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Boekje  
voor de pelgrim 

 

 
 

De Geest van de Heer is op Mij,  
omdat Hij Mij gezalfd heeft; 

Hij heeft Mij gezonden   
om aan armen blij nieuws te brengen, 

om te genezen die gebroken van hart zijn, 
om aan gevangenen vrijlating te geven 
en aan blinden het gezichtsvermogen, 

om verslagenen weg te zenden in vrijheid, 
om een jaar van barmhartigheid af te kondigen. 

Lc. 4, 18-19 

 
om ter plaatse te gebruiken 

 

Dit boekje mag je helpen om tot gebed te komen. 
Doe gerust een keuze uit deze teksten.  
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Boekje voor de pelgrim 
 
Barmhartig 
In één woord verwijzend  
naar baarmoeder en hart. 
 
Iemand die je draagt 
als in het levenswater: 
 
Voel je geborgen in deze kerk. 
Neem gerust de tijd. 
Voel je goed bij God. 
Laat je gebed in Hem dragen. 
 
 
Iemand die je aanspreekt 
en je hart doet kloppen: 
 
Laat je raken door Zijn Barmhartigheid 
zodat ook in jou  
die barmhartigheid kan groeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de poort: 
 
Hef je hoofden omhoog,  
jullie poorten. 
De Barmhartigheid wil binnen gaan. 
Wie is Barmhartig? 
God is barmhartig! 
 
Van God is alles en ieder 
God kent ieder 
God bemint ieder 
Hijzelf is ons barmhartig 
 
Wie mag de poorten open doen? 
Ieder huis, ieder mens 
Wie doet voor ons de poort open? 
Hij is het die barmhartig is! 
 
Daarom: zweept niet  
met vergelding en uitsluiting. 
Laat je hart niet gesloten zijn. 
Vraag om vergeving  
en open je armen  
voor de arme en de eenzame 
En God zal jouw barmhartig zijn. 
 
Hef je hoofden omhoog,  
jullie poorten. 
De Barmhartigheid wil binnen gaan. 
Wie is Barmhartig? 
God is barmhartig! 
 
Naar psalm 24 
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De 7 werken van barmhartigheid: 

De hongerigen spijzen 
 

 
Hij ontsloot de poorten 
van Zijn barmhartigheid 
en liet het manna regenen, 
brood uit de hemel. 
En iedereen at om zich te sterken 
tot ze genoeg hadden. 
Zijn Geest waaide  
uit het oosten en uit het zuiden 
en Hij gaf vlees om van te leven. 
Overal strooide Hij dat rond, 
in iedere straat, bij ieder thuis. 
En ieder at  
tot ze geen honger meer kenden. 
 
naar psalm 78, 23-29 
 
 
Heer, ik heb honger 
 
Bij wie mag ik aankloppen? 
Groene velden  
en hele kudden zijn er,  
helemaal aan ons gegeven, 
en toch is er honger. 
De aarde is niet goed verdeeld. 
God schonk ze om te delen  
en niet om te nemen  
alleen voor ons. 
 
Mt. 25, 35 
"Ik had honger en jullie hebben Me 
te eten gegeven" 
 
 
 
 

Heer, ik honger naar gerechtigheid 
 
Ik zie onrecht, dat doet me pijn, 
en ik weet dat ook ik  
daar mijn deel aan heb. 
Hoe groot is mijn verlangen 
om meer gelijkwaardigheid, 
dat niemand nog  
honger zou kennen. 
Leer mij het pad te bewandelen 
van eenvoud en solidariteit, 
leer me tochtgenoot te zijn 
voor wie vandaag nog 
honger kent. 
 
 
Heer, ik honger naar Jou 
 
Ik verlang naar Jou, 
Wil jij mijn brood zijn, 
mijn dagelijks  
geliefd en uitgedaagd zijn 
Wil Jij mij voeden met Jouw genade. 
Schenk me wijsheid om van te 
leven. 
 
 
Heer, maak me tot brood 
 
Geef dat ik mensen  
en hun honger zie 
opdat ik hen nabij kan zijn. 
Vul in mij Jouw barmhartigheid 
opdat ik Jou mag uitdragen. 
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De 7 werken van barmhartigheid: 

De dorstigen laven 
 
Water liet Hij neerstromen,  
net zoals Zijn genade,  
van hoge bergen, langs diepe dalen. 
Het stroomde tot bij wie  
er nood aan heeft. 
Geen overdaad,  
geen overdadig geweld. 
Geen gevaar voor te veel. 
 
Het water van de bron  
loopt naar de weiden,  
naar de putten van verzameling. 
Drinken voor de dieren,  
drank voor alle dierbaren. 
Zijn barmhartigheid  vloeit,  
drenkt alle velden. 
 
Ik zing van dorst gelest,  
van vreugde. 
Zolang als  ik leven mag: 
mijn water delen  
mag Hem vreugdevol stemmen. 
Zo draag ik Zijn bron ook  
naar anderen toe. 
 
naar psalm 104, 8-11.13.33-34 
 
 
Heer, ik heb dorst 
 
Een uur wandelen  
naar de waterput iedere ochtend. 
Slechts vijf dagen  
kunnen wij zonder. 
Het water is duurder geworden. 
Vele mensen: ik heb dorst. 
 

Ook ik heb dorst,  
maar een heel andere: 
Dorst naar Jou. 
Ik wil Je kennen en beminnen. 
 
 
Heer, Jij hebt mijn dorst gelest 
 
Ik sta hier voor Je, bij Je. 
Ik sta hier uit dank: 
Jou mag ik kennen, 
Jij hebt me lief. 
 
Ik had dorst naar alles, 
naar meer,  
en heb geleerd net tevreden te zijn 
met minder, als Jij er maar bent. 
Dank. 
 
 
Heer, Jij levengevend water 
 
Herinner mij aan mijn doopsel 
en mijn jawoord. 
Mag het immer in mij klinken. 
Want Jij alleen bent levend water. 
 
Joh. 4, 10 
"Als je de gave van God kende, als je 
wist wie het is die tegen je zegt: geef 
Mij te drinken, dan had je Hem erom 
gevraagd en Hij had je levend water 
gegeven." 
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De 7 werken van barmhartigheid: 

De naakten kleden 
 
Ik heb geen krachten meer, 
Ik sta alleen, zonder bescherming,  
broos, met gescheurde kleren. 
Ze kijken me aan, ze wijzen me na,  
ze lachen als hyena’s  
en spreken kwaad. 
Ik kan mijn ribben tellen, 
Mijn jukbeenderen zitten uit. 
En zij mij maar aanstaren,  
en smalen… 
Intussen dragen zij mooie kledij  
waar ik aan heb gewerkt. 
Ze schuimen de winkels af,  
ze maken er een spelletje van,  
en pronken  
met hun gevonden schatten. 
 
naar psalm 22, 16a.17-20 
 
 
 
 
Heer, kleed mij 
 
Kleed me met Jouw liefde, 
Laat me Je dichtbij voelen. 
Ik sta zo vol schaamte,  
ik ben zo onaf. 
Wie zou ik zijn zonder Jou? 
Geef me de warmte van  
Je blijde boodschap. 
Bescherm me  
tegen regen van onheil. 
Kleed me met mijn doopsel  
en met Jouw Geest  
die in mij waaien mag. 

