen, met de scherven van dat wat gebroken is om je heen, met je
steeds opnieuw proberen?
In deze cyclus staat elke zondag een werk van barmhar gheid centraal, met bijbehorende lezing.
In het werkschri ‘zeven wegen van barmhar gheid, de naïviteit van het doen’ dat te leen is via de
liturgiecommissie, staan allerhande sugges es en inspirerende teksten.
Wij nemen daaruit over voor elke zondag het bijpassende lied, geschreven door Rene van Loenen. Als
a eelding zijn er de schilderijen van Egbert Modderman. Zowel de liederen als de a eeldingen zijn
bijgevoegd onderaan deze cyclusbeschrijving.

16 januari m.m.v. Janskoor
Voorganger: Wilma Blaak
Thema: Hongerigen voeden
Lezing: Levi cus 23,22 en Ruth 2,1-12
Als eerste werk van barmhar gheid staat de hongerigen voeden centraal. We lezen een tekst uit Ruth,
waarvan de basis in Levi cus ligt. Ruth de verzamelt de achtergebleven graankorrels die nog op het land
liggen. Een vorm van delen van je overvloed, en tegelijk schuurt het ook: Waarom moeten ze zelf die aren
lezen? Is er wel genoeg om van te leven? In het verhaal van Ruth krijgt dat een verrassende wending, Boaz
trekt zich haar lot aan. Er vindt een ontmoe ng plaats, hij ziet wie zij is en wat zij betekent voor de
mensen om haar heen. Dat is waar barmhar gheid om draait, om die verbinding, mens te worden Gods
ogen en die van anderen.
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Wil je een dienst mee voorbereiden?

Voorganger: Johanneke Bosman
Thema: Dors gen te drinken geven
Lezing: Exodus 17,1-17
Het volk van God is op aanwijzing van de Eeuwige weggetrokken uit Egypte, weg uit het slavenhuis.
Ze trekken van kamp tot kamp, nergens helemaal thuis. Dan is het water op, de meest elementaire
levensbehoe e van ons mensen. Zonder water is de dood ongenadig nabij. Mozes staat het water aan de
lippen van angst voor zijn eigen volk, bang om de kop van jut te worden voor wat aan hen gebeurt. De Ene
laat weten dat als er met de staf waarmee de Nijl geslagen is, op een rots geslagen zal worden, er water
zal stromen om te stromen. Tweemaal worden zij gered, bevrijding voltrekt zich zelden in een klap, maar
gaat stukje bij beetje, stapje voor stapje door de wereld naar de verten die lonkt. Vervolgens wordt er met
dezelfde staf in de hand een strijd uitgevochten, ondersteunt door Aaron en Chur lukt het Mozes om te
blijven staan, niet mee te buigen met de vijand, maar het hoofd rechtop te houden. Op die plek bouwt
Mozes een altaar, als markeringspunt van nieuw begin. Wat doen wij als we de dors gen te drinken
geven? Over welk water hebben we het dan? Hoe ziet bevrijding eruit, slaan op de rots, het nabij weten
van de Eeuwige?
30 januari m.m.v. Janskoor
Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Naakten kleden
Lezing: Exodus 22,25-26
Vandaag horen we weer een paar verzen uit het boek Exodus, heel concreet in dit deel, over de waarde,
levensnoodzaak van het dragen van een mantel. Kleding is meer dan kleding, het is je beschu ng, het
dekt je toe, gee je voldoende geborgenheid om je toe te vertrouwen aan de slaap?
Herkennen wij dat beeld voor onszelf? En welke betekenis hee dat voor ons nu, waar kleding voor de
meeste mensen in overvloed aanwezig kan zijn, en geproduceerd wordt ver weg tegen minimumloon en
hoge milieulasten? Welke naaktheid dekken wij toe, bieden wij geborgenheid?
6 februari
Voorganger: Marieke Milder
Thema: Vreemdelingen herbergen
Lezing: Genesis 18,1-8
Dit verhaal begint met de mededeling dat de Eeuwige verschijnt aan Abraham. Dat blijkt te gebeuren in de
gedaante van drie vreemdelingen. Voor Abraham spreekt het vanzelf hen als gasten te behandelen. Hij
weet immers hoe hij zelf a ankelijk is geweest en kan zijn van gastvrijheid. In veel onherbergzame
gebieden was dat vroeger een natuurwet. In Genesis krijgt die natuurwet een goddelijke lading.
Ongemerkt blijk je de Eeuwige op bezoek te kunnen krijgen. Dat vereist wel een open blik. Genesis raakt
hier aan Exodus: vergeet niet dat je zelf ooit vreemdeling bent geweest.
Hoe is het eigenlijk met die vreemdeling in onszelf? Hoe is het met ons verlangen om de Eeuwige op
bezoek te krijgen? Of werkt het andersom: Zet je deur open en ontdek wie je bent door de ogen van de
vreemde ander.
13 februari m.m.v. Janskoor
Voorganger: Joop Smit osa
Thema: Zieken verzorgen
Lezing: Lukas 10,25-37
Bij dit verhaal stelt Frits de Lange twee vragen. 1. Wat maakt je tot barmhar g mens? 2. Wat is het doel
van barmhar gheid? Wie wordt er beter van? (Zeven wegen, de kunst van barmhar gheid, p.76)
Vragen die daarbij aansluiten zijn: hoe voorkom je dat barmhar gheid verwordt tot neerbuigende
liefdadigheid. Goed bedoeld, maar vernederend, omdat het de machtsverhoudingen beves gt.
Alles pleit ervoor om de (zieken)zorg voor een ander te zien als een dynamische rela e, waarbij zowel de
verzorger als de verzorgde in het geding zijn. Sterker: van rol kunnen wisselen in het zorgproces. Dat blij
elke keer opnieuw de vraag: hoe bevrijdt zorg ons tot mens met de mensen?
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Wil je een dienst mee voorbereiden?

