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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 

 
 

 

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 raken kon?  
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.  



16 
 

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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Derde reeks 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 
 
Luisteren naar de mens is vaak 
belangrijker dan antwoorden 
bieden. 

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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Derde reeks 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 
 
Liefde is net het anders zijn, ook 
wat eens afstoot of afschrikt, 
toelaten en meer nog: de mens 
blijven liefhebben. 
 
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.  
 
Mc. 9, 40 
Wie niet tegen ons is, is vóór ons   
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Derde reeks 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 
 
Je moet niet je onmiddellijk 
aangevallen weten. Wees mild en 
geef de kans aan de ander om zich 
te uiten, alsook zich later te 
herpakken. 
 
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.  
 
Mc. 15, 13 
Maar zij schreeuwden nog harder: 
"Kruisig Hem!"  
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Derde reeks 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 
 
Er zijn veel eenzame mensen, 
daarom niet altijd alleen, kruis hen 
op je pad. 
 
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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Derde reeks werken van barmhartigheid 

Lijden verzachten 
 
Ik kan weer naar Je opkijken. 
Dat doet me deugd! 
Jij hebt mijn lijden verzacht, 
mijn pijnen draagbaar gemaakt. 
Ik kan weer rustig liggen of aan iets 
denken. 
Pijn verhindert me niet echt meer. 
God, ik schreeuwde om Je 
en Jij stilde mijn scheuten en 
branden. 
Je bracht me weer tot leven, 
hel is in me gesust. 
Zing voor die zegen en rust brengt! 
 
Wat heb Je er immers aan als ik 
enkel nog kan kermen? 
Als ik verlang om niets meer te 
voelen, 
desnoods van alles te vluchten? 
Dan is er geen plaats meer om Je uit 
te zingen, 
dan beheerst enkel ongemak mijn 
bewustzijn! 
Luister, mijn Nabije Geliefde, 
wees mij genadig! 
 
Naar psalm 30, 2-5.9-11 
 
Het is een genade om iemand zijn 
lijden te verzachten. Naast 
nabijheid is dat het belangrijkste bij 
zwaar zieke mensen. 
 
Marcus 5,25-27 
Er was een vrouw bij die al twaalf 
jaar vloeiingen had. Ze had veel te 
lijden gehad van allerlei dokters en 

alles uitgegeven wat ze had, en niets 
hielp; ze was er daarentegen op 
achteruitgegaan. Omdat ze over 
Jezus gehoord had, kwam ze door de 
menigte naar Hem toe en raakte zijn 
kleren aan. 
 
Heer, wees de lijdende nabij 
 
In plaats van schuldigen te zoeken of 
Jou aan te klagen, vraag ik Je: wees 
hen nabij. Help hun kruis te dragen. 
Zend goede dokters en mensen die 
tijd voor de lijdende mens maken.  
Verzacht de pijn en geef kracht en 
geloof aan de mens in miserie opdat 
zijn lijden draagbaar mag worden. 
 
Heer, verzacht mijn lijden 
 
Doof de pijn opdat ik niet doof 
wordt voor wat rondom me 
gebeurt. Geef me de kracht om 
eigen lasten te relativeren. Wees mij 
genadig. 
 
Heer, leer me naast de lijdende te 
staan. 
 

Open mijn ogen voor de mens in 
pijnen. Maak me sterk om hen bij te 
staan maar maak me niet hard. Vul 
mij met Jouw nabijheid opdat ik op 
mijn beurt er kan zijn voor de 
lijdende mens. 
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Derde reeks werken van barmhartigheid 