 
Mt. 27, 35 
Ze kruisigden Hem en dobbelden 
om zijn kleren. 
 
 
Heer, ik sta open voor Jou 
 
Geheel ontdaan van franjes,  
kom ik voor Je staan. 
Met lege handen,  
vul ze met Jouw nabijheid. 
Op blote voeten, 
omwille van die grond dicht bij Jou. 
Zonder masker, 
zonder excuses. 
Ja, hier ben ik. Zoals ik ben. 
Wetende dat ik naar Je verlang  
en Jij nog veel meer naar mij. 
Spreek, ik luister. 
 
 
Heer, mag ik Jouw mantel zijn 
 
Als ik mijn ogen open, 
vluchtelingen zie, 
mensen in nood ontmoeten mag, 
Laat me dan Jouw mantel zijn. 
 
Als ik ieder week opnieuw  
zoveel mensen zie komen  
voor een pakket voeding,  
en weet hoe groot die drempel  
er naartoe moet zijn, 
Laat me dan Jouw mantel zijn. 
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De 7 werken van barmhartigheid: 

De vreemdelingen herbergen 
 
Het is toch zalig als je weet  
dat God steeds barmhartig is. 
Als je steeds op Hem mag rekenen. 
Hij is het die liefde een gezicht geeft, 
die leven geeft aan zee en op land. 
Hij is trouw aan Zijn verbondenheid  
en komt voor minderen altijd op. 
 
Geen honger voor de vreemde, 
geen geketend zijn in armoe. 
Hij laat uitkomst zien, 
Een thuis voor havelozen. 
Hij richt vluchtelingen op  
en is wie nabij is nabij. 
De vreemdeling krijgt een 
onderkomen. 
Voor kansarmen neemt Hij het op. 
God is de barmhartigheid, 
In Hem zijn wij nabij. 
Zo mag het zijn voor altijd. 
Halleluja! 
 
naar psalm 146, 5-10 
 
 
 
Heer, geen vreemde voor Jou 
 
God, Jij kent en bemint me. 
Laat niet toe  
dat ik van Je vervreemd.  
Blijf bij me aankloppen, 
zet me aan  
om geregeld even bij te praten. 
Maak me geëngageerd  

om Jou steeds op te zoeken,  
in de geschreven getuigenissen, 
in de verwondering  
van het leven en de natuur 
en in de medemens. 
 
 
Heer, laat me niet ontvreemden 
 
Laat niet toe dat ik een ander het 
ontneem om zich thuis te voelen. 
Dat ik uit puur zelfbehoud 
een ander het niet gun  
om zich te vestigen. 
Spoor me aan om een ander niet te 
beroven van het geluk. 
 
 
Heer, mag ik herbergen 
 
Geef me de kracht en de liefde 
zodat ik me kan inzetten voor de 
vluchtelingen op zoek naar een 
thuis. 
 
Geef me de mildheid opdat ze in 
hun anders zijn toch door mij 
verwelkomd mogen zijn. 
 
 
 
Lc. 2,7 
Ze wikkelde Hem in doeken en legde 
Hem in een voerbak, omdat er geen 
plaats voor hen was in de herberg.  
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De 7 werken van barmhartigheid: 

De zieken verzorgen 
 
Mijn wonden liggen open,  
pijn doet mijn gebonden zijn. 
Wat dacht ik  
dat niets me kon raken?  
Ik lig gekluisterd in mijn bed  
en rondlopen gaat met moeite. 
Heel de dag voel ik de pijn,  
koorts en steken  
zijn me niet vreemd. 
Niets wil nog goed mee,  
maar wat nog het meeste kwetst is  
dit alleen te moeten dragen. 
Achtergelaten, gebroken,  
doelloos, stilaan vervreemd,  
ik kan het wel uitschreeuwen! 
Heer, niet mijn ziek zijn,  
zelfs niet mijn pijn,  
maar zomaar hier te liggen  
steekt nog het meest. 
Jij weet dat. 
Had ik Jou niet, ik zou het opgeven. 
Het licht zou pijn doen  
aan mijn hart. 
 
naar psalm 38, 6-11 
 
 
Heer, genees mij 
 
Geef mij de kracht om  
om te leren gaan  
met de kwaaltjes van elke dag. 
Wees in genade mij nabij  
in mijn ziek zijn. 
Laat het wonder  
van Jouw genezende nabijheid  
aan mij gebeuren. 

 
Lc. 4, 40 
Bij zonsondergang brachten allen 
hun zieken, die aan allerlei kwalen 
leden, naar Hem toe.  
Hij legde hun een voor een de 
handen op en genas hen. 
 
Heer, zalf mij 
 
Draag zorg voor me  
zodat ik verkwikt  
een blij mens mag zijn. 
Zend me Jouw Geest  
opdat ik steeds opnieuw  
mag ervaren  
dat Jij me genezend nabij bent. 
Zegen me  
opdat ik een zegen mag zijn  
voor mijn omgeving  
en voor de mensen  
die mij nodig hebben. 
 
 
Heer, zend mij op bezoek 
 
Geef me de kracht om tijd te vinden 
voor mijn medemens. 
Om een woord van hoop  
uit te spreken. 
Om desnoods in stilte  
hen bij te staan. 
Om mijn handen  
tot hun dienst te gebruiken. 
Om Jouw liefde zichtbaar te maken 
voor de mens die ziek is.  
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De 7 werken van barmhartigheid: 

De gevangenen bezoeken 
 
Mensen zaten gevangen, 
ze konden niet naar buiten, 
zelf niet en voor een hele tijd, 
en ook niet  
met hun ergernissen en vragen, 
niet met hun schuld  
en niet met hun niet begrepen zijn. 
Ze hadden misdaan, 
ze wisten het: het is terecht, 
en vroegen zich tegelijk af  
waar zij nog terecht konden. 
 
Sommigen hadden toekomst  
al opgeborgen. 
Hij zag en hoorde hun nood 
en daalde bij hen af. 
 
Ook al zaten ze nog gevangen, 
ze konden bij Hem terecht. 
Ze prezen Hem om zijn tijd aan hen, 
om zijn bekommernis, 
om zijn wonder van liefde. 
Hij bracht voor hen  
de tralies uit de weg. 
 
naar psalm 107, 10-16 
 
 
Heer, verlos mij 
 
Maak me vrij van angsten, 
vrij van heb-, heers- en eerzucht, 
vrij van wrok en cynisme. 
 
Geef me de kracht om  
in mezelf te ontdekken  
wat me verhinderd  

om als vrij en blij mens te leven. 
 
Maak me vrij  
om in te gaan op Jouw liefde, 
om mens te worden  
naar Jouw droom. 
 
 
Lc. 9, 5 
‘Zacheüs, kom vlug naar beneden; 
vandaag moet Ik in uw huis 
verblijven.’ 
 
 
Heer, help mij te bevrijden 
 
Vul mij met liefde en empathie 
opdat ik mensen kan bevrijden  
en weer doen opstaan. 
 