‘Bekommer u om de gevangene alsof u samen met hen gevangen zat.’
In zijn boek De meeste mensen deugen beschrij Rutger Bregman een aantal pogingen om gevangenissen
humaner te maken. Dat scheelt geld, geweld en recidieven. Toch lopen die pogingen vaak stuk of ze
verlopen traag, omdat lik-op-stuk het beleid bepaalt.
Hoe vervullen wij de opdracht om de mens in de gevangene te blijven zien, zelfs als straf op zijn plaats lijkt
te zijn.
Verder gedacht: wat is de func e van straf, wat is daar rechtvaardig aan?
Waar is straf op gericht en hoe dragen wij met gevangenen bezoeken bij aan dat doel?
Wie zou jij op bezoek willen krijgen als je gevangen zat?

27 februari m.m.v. Janskoor-Jubileumviering Laurens de Man en Hans Leeuwenhage
Voorganger: Kees van der Zwaard
Thema: Doden begraven
Lezing: Ma eus 27, 55-61

In de lm S ll Life bekommert de hoofdpersoon, een gemeenteambtenaar, om eenzame doden. Hij verzet
bergen werk om toch een nabestaande of betrokkenen te vinden, zodat niemand in totale s lte wordt
begraven. Als hij wordt wegbezuinigd wegens gebrek aan e ciën e, voel je de genadeloosheid van die
beslissing.
De dichters van ‘Eenzame Uitvaart’ schrijven gedichten voor de uitvaart anonieme doden. Daarin lees je
vaak de verlegenheid om het niet-gekend zijn, de eenzaamheid, de afzondering.
Na een oorlog of ramp is er al jd de taak om de doden te iden ceren, hun naam terug te geven. Tot die
jd worden ze vaak niet begraven.
Jezus bo met goede vrienden die hem verzorgen en begraven. Ook voor henzelf is dat van belang. Het
helpt bij het aanvaarden van de dood (de paasmorgen is dan tenslo e nog ongedacht en ongekend).
Kortom: we staan s l bij de kracht en het belang van dit ritueel. En bij het taboe om het niet uit te voeren.
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20 februari Tienerdienst
Voorganger: Elise Rommens-Woertman
Thema: Gevangenen bezoeken
Lezing: Hebreeën 13,1-3
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