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6. Gelukkig leven?– Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen
barmhartigheid ondervinden. (Mattheus 5: 7)
Met deze vijfde zaligspreking komen we in het hart van de Bijbelse
boodschap; barmhartigheid. Het is een van de belangrijkste eigenschappen
van God. Het is de manier waarop wij mensen met elkaar om moeten gaan.
Barmhartig is een oud-Nederlands woord, dat ooit een letterlijke vertaling
was van het Latijnse misericordia: ellendig, arm in je hart. Je bent met
ontferming bewogen, hebt medelijden. Maar dat dringt diep tot je door. Tot
in je hart. Zoals Jezus met ontferming bewogen is bij het zien van mensen, die
rusteloos voortjagen.
Barmhartigheid is door de eeuwen heen niet altijd als een deugd gezien. In
het Derde Rijk van Hitler werd medelijden als een zwakheid gezien. In onze
eigen tijd kunnen we soms onbarmhartig voortgejaagd of behandeld worden.
Als we niet met de snelheid meekunnen, staan we ernaast. Of hoe makkelijk
is het onze barmhartigheid af te bakenen en mensen aan hun lot over te
laten, omdat het eigenlijk hun eigen schuld is. Zoals de vluchtelingen op
Lesbos. Ze zijn toch zelf overgestoken? Hoe zou Jezus naar deze mensen
kijken?
Jezus noemt in zijn zaligspreking alleen de barmhartigen zelf, Niet voor wie zij
barmhartig moeten zijn of van wie zij dat ondervinden. Ik wil daar een relatie
uitpakken: We mogen ook barmhartig zijn voor onszelf. Deze week hebben
het hierover gehad in de Bijbelstudiegroep op dinsdag. God liefhebben en de
ander. Maar ook onszelf. Zo mogen we barmhartig zijn voor de mensen om
ons heen, maar ook voor onszelf. Als God van ons houdt en ons barmhartig is:
wie zijn wij dan om onbarmhartig met onszelf om te gaan.
In Mattheus 25 vinden we vanaf vers 31 een verhaal dat ons helpt om deze
barmhartigheid concreet in te vullen.
Om nog eens over door te praten:
Wat denkt u / denk jij bij barmhartigheid. Geef jij het? En ontvang je het?

Bijbelstudie –
Er zijn veel teksten over barmhartigheid, zoals psalm 103 over
de vaderlijke barmhartigheid van God. Wat valt je op dat je
deze psalm leest?
Gebed –
Een klassiek gebed is het Kyrie-gebed:
Heer ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Breng tussen deze drie beden om ontferming zaken en
mensen bij God, die jou raken. Of wees tussen de drie beden
gewoon even stil.
In beweging –
Hoe kun je deze week in praktijk brengen wat Jezus noemt in
Mattheus 25: 35 en 36?
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.
Liturgie – Uit lied 272
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
Thuis –
Vinden jullie dat jullie barmhartig met elkaar omgaan? Gaat u
/ ga jij ook barmhartig met jezelf om?
Hoe kun je met elkaar genieten van de barmhartigheid van
God?
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