Vul mij met Jouw Geest  
opdat ik mensen kan enthousiast 
maken om weer volop te leven,  
te leven met die Blijde Boodschap: 
gevangenen worden bevrijdt! 
 
 
Heer, zend me naar gevangenen 
 
Verlos mij van vooroordelen  
en leer mij te zien naar de mens, 
steeds iemand waar ook goed in is. 
 
Ban uitsluiten uit mijn gedachten  
en leer me steeds luisterend  
naar iemand toe te stappen.  
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De 7 werken van barmhartigheid: 

De doden begraven 
 
Goede God, ik ben maar een mens, 
een leven geleefd,  
geen hoge toppen. 
Voor mij hoeft er  
geen preek vol heiligheid. 
Ik ben wie ik was, en dat is goed. 
 
Grote daden, zelfs kleine  
zijn niet meer voor mij, 
mijn krachten zijn verdwenen. 
Ik ben stil geworden. 
Rust is over mij gekomen. 
 
Ik ben als een kind aan Jou 
toevertrouwd. 
Terug in de baarmoeder  
van het leven, 
ten volle in Jouw handen. 
Ik wacht op Je, 
Jij hebt me lief. 
Bij Jou kan ik een eeuwigheid aan. 
 
naar psalm 131 
 
 
Heer, troost me 
 
Laat me onder Jouw vleugels 
schuilen, 
Overdek mij met Jouw nabijheid 
opdat ik het gemis aan kan. 
Opdat ik weer uitzien mag  
naar de dag van morgen. 
Opdat de leegte gevuld mag  
met warme herinneringen  
en geloof dat Jij  
niemand verloren laat gaan. 

 
Laat verdriet mijn leven niet 
beheersen opdat ik ook gepast  
met dank en levenswil 
mijn geliefden kan gedenken. 
 
 
Joh. 11, 35-36 
Jezus begon te huilen, zodat de 
Joden zeiden: ‘Hij moet wel veel van 
hem gehouden hebben!’ 
 
 
Heer, draag zorg voor 
 
Gedenk de mens die is gestorven. 
Ik kan niet langer  
hem of haar dragen, 
Aan Jou vertrouw ik hen toe. 
Schenk hen Jouw vergeving.  
Laat ze in Jouw liefde wonen. 
 
 
Heer, zend me om nabij te zijn 
 
Verdrijf de angst  
voor de grenzen van het leven 
zodat ik mijn naaste bij kan staan 
in zijn verdriet. 
Sterk me opdat ik met eerbied  
en schroom afscheid kan nemen 
van een geliefd mens. 
 
Verdrijf het ongemak 
om op bezoek te kunnen gaan 
bij iemand in zijn rouwperiode.  
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De 7 geestelijke werken van barmhartigheid: 

De zondaars vermanen 
 
Kijk mensen,  
ik zeg het voor jouw goed: 
ongoden mag je niet nastreven. 
Schend geen ander mens,  
blijf van zijn bezittingen af! 
Meer en meer is gulzigheid. 
Jij bent geen baas, slechts gast, 
geliefde gast. 
Ik, Nabije, ben jouw God, 
Ik heb je geleid weg uit slavendom. 
Vraag en je zal krijgen. 
 
Ach, moest je nu maar eens 
luisteren... 
Zo vaak ga je op weg  
naar eigen belang. 
Ach, erkende je maar  
eens mijn kind te zijn, 
niets zou je tekort komen. 
Ik zou je levensvreugde geven, 
geluk en vree. 
 
Naar psalm 81, 9-11.14.17 
 
 
Heer, vermaan mij 
 
Blijf mij aansporen 
om bewust van eigen doen 
te leven. 
Sterk mijn geweten,  
zend Jouw Geest met inzicht. 
Laat niet toe dat ik trap  
in vallen van egoïsme en gemak. 
Laat me niet indommelen  
in eigen gelijk. 

 
 
Mt. 18.15 
Als je broeder je iets misdaan heeft, 
moet je hem dat onder vier ogen 
zeggen. Als hij naar je luistert, heb je 
je broeder gewonnen. 
 
 
Heer, bewaak mijn lippen 
 
Bewaak mijn lippen  
van kwaad spreken. 
Behoed mij van veroordelen, 
van me beter voelen dan de ander. 
Maak me nederig  
en zo behulpzaam. 
 
 
Heer, vergroot mijn liefde 
 
Opdat ik bereid ben een ander  
te behoeden voor groter kwaad. 
Opdat ik in vriendschap  
en omwille van die andere 
hem/haar durf aan te spreken  
opdat die in liefde  
weer kan open bloeien. 
Schenk me liefde groot genoeg  
zodat ik de andere  
terug kan brengen tot bij Jou. 
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De 7 geestelijke werken van barmhartigheid: 

De onwetenden onderrichten 
 
Weet je, 
God verdient het erkend te worden. 
Zijn scheppen van evenwicht  
en uitnodiging zijn zo groots. 
Ieder zou het moeten weten  
en ervaren! 
Laat kennen Jouw verlangen  
naar geluk voor ons. 
Over Je wonderbaar scheppen  
blijf ik verwonderd, 
ik blijf zoekend  
in Jouw groots mysterie. 
Hoe machtig is het  
dat we mogen kennen 
en toch nog in onwetendheid  
verrast blijven. 
Het gaat uiteindelijk  
om Jouw goedheid, 
Jouw nabij zijn bij ons. 
 
God is Barmhartig, 
groots is Zijn liefde. 
Geen grenzen kent Zijn genade, 
in ons schept Hij ook mededogen. 
Dank, dank, dank, 
geen ander woord  
komt nu naar boven. 
Dank, dank, dank, 
zo schep je ook in ons Jouw liefde. 
 
Naar psalm 145, 3-11 
 
Heer, leer mij 
 
Jij bent het die mij gaandeweg, 
doorheen ervaringen,  
blije en moeilijke, 

me inzicht geeft in mijn bestaan. 
Doe me meer en meer ontdekken 
dat Jij alle zaadjes hebt gezaaid  
opdat wij gelukkig kunnen worden. 
 
 
Heer, geef mij leerlingen 
 
Mag ik een voorbeeld zijn  
voor mijn kinderen en mijn buurt. 
Geef dat ik in mijn werksituatie 
anderen op weg mag zetten  
om beter hun weg te vinden  
in het leven. 
Mogen mijn handigheid en denken 
ten dienste staan  
opdat anderen kunnen groeien 
in hun mens zijn. 
 
 
Heer, Jij mijn Meester 
 
Mijn wijsheid is het zoeken naar 
wijsheid. 
Mijn denken is een tasten naar 
zekerheden en relaties. 
Uiteindelijk ben Jij mijn meester  
die mij het leven toont. 
Alle kennen leg Jij in ons. 
Alle wijsheid gaat veel verder  
dan kennen,  
het is in kennis mogen zijn 
met elkaar, met Jou. 
 
Joh. 14,6 
"Ik ben de weg, en de waarheid en 
het leven."   
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De 7 geestelijke werken van barmhartigheid: 

Voor de levenden en overledenen bidden 
 
God, laat toe  
dat wij bij Je aankloppen, 
dat wij voor anderen tot Je bidden. 
 
