
 

Wandelen naar Pasen. 
 

‘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.’ (Mattheüs 25: 35,36) 

 

De 7 werken van barmhartigheid. Als ultieme daad van barmhartigheid gaf 
Jezus zijn leven en stond op uit de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ”Ik ben er 
voor jou!” Wij mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die 
wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. De 
hoop die dat geeft, geven we door; door barmhartig te zijn en goed te doen. 

 

In de 40 dagen kalender staat elke week een nieuw werk van barmhartigheid 
centraal. 

 

Wij geven u/jullie overdenkingen mee om tijdens een wandeltocht met iemand 
uit de gemeente deze 7 werken van barmhartigheid te bespreken. Nodig 
iemand uit waarmee je deze wandeltocht wil lopen en probeer je kwetsbaar en 
open op te stellen naar elkaar toe en ervaar wat het met jezelf en de ander 
doet als je de werken bespreekt. 

 

Ga op pad vanuit je eigen huis, maak zelf een route, bepaal zelf de lengte en 
neem de werken mee als leidraad in jullie gesprekken. 

Neem mee: 

• een Bijbel om de teksten te lezen 

• smartphone met internet abonnement om liedjes te luisteren 
 

Luister voordat je de tocht gaat lopen:  

YouTube: 'ik was hongerig” 

  

https://youtu.be/qfVXz3vwKMM


Eerste werk van barmhartigheid: de gevangenen bezoeken 

Lees Jesaja 58: 6-10 

“Als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ”Hier ben ik”. Vers 9 

Gespreksonderwerp: welke boeien moeten bij u/jou losgemaakt worden. Wat 
houdt u/jou gevangen? Kan je God aanroepen voor bevrijding van dat wat 
u/jou gevangen houdt en voelen en ervaren dat hij er voor jou is? 

Wat zou je voor een ander kunnen betekenen die letterlijk of figuurlijk 
gevangen is? 

Tweede werk van barmhartigheid: de zieken bezoeken 

Lees psalm 25: 1-10 

“Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die 
mij redt”. Psalm 25-5a 

Wij kunnen de ander echt zien omdat God ons als eerste gezien heeft. Wij 
hebben een plek in het warme hart van God. 

Gespreksonderwerp: Hoe merk je Gods aanwezigheid in je dagelijks leven 
en hoe barmhartig ben je als het om ziek zijn en zieken gaat? Heb je zelf wel 
eens nabijheid ontvangen in een moeilijke tijd en hoe heb je dat ervaren? 

Derde werk van barmhartigheid: de dorstigen laven 

lees: Johannes 7: 37-39 

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.” 
vers 38 

Jezus presenteert zich hier als de grote dorstlesser, als levend water voor 
ieder mens. 

Gespreksonderwerp: durf je samen met je wandelpartner te bidden voor 
elkaar, de kerk en de wereld? Doe het op de plek waar je bent. 

Vierde werk van barmhartigheid: de vreemdeling onderdak bieden 

Lezen: psalm 68:1-11 

“Ik was een vreemdeling en gij hebt mij onderdak verleend”. 

“Hij zet eenzamen in een huisgezin”. God roept ons op om daarbij Zijn handen 
en voeten te zijn. Zet je huis open voor buitenstaanders en laat hen Gods 
liefde ervaren. 

Gespreksonderwerp: Heb je wel eens ongewild aan de kant gestaan. Hoe 
voelde dat? Van wie heb je toen de liefde en aandacht ervaren die je op dat 
moment nodig had? Wat beteken je zelf voor anderen? 



Vijfde werk van barmhartigheid: de naakten kleden 

lezen: genesis 3:1-11 

“wie heeft verteld dat je naakt bent”? 

Voor God mag je zijn wie je bent. Van onze prilste puberale onzekerheid tot 
het besef van ons ouder worden en onze aftakeling. 

Gespreksonderwerp: wat hoort typisch bij  jou als je naar je lichaam kijkt? 
Kijk eens in je kledingkast en geef iets weg aan iemand die het heel hard 
nodig heeft. 

Zesde werk van barmhartigheid: de hongerigen voeden 

Lezen: Matteüs 25: 31-45 

“Ik had honger en jullie gaven mij te eten. 

Wat je deelt vermenigvuldigt zich. Liefde wordt meer als je deelt. Het brengt 
iets teweeg, het brengt iets voort. 

Jezus' dood was onontkoombaar wilde Hij het brood des 
levens worden voor alle mensen. Een stervende graankorrel 
ontkiemd in de donkere aarde. Gezegend met Zijn genade, 
kan je jezelf laten zaaien en vrucht dragen. 

Gespreksonderwerp: waar bent u goed in en maakt u een 
ander blij mee? Welke vrucht draagt u uit/voort? 

Luister via YouTube naar: Elly en Rikkert. Een korrel graan 

TIP: Nodig deze week (1)iemand uit om samen te eten of 
maak een maaltijd voor een ander. 

Zevende werk van barmhartigheid: de doden begraven 

lezen: Johannes 12: 20-26 

“maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht”. 

Gespreksonderwerp: Boezemt de dood je angst in of kijk je 
er naar uit te wonen in Zijn Koninkrijk? Durf en kan je hierover 
praten met je geliefden? Kan je ten volle uit leven door de 
dood en opstanding van Jezus? 

Beluister via YouTube: Opwekking 832 Jezus Overwinnaar. 

 

Dank voor je deelname. We wensen je een mooie week toe 
en een geweldige opstandingszondag. 

https://youtu.be/n4njgoXmAxw
https://youtu.be/DsYJCcpuCAk