Dat zij nog lang  
geluk mogen kennen, 
vreugde in het leven, 
Dat zij geen armoede  
mogen kennen, 
maar rijkdom in Jouw nabijheid. 
Dat zij gezond mogen zijn, 
en ze van ziekte  
gespaard mogen blijven 
en in hun ziek zijn  
nog gezonden mogen zijn. 
Dat zij nog lang mogen leven, 
maar zeker in dankbaarheid. 
Dat zij eens geborgen  
in Jouw mogen leven, 
dat dood  
niet het laatste woord krijgt. 
 
Voor hen zal ik altijd bidden, 
hen zegen toewensen iedere dag. 
 
Moge er ware rijkdom zijn, 
mogen de bergen ervan getuigen. 
Laat goede vruchten het licht zien: 
liefde en gerechtigheid. 
 
Mogen zij nooit vergeten worden, 
niet door ons, niet door Jou. 
Mogen wij nooit vergeten zijn 
en blijvend in Jouw armen  
een thuis vinden. 
 
Moge ieder mens gezegend zijn 

en vragen om zegen voor elkeen. 
 
Naar psalm 72, 1.15-17 
 
 
Heer, leer mij bidden 
 
Open mijn hart  
voor mijn medemens 
zoals Jij biddend op de berg 
de storm hoorde en te hulp kwam. 
Geef me het vertrouwen dat gebed 
niet enkel mij bekeert, 
maar ook hulp biedt aan de ander. 
 
 
Mt. 14, 23 
Hij ging de berg op om te bidden. 
 
 
Heer, maak mij solidair 
 
Laat mijn gebed meer zijn  
dan een vragen voor mezelf  
en mijn kleine kring. 
 
 
Heer, leer ons samen bidden 
 
Schenk ons de verbondenheid  
in het gebed, 
ook als ik hier nu alleen voor Je sta. 
Laat de relatie met Jou open bloeien 
tot een relatie  
met een hele gemeenschap 
waarbij ieder een plaats krijgt. 
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De 7 geestelijke werken van barmhartigheid: 

In moeilijkheden goede raad geven 
 
Leer mij om goed te leven, Heer. 
Zet mijn voeten op goede grond. 
Laat mij het spoor van Je volgen, 
Jij onze meester en redder. 
 
Jij bent het die in ons liefde wekt. 
Jij bent het  
die aan ons toekomst geeft. 
Jij bent het en niet ik. 
 
Geef in Barmhartigheid  
Jouw goede raad. 
Laat mij niet los  
en doe mij liefde kennen. 
 
Als ik bij Jou raad kom zoeken, 
ontferm Je dan over mij, 
want zelf loop ik verloren. 
Verlicht mijn pad, 
verlos mij van mijn dolen. 
 
Naar psalm 25, 4-6.9.16-17.21 
 
 
Heer, geef mij raad en sterkte 
 
Als ik het moeilijk heb, 
als ik geen uitzicht meer zie, 
als problemen  
me over het hoofd groeien, 
schenk me dan raad en volharding, 
en vooral geloof en hoop. 
 

 
Lc. 10,21 
"Ik dank Je, Vader,  
Heer van hemel en aarde,  
omdat Je dit verborgen  
hebt gehouden  
voor wijzen en verstandigen  
en het onthuld hebt aan 
eenvoudigen." 
 
 
Heer, behoed me van beter weten 
 
Schenk me vooral schroom als ik  
bij mensen in moeilijkheden ben. 
Laat niet toe dat ik verleid word om 
als buitenstaander te vlug  
mijn conclusies te nemen  
en niet meer te luisteren  
naar de andere. 
 
 
Heer, leer me nederig raad te geven 
 
Leer me vooral luisterend aanwezig 
te zijn en met kleine aanwijzingen 
licht aan te bieden in de duisternis. 
 
Help me in het zorgvuldig nakijken 
en bestuderen  
opdat ik mensen kan doorverwijzen 
naar daadwerkelijke hulp.  
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De 7 geestelijke werken van barmhartigheid: 

De bedroefden troosten 
 
Hoor hoe ik weer opgewekt 
mijn leven tegemoet ga! 
 
Open de poort van barmhartigheid, 
ik wil bij Jou schuilen, bij Jou huilen,  
bij Jou zoeken  
naar mijn verloren lach. 
Het is God die open doet. 
Hij is het die in mijn naaste  
weer deuren ontsluit. 
 
Jou dank ik,  
naar mij geluisterd te hebben, 
naar mijn geschrei,  
naar mijn kleinheid. 
Met Jou kan ik het uitjouwen! 
 
Ik ben geen steen om weg te gooien, 
mijn verdriet zag uitkomst in dank. 
Jij zal ik nooit weg gooien, 
mij te dierbaar, 
de hoeksteen  
van mijn leven geworden. 
 
Zo is onze God, 
Zijn luisteren doet wonderen, 
Zijn wonderen verdienen luister. 
Dit is de dag van troost 
die overgaat in jubel! 
 
Naar psalm 118, 15.19-24 
 
Lc. 23, 28 
"Vrouwen van Jeruzalem, huil niet 
om Mij" 

 
Heer, wees Jij mijn troost 
 
Geef zin aan mijn moeilijke dagen, 
laat me zien dat ik niet altijd  
moet presteren  
om als mens geslaagd te zijn. 
Leer me te relativeren en ondanks 
alles positief in het leven te staan. 
Geef me de kracht  
om ook nabijheid te aanvaarden, 
om uit handen te durven geven. 
 
 
Heer, breng troost en nabijheid 
 
Wees toch die vele treurende 
mensen nabij. 
Schenk hen schouders  
om op te leunen. 
Doe hen uitkomst zien  
en waar geluk. 
 
 
Heer, sterk mijn schouders 
 
Zodat ik een steun kan zijn voor 
mensen met verdriet. 
Zodat ik hen mag tonen dat ze er 
niet alleen voor staan. 
Maak me niet hard voor problemen 
maar geef me tegelijk de kracht 
om ze niet te moeten meeslepen 
zodat ik een baken kan zijn voor 
mensen in nood.   
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De 7 geestelijke werken van barmhartigheid: 

Het onrecht geduldig lijden 
 
Ik ben nog slechts een schaduw  
van wie ik zou kunnen zijn. 
Een sprinkhaan zonder veerkracht. 
Ik ga er aan ten onder, 
een speelbal geworden. 
Help me, mijn Geliefde, 
wees mij toch nabij. 
 
Laat hen ervaren dat Jij er nog bent. 
Dat ze uiteindelijk  
me niet kunnen raken. 
Zij mogen vloeken,  
als Jij maar Je barmhartigheid  
aan mij toont. 
Dat ze zo bezig blijven, 
ze maken zichzelf belachelijk! 
Mogen ze eens tot inkeer komen, 
en hun tergen van mij  
zelf aanvoelen. 
Dan zal ik nog meer  
met Je verbonden zijn, 
dan zal ik zijn: bevrijd. 
Ja, Jij blijft mijn Nabije 
en Jij zal uiteindelijk redden. 
 
Naar psalm 109, 23-31 
 
 
Heer, schenk me geduld 
 
Laat de woede om het onrecht  
mij niet verteren. 
Laat mij niet worden zoals hen. 
Laat de liefde in mij groeien  
en wees mij vooral nabij. 
Sluit mijn ogen niet voor wie met 
mij het zelfde onrecht ondergaat. 

Wees doorheen mij  
voor hen houvast en toekomst. 
 
 
Mt. 27, 31 
Ze leidden Hem weg om Hem te 
kruisigen. 
 
 
Heer, mijn Rechter 
 
Ze mogen doen met mij, 
mij raken ze niet 
want Jij bent mijn Rechter. 
Jij blijft me nabij, 
Jij geeft me steeds hoop  
en vertrouwen. 
 
Zie mij of ik geen onrecht doe, 
sterk mijn geweten 
naar Jouw boodschap. 
Maak me bewust ook van 
collectieve schuld 
en sterk me  
in andere keuzes te maken  
om onrecht ongedaan te maken. 
 
 
Heer, breng uitkomst 
 
Laat onrecht toch niet regeren, 
Breng uitkomst voor de vele mensen 
in nood. 
Laat de onrechtvaardige tot besef 
komen en zich bekeren.  
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De 7 geestelijke werken van barmhartigheid: 

Vergeving schenken 
 
God, wees Jouw naam: Ik ben er! 
Erbarmende!  
Geef me een nieuwe kans. 
Geef me een schrobbing, 
was me helemaal. 
Ontdoe me van mijn schuld. 
Ik beken:  
ik heb overtreden en tekort gedaan. 
En Jij heb ik daarmee bezeerd. 
 
Hernieuw me,  
maak mijn scheppen weer heel. 
Beziel me met Jouw Geest. 
 
Opdat ik weer kan zingen, 
weer kan vrij getuigen: 
Jij: mijn God en Redder. 
Dan is afspanning neer gehaald 
en kun Je mijn ruïnes  
weer opbouwen 
om in Jou mijn woning te vinden. 
Dan kan ik weer zingen, 
weer vrij getuigen 
en leven in Jouw barmhartigheid. 
 
Naar psalm 51, 3-6.12.20-21 
 
 
Lc. 23,  34 
Vader, vergeef het hun, want ze 
weten niet wat ze doen. 
 
 
 
 
 

Heer, vergeef me 
 
Ik sta voor Jou en vraag Je: 
Mijn fouten wegen op me. 
Schenk me Jouw vergeving. 
Doe me weer leven, 
hernieuw onze relatie 
die ik beschadigd had. 
 
 
Heer, maak mij mild 
 
Maak dat ik zo rap me niet 
aangevallen voel, 
laat me groeien  
in begrip en mildheid. 
Wakker mijn liefde aan  
zodat ik meer verdragen kan. 
Geef inzicht en geduld  
zodat ik beter  
iemand anders begrijpen kan. 
Leer mij te onderscheiden  
om niet steeds iets mis te begrijpen. 
 
 
Heer, leer mij vergeven 
 
Zoals ikzelf ook graag  
een nieuwe kans krijg,  
geef ook dat ik anderen  
kansen geef.  
Behoed dat ik woede vast hou  
en maak mij in staat  
vergeving te schenken. 
Zo slechts kan ik drager zijn  
van Jou barmhartigheid.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

luisteren naar de medemens 
 
Luister, mijn God. 
Mag ik gehoor bij Je vinden? 
Wees toch aanwezig,  
mijn nood is hoog. 
 
Mijn dagen duren ellenlang, 
en ik ga zo snel teloor. 
Wie heb ik nog om aan te vertellen, 
mijn hart is zo alleen. 
Ik zou het uitschreeuwen, 
maar dan in de stilte... 
 
Ik ken slechts ellende 
en waar kan ik  
met mijn verhaal terecht? 
Mijn tranen zijn er  
achter gesloten deuren. 
Ik word er zo bitter van. 
 
Jij bent er, aan Jou kan ik kwijt, 
Je zat daar maar 
en beseft niet  
hoeveel deugd ik er aan had: 
gehoord te worden. 
 
Laat Jij me nu niet vallen! 
Anders val ik weer  
tussen die muren van onbegrip,  
en van aan niemand  
te kunnen zeggen. 
Laat me niet achter 
als gras dat verdorren moet! 
 
Naar psalm 102, 2-5.10-12 
 
 

Heer, luister naar me 
 
Luister niet enkel naar  
mijn loven en danken, 
maar ook  
naar mijn grieven en klagen. 
Ik weet dat Je steeds luistert 
maar in mijn bidden 
overtuig ik me  
van Jouw barmhartigheid. 
Ik heb Je als aanhoorder nodig, 
ik heb Je nodig. 
 
 
Mc. 10,47 
"Zoon van David, Jezus, heb 
medelijden met mij." 
 
 
Heer, open mijn ogen 
 
Leer mij te zien wie mij nodig heeft. 
Leer mij te luisteren  
naar de medemens. 
Zend me waar Je me hebben wilt. 
Breng me Je gave van luisterend  
in het leven te staan. 
 
 
Heer, open mijn hart 
 
Laat me meer dan luisteren, 
maak mij verbonden. 
Geef dat in mijn luisteren 
Jouw liefde zichtbaar wordt. 
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

het anders zijn in liefde aanvaarden 
 
Onmetelijk is Jouw liefde, 
Jij laat me nooit vallen. 
Jouw verbondenheid blijft, 
Jouw begrip  
is breder dan elke oceaan. 
Jij opent Je handen  
voor ieder mens en dier, 
voor alle overtuigingen  
en ieder menselijk zijn. 
 
Wat is die toch zoet:  
Jouw Barmhartigheid! 
Ieder mag er van drinken, 
tot je bent voldaan. 
Aan ons is wel gedaan,  
we worden er vol van. 
Zo stroomt Jouw liefde over in ons  
tot vreugde  
van wie er van wil drinken. 
Zeker: Jij bent de bron van geluk, 
het licht om naar te leven. 
 
Naar psalm 36, 6-10 
 
 
Mc. 9, 40 
wie niet tegen ons is, is vóór ons 
 
 
Heer, laat me Je mildheid ervaren 
 
Goede God,  
ik zing zoals ik gebekt ben en 
ik zoek mijn eigen weg. 

Ik besef dat die wel eens anders is 
dan Jij met me voor had. 
En toch weet ik dat ik voor Jou  
een geliefd kind ben, 
zoals alle mensenkinderen. 
Het is goed dit te ervaren,  
zo doe Jij mij groeien  
en zelf in staat lief te hebben. 
 
 
Heer, vul mij met liefde 
 
Goede God, ik kan me soms niet 
inleven in de keuzes  
van andere mensen. 
Laat Jouw Geest in mij de liefde 
aanwakkeren opdat ik hen in hun 
anders zijn kan waarderen. 
 
 
Heer, laat me hun goedheid zien 
 
Ik geloof dat ieder mens op zoek is 
naar geluk, dat ieder mens wil 
liefhebben. 
Geef me dan ook die ogen om hun 
liefhebben te zien. 
Geef me de wijsheid om hun goede 
intenties te herkennen. 
Doe mij niet zoeken naar wat ons 
scheidt maar naar wat ons verbindt. 
Help me om net te leren van hun 
anders zijn om beter mezelf te 
vinden.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

emoties van anderen in mildheid toelaten 
 
Bij Jou kunnen we terecht! 
Met ons schuilen en uithuilen,  
met onze woede en onze dank. 
 
Wees er toch 
ook als ik donder of klagen kan. 
Keer Je naar mij. 
Schenk me Je mildheid zoals die 
enkel bij Jou te vinden is. 
Geef me  
dat ik gehoord weer zingen kan. 
Zoek in mij naar die vreugde 
omdat ik steeds ook in droefenis  
en klein vertrouwen  
bij Je terecht kan. 
Met Jou kan ik mijn kleinheid aan, 
met Jou mijn ongemakken. 
 
Laat me Je ook herkennen  
in Jouw dienaars, 
dat ook zij met geduld en mildheid 
mij dragen mogen. 
 
Naar psalm 90, 1.13-16 
 
 
Mc. 15, 13 
Maar zij schreeuwden nog harder: 
"Kruisig Hem!" 
 
 
Heer, vergeef me mijn woede 
 
Het kan dat ik het eens moeilijk heb 
met Jou en met het leven. 
Dan moet ik het eens kwijt. 

Maar als ik opstandig ben, 
neem het me dan niet kwalijk. 
Dat ik dan nog me tot Jou wend 
betekent dat ik geloof 
en Je nodig heb. 
Jij blijft voor mij Diegene  
aan wie ik alles kwijt kan. 
Soms denk ik: Hoe durf ik? 
Vergeef dan mijn woede en ook wel 
eens mijn klein geloof. 
 
 
Heer, leer mij anderen aan te voelen 
 
Geef me het talent om aan te 
voelen wat bij anderen leeft, 
zodat ik beter kan omgaan met hun 
manier van leven of uiting van 
gevoelens. 
Geef me de gave om me te 
verplaatsen in de schoenen van een 
ander zodat ik geduldiger en met 
meer begrip naar hen toe kan gaan. 
 
 
Heer, maak mij zachtmoedig 
 
Schep in mij een liefde opdat ik 
gepast andere mensen kan bijstaan 
in het verwerken van hun 
moeilijkheden. 
Schep in mij een open hart om niet 
onmiddellijk in de tegenaanval te 
gaan maar gezegend met Jouw 
genade stormen aan te kunnen.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

de vreugde van het geloof doorgeven 
 
Ik sta dankend in het leven, 
en die vreugde doet me goed. 
Daarvan wil ik getuigen 
en niet voor mezelf houden. 
juichen en jubelen 
dat anderen het horen! 
 
Wie Jouw barmhartigheid kent 
schuilt in volle vertrouwen. 
Wie je opzoekt  
mag genegenheid vinden. 
Daarom zing je vreugde uit, 
verhef je hart in enthousiasme. 
 
 
Naar psalm 9, 2-3.11-12 
 
 
Heer, sterk mijn geloof 
 
Als tegenwind langskomt is mijn 
vertrouwen soms zo klein. 
Sterk mijn geloof. 
 
Als alles voor de wind gaat vergeet 
ik soms onze verbondenheid. 
Sterk mijn geloof. 
 
Als het leven mij opeist en ik druk 
bezig ben, laat ik Je wel eens opzij. 
Sterk mijn geloof. 
 
Laat regeltjes en moeten op de 
achtergrond, als ik maar kan leven in 
vreugde van Jou. 

Als verbondenheid een mogen 
wordt en liefhebben. 
 
 
Lc. 24, 32 
Brandde ons hart niet zoals Hij 
onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons opende? 
 
 
Heer, leer me Je kennen 
 
Laat me niet los, doe mij hunkeren. 
Dat ik Je wil opzoeken elke dag. 
Dat ik naar Je luisteren wil in de 
Schrift. 
Dat ik tijd maak voor gebed. 
Dat ik mijn bezig zijn aan Je opdraag. 
Maar vooral dat ik Je liefheb, 
want Jij hebt mij lief. 
Dat ik Je kennen en beminnen mag. 
 
 
Heer, help me te getuigen 
 
Heer, sterk mijn voeten opdat ze 
een voorbeeld mogen worden op 
Jouw weg. 
Sterk mijn handen opdat ze getuigen 
van mijn bekommernis en van Jouw 
barmhartigheid. 
Scherp ook mijn tong met vuur en 
zachtheid, dat ze spreken mag 
woorden van liefde en volop Jou ter 
sprake mag brengen.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

ijveren voor rechtvaardigheid omwille van de andere 
 
Recht is wat Hij wenst! 
Recht is wat Hij doet! 
Hij komt op  
voor wie geen kansen krijgt. 
Hij wenst vrede en voorspoed  
voor iedereen. 
Hij ijvert voor de arme, 
neemt het op  
voor wie geen rechten heeft. 
 
Die arm is aan kansen  
mag bij Hem aankloppen, 
de verdrukte geeft Hij een stem. 
Hij koopt hen vrij,  
als vrije mensen  
mogen zij verder gaan. 
Want ieder mens is  
een geliefde in Zijn ogen, 
medestander is Hij vooral voor hen. 
 
Naar psalm 72, 2.4.12-14 
 
 
Heer, kom voor hen op 
 
Als niemand het voor hen opneemt, 
wees Jij er dan ten minste. 
kinderarbeid, onvrijheid, 
discriminatie, verwaarlozing, 
intimidatie, armoede... 
Zoveel onrecht is er op onze kleine 
planeet, ver weg maar ook dichtbij. 
Laat onrecht toch niet zegevieren! 
Jij bent toch die God die met dat 
verloren volk op weg ging? 
Jij bent toch die er altijd zal zijn? 
Jij bent toch "Ik ben er"? 

 
Mt. 12,11 
Als iemand van u een schaap heeft, 
en het is op sabbat in een kuil 
gevallen, zal hij het er dan niet uit 
halen? 
 
Heer, maak mij bewust 
 
Maak me bewust van eigen onrecht.  
Van onrecht door onderscheid te 
maken in mensen, door mijn 
vooroordelen, door mijn uitsluiten. 
Door mijn eerst zoeken naar eigen 
gemak. 
Van georganiseerd onrecht door 
dingen te kopen die gemaakt 
worden in onrecht. 
Van georganiseerd onrecht door de 
goederen van de wereld te 
verslinden terwijl andere mensen 
leven in honger en gemis. 
Van georganiseerd onrecht in 
onwetendheid. 
 
 
Heer, geef me kracht 
 
Om me in te zetten voor de rechten 
van de medemens. 
Om medestander te worden van de 
mens arm aan kansen. 
Om mezelf even opzij te zetten 
omwille van die andere. 
Om te zoeken in creativiteit en 
overleg omwille van die andere.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

de eenzame opzoeken 
 
Spring nog eens binnen, 
ik ben zo alleen. 
Laat me Je gezicht zien, 
dat ik weet dat Jij er nog bent. 
Geef mij gehoor, 
laat me niet tegen muren spreken. 
 
Ik zit hier dagenlang,  
de klok op de achtergrond, 
de dagen gaan zomaar  
aan mij voorbij. 
Ik zit hier op mijn nest  
met niet langer die warmte, 
ik blijf een mens voor gezelschap, 
maar ben een eenzaat geworden. 
 
In het duister zit ik op wacht, 
en niemand komt langs. 
Sta op en kom langs, 
wees barmhartig, 
Je tijd van genade mag komen, 
het is de hoogste tijd. 
 
Naar psalm 102, 3.7-8.12.14 
 
 
Heer, zoek mij op 
 
Die vraag komt bij mij naar boven  
en toch weet ik dat Jij dit doet. 
Eigenlijk zou ik moeten vragen: 
Heer open mijn ogen opdat ik Jouw 
ontmoeten herken. 
Wat ik bij niemand kwijt kan wil ik 
aan Jou toevertrouwen. 
Bij Jou ben ik pas echt begrepen. 

Jij doet me open bloeien als mens 
bij mezelf en ook bij anderen. 
 
Mc. 15, 34 
Mijn God, mijn God, waarom hebt Jij 
Mij verlaten? 
 
 
Heer, laat hen niet alleen 
 
Zoveel oudere mensen zitten lange 
dagen alleen. 
Zoveel niet begrepen mensen lopen 
in de drukte van het leven en zijn op 
zich eenzaam. 
Zoveel lijden wordt alleen gedragen. 
God, laat hen  
toch niet helemaal achter.  
Wees met Jou genade hen nabij. 
 
 
Heer, zend me op weg 
 
Geef me de moed om op weg te 
gaan naar de andere. 
Geef me de kracht om deuren te 
openen zodat ik anderen bereiken 
kan. 
Zend me met barmhartigheid zodat 
anderen me in vertrouwen nemen 
en uit hun eenzaamheid kunnen 
treden. 
Geef me bovenal enthousiasme om 
ook anderen aan te zetten tot  
medeleven met mensen achter 
gesloten deuren.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

iemand in zijn waarde bevestigen 
 
Bij Jou mag ik gewoon mezelf zijn, 
nooit voel ik me te min. 
In Jou voel ik  
mijn hart weer kloppen. 
Ik sluit me niet langer op. 
"Erbarmer" is Jouw Naam, 
bij Jou voel ik me goed. 
 
Jij laat me aan Jouw tafel aanzitten, 
Jij wil ook bij mij te gast zijn. 
En anderen mogen dat zien. 
Het kan Jou en eindelijk ook mij  
niet meer schelen. 
Het voelt als zalf  
op mijn oude wonden, 
Het is genade die over mij komt. 
Samen drinken  
wij op elkaars gezondheid. 
Mijn beker is gevuld  
met nieuwe kansen. 
 
Naar psalm 23, 2-3.5-6 
 
 
Heer, bevestig me 
 
Zie of ik goede wegen ga  
en sterk me om in die door te gaan. 
Laat me ervaren dat ik zo gelukkig 
mag zijn en onder Jouw zegen mag 
leven. 
Toon mij in kleine dingen, in een 
gepast woord of een stralende zon, 
dat Jij gelukkig met me bent. 
Sterk mij in mijn zoeken en geef me 
de kracht om moeilijkheden aan te 
kunnen. 

 
Lc. 7, 6 
Heer, ik ben niet waard dat Jij tot bij 
mij komt, maar spreek en ik zal 
gezond worden. 
 
Heer, leer me te zien 
 
Leer me kleine tekenen te 
herkennen in de andere van Jouw 
zalige nabijheid. 
Leer me in gebroken, zondevolle 
mensen nog de schoonheid te zien. 
Laat me in het verloren schaap een 
oproep te zien om naar hem te 
zoeken. 
 
 
Heer, schenk me helende woorden 
 
Geef mij helende woorden om de 
kleine mens op te richten. 
Schenk me een liefdevolle blik om 
anderen weer te doen stralen. 
 
Jouw voorkeur gaat naar de mens in 
nood: de zieke, de arme, de zondige, 
de gebroken mens. 
Laat me naar Jouw voorbeeld ook 
groeien in die keuze en sterk me 
met de gaven om hen daadwerkelijk 
bij te kunnen staan, 
om hen te laten groeien  
in het besef dat zij werkelijk  
Gods lievelingen zijn.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

neerdalen in de eenvoud en het leven met anderen delen 
 
Daal af, sta op samen met ons. 
Het is tijd  
om gewoon te zijn met ons. 
Jij hebt ons lief,  
ook onze kleine kanten. 
Met Jou erbij  
voelen we ons meer heel. 
 
Hij gaat naar de mens in nood. 
Hij komt gewoon aan huis. 
Hun vragen beluistert Hij  
en samen met ons kijkt Hij  
hoe er mee om te gaan. 
 
God ziet neer en daalt af. 
Hij hoort hun gejammer, 
Hij ziet hun lijden. 
Neergedaald en opgestaan 
is Hij hen nabij. 
Hij kent ze en bemint ze. 
 
Naar psalm 102, 14-15.18.20-21 
 
 
Heer, Jij hoorde ons gejammer 
 
Jij mag mijn God zijn, 
want Jij daalt tot ons af. 
Jij was het joodse volk nabij in hun 
uittocht uit Egypte, 
Jij daalde af in een kind,  
onze Messias. 
Jij bent God omdat Jij  
barmhartig bent. 
Jij bent ons grootste geschenk. 
 
 

Joh. 17, 18 
Zoals Jij Mij naar de wereld hebt 
gezonden, zo heb Ik hen naar de 
wereld gezonden 
 
 
Heer, help me waarderen 
 
Help me waarderen de kleine 
kantjes van een mens: 
De liefde verscholen in heel 
eenvoudige dingen. 
De roep om geliefd te worden in het 
dagelijkse leven. 
Het ploeteren om te overleven. 
De praat over koetjes en kalfjes die 
verraad hoe graag mensen contact 
maken. 
Het schijnbaar onbenullig leven van 
heel eenvoudige mensen dat toch 
zo vol schoonheid zit. 
 
 
Heer, schenk me liefde 
 
Schenk me liefde opdat ik eenvoudig 
wordt en niet te rap ga oordelen. 
Schenk me geduld om klein 
menselijk leven te kunnen plaatsen 
en te leren waarderen. 
Leer me broer of zus te worden van 
gewone mensen, leer me met hen 
op weg te gaan. 
Laat mijn hoogmoed  
en oordelen verdwijnen.  
Leer me barmhartig te zijn.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

hulp aanvaarden in dankbaarheid 
 
Ik dacht dat ik  
alleen de wereld aankon. 
Ik kon het zelf, geen hulp nodig! 
Ik was vergeten  
hoe ik als kind mocht leunen, 
hoe ik ooit ook eens hulpeloos was. 
 
Ik moest en zou, 
ik kon wel huilen, maar niet tonen, 
ik barstte uit  
en Jij en anderen kregen de vlaag. 
 
Maar toen Je er niet was, 
ik Je niet nodig had, 
kwijnde ik weg. 
 
Daarom heb ik dan toch  
naar Jou gezocht. 
toegegeven... 
Weet, ik heb Je nodig! 
Laat me Jouw barmhartigheid zien! 
 
En Je was er, bent er. 
Je zond die medemens,  
die helpende hand. 
Mijn leven is weer  
te leven geworden. 
Wat ben ik blij dat Je er mag zijn! 
Dankbaar  
zal ik Jouw hulp aanvaarden. 
Ik hou van Je en van het leven. 
 
Naar psalm 30, 7-9. 10-13 
 
Joh. 11, 41 
Vader, Ik dank Je dat Je Mijn 
verhoord hebt. 

 
Heer, help mij 
 
Heer, ik heb veel te dragen: 
mijn pijnen en zorgen. 
Mijn dagelijkse bekommernissen en 
mijn tekort schieten. 
Wees in Jouw barmhartigheid  
mij nabij. 
Help mij om nog het schone te zien 
in Jouw schepping. 
Help mij opdat ik nog kan danken. 
 
 
Heer, help mij uit handen te geven 
 
Zo graag ben ik zelfstandig,  
maar het lukt me niet meer. 
Help me om mijn trots opzij te 
zetten en hulp te aanvaarden. 
Maak van mij een mens die blij is 
met de hulp in plaats van te veel te 
staan op mijn rechten. 
Help me uit handen te geven en te 
vertrouwen, mild te worden voor 
wie mij verzorgen moet. 
 
 
Heer, ik dank Je 
 
Dat niet alles van mij afhangen 
moet. Dat ik mag bouwen op 
medemensen en op Jou. 
Dat Jij me de moeite vinden blijft 
ook als ik steeds minder aan kan.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

anderen oprichten tot zelfstandigheid 
 
Jij bent het! 
Jij, die mij uit het slijk haalde, 
die mij zelfredzaamheid gaf. 
Geen afhankelijkheid meer  
zonder eigenwaarde! 
 
Jij gaf me weer stevige voeten, 
met Je kleine steuntjes, 
in overleg met mij, 
zonder veel geduw en getrek. 
 
Een nieuw lied mag ik zingen, 
niet enkel dankbaarheid, 
maar ook mijn lied 
- dank zij Jou - 
zo mag Jij in mijn lied klinken. 
Jij geeft me toekomst, 
doet me weer staan. 
Zo wonderlijk, zomaar, gegeven. 
Niemand kan dat beter! 
 
Daarom zal ik er staan, 
als getuige  
van wat Jij voor mij betekent. 
Daarom hou ik mij recht, 
omdat Jij er bent. 
Zoveel is mij geschonken, 
zoveel kan ik nu zelf schenken. 
 
Ik ben er dankzij Jou. 
 
Naar psalm 40, 3-4.6 
 
Lc. 5,23 
Sta op en loop 
 
 

Heer, geef kracht aan mijn benen 
 
Laat toe dat ik op eigen benen staan 
mag zonder te vergeten dat ik 
anderen en vooral Jij nodig heb. 
Geef me de kracht om mij in te 
zetten voor de maatschappij, maar 
vooral om zorg te kunnen dragen 
voor mezelf en mijn naasten. 
 
Heer, behoed me voor betutteling 
 
Moge mijn helpen nooit vanuit de 
hoogte komen. 
Sterk mij opdat ik ieder het nodige 
respect kan geven en hen ook 
aanzet om met hulp op te kunnen 
komen voor zichzelf. 
Geef me het vuur om mensen te 
kunnen oproepen tot opgestane 
mensen. 
 
 
Heer, help bij het oprichten 
 
Niet ik, maar Jij bent mijn kracht. 
Niet ik, maar Jij geeft me liefde. 
Niet ik, maar Jij draagt mij 
op eigen benen  
om mensen op te richten. 
Laat Je juk zacht zijn,  
laat me niet overvragen.  
Help me met Jouw Geest om kansen 
te geven. 
Help me in Jouw Aanwezigheid om 
barmhartigheid te delen tot 
opstanding van de kleine mens.  
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Nog meer dan 7 andere werken van barmhartigheid 

anderen aan elkaar geven 
 
Wat is het toch een leven in genade, 
wat doet je dat toch groeien, 
als je aan elkaar gegeven wordt 
om in liefde elkaar te dragen! 
 
Wat is het toch zalig, 
verwijzend naar God, 
als je gemeenschap mag vormen 
en het je gegund wordt 
om graag te zien. 
 
Wat is het toch een wonder, 
als ik in die andere  
een broer of zus mag ontdekken. 
 
Het is kostbaarder 
dan dure olie. 
Het is zalving en zegen, 
om van te likkebaarden. 
Het is als morgendauw 
dat groen weer leven doet. 
 
Ja, God is genade, 
Hij is in ons nabij! 
 
Naar psalm 133 
 
 
Mc. 3, 34 
Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn 
broers 
 
 
 

Heer, schenk mij naasten 
 
Een mens is niet gemaakt  
om alleen te zijn.  
Daarom geef mij tochtgenoten. 
En ga Jij ook met me mee. 
Leer me te delen en barmhartig  
te zijn en maak ook hen mild en 
minzaam. 
 
 
Heer, wees mijn Broeder 
 
Hoe zou ik nog het onze Vader 
kunnen bidden als Jij, Jezus, niet 
mijn weg zou meegaan? 
Hoe zou mijn liefde zijn zonder Jou? 
Jij voor mij, voor hen; 
en wil er ook zijn voor Jou. 
Wil Jij mijn broer zijn? 
 
 
Heer, help mij te verbinden 
 
Maak mij sociaal,  
niet om mensen aan mij te binden, 
maar om hen aan elkaar te geven. 
Sterk mijn geloof en getuigenis, 
niet om mezelf, 
maar om mensen dichter bij Jou te 
brengen. 
Help me heen te wijzen, 
in het volle besef, 
dat Jij in mij de Heenwijzer bent.  
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Jij, die hier langs de poort bent binnengekomen, 
erken God in Zijn grootheid 
en in Zijn klein tussen ons willen zijn. 
Jij, hier in Zijn huis, 
doe wat van je verwacht wordt, 
prijs Zijn barmhartigheid. 
 
Hef je handen  
en zie met liefde naar Zijn liefde uit. 
Moge je gezegend zijn 
door Hij die alles in Zijn gulheid  
mogelijk heeft gemaakt. 
 
Naar psalm 134 
 
 
 
 
 
 
Dit zijn zeven dubbele blaadjes met meer dan zeven werken van 
barmhartigheid als bezinning vanuit de psalmen.  
 
Hou de poorten van je hart open voor Zijn barmhartigheid. 
 
 
 
 
 
 
Dank om in deze kerk te komen tot gebed. 

Gelieve het boekje terug te leggen  
opdat na jou nog iemand dit gebruiken kan. 
 
Indien je deze teksten graag zou hebben: 
mail dan die vraag naar Wilfpauwels@hotmail.com. 
 
 
aangeboden door de federatie Harelbeke 
en de gemeenschap van Sint Salvator. 