Mensen vervoer aanbieden 
 
Ze moesten me het geen twee keer 
zeggen: 
Ik mag mee, even uit het huis, 
boodschappen doen, onder het volk 
zijn, iets bezoeken, nog een keer een 
kerk binnen gaan. 
En het is waar: 
Ik sta hier nog eens, al zolang 
geleden... Jouw muren en zuilen 
zien, mijn vertrouwde plek van 
vroeger. 
Het doet echt deugd, 
hier heb ik zoveel herinneringen. 
Het is anders dan thuis, altijd tussen 
die vier muren. 
Hier kwamen we samen, in deze 
kerk. Hier deed ik altijd mijn 
boodschappen. 
"Hoe is het met je, lang geleden" 
Het is een feest, al kan ik niet meer 
zo ver gaan... 
God dank! 
Weer een dag om naar uit te zien, 
ze zullen me nog komen halen. 
Een diepe vrede, tevredenheid 
viert in mijn hart. 
Niet enkel voor mij bid ik, 
maar voor zoveel mensen, 
voor broer, voor zus, 
voor vriend, voor vriendin: 
Dat ze net als ik dat geluk weer 
mogen kennen. 
 
Naar psalm 122,1-4.7-8 
 

Dan kunnen mensen nog eens uit 
huis. Dan horen ze er weer meer 
bij. 
 
Lucas 10, 34 
Toen zette de Samaritaan de man op 
zijn eigen rijdier en bracht hem naar 
een herberg. 
 
God, maak me bereid om vervoer 
aan te bieden. 
 
Open mijn ogen voor de mens in 
nood , zodat ik tijd aan hen verleen. 
Zodat ik ook mijn eigen gemak opzij 
wil zetten om daadwerkelijk mensen 
weer in de maatschappij te brengen. 
 
 
God, laat ons blijvend zoeken naar 
hulpmiddelen. 
 
Maak de mens vernuftig, vooral in 
het vinden van hulpmiddelen zodat 
de zieke of andersvalide mens zich 
meer kan behelpen. 
 
 
God, breng mij in vervoering. 
 
Breng mij naar de bron. 
Zodat ik meer op eigen benen, door 
Jou gedragen, iemand kan zijn voor 
Jou, voor mijn medemens en voor 
Jouw schepping.  
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Derde reeks werken van barmhartigheid 

Boodschappen en verrichtingen voor iemand doen 
 
Een pluim voor de mens 
die weet  
dat hij door God volop kansen krijgt 
en daarom  
zoals de Heer een ander wil helpen. 
Zegen over de mens  
die ervaart  
dat nabij zijn hem goed doet 
en daarom ook kiest  
om een ander nabij te zijn. 
Hij volgt en verwijst naar onze Heer: 
Hij komt op voor wie niet meer 
zelfredzaam is. Hij zorgt  
dat er brood en eten in huis is. 
Hij brengt de rekeningen in orde. 
Hij geeft aan mensen de kans om 
thuis te blijven door zijn hulp. 
Hij doet mensen weer blij kijken naar 
hun tuin of huis. 
Opgeknapt en leefbaar geeft een 
goed gevoel. Hij is vriend aan huis en 
richt hulpbehoevenden weer op. 
Hij houdt van, is de helpende hand. 
Hij doet geloven in toekomst. 
Hij beschermt en zorgt voor de mens  
die anders vervreemd wordt  
van zijn thuis. Hij neemt het op voor 
hen op en staat bij. 
Zo is hij en trekt zich niets aan  
van kwatongen 
of mensen die zeggen dat hij naïef is 
of er op uit zijn voordeel te halen. 
De mens staat voor hem centraal. 
 
Naar psalm 146,5.7-9 
 

Kleine of grootse dingen doen, 
zodat de mens in nood langer in 
zijn eigen omgeving kan blijven: als 
dat geen genade is! 
 
Lucas 7,3 
Toen de Romein over Jezus hoorde, 
zond hij Joodse oversten naar Hem 
toe met het verzoek zijn hulpje te 
komen genezen. 
 
Goede God, breng me Jouw 
boodschap. 
 
Zonder Jou ben ik niets of niemand. 
Zend me Jouw genade, geef me het 
woord dat ik nodig heb om mijn 
leven uit te bouwen... om te leven. 
 
 
Goede God, zend mij als Jouw 
boodschapper. 
 
Laat me Jouw boodschap brengen 
heel concreet bij de medemens. 
Geef me die genade dat ik in alles 
wat ik doe Jou voor ogen heb zodat 
ik met grotere vreugde een 
medemens nabij kan zijn. 
 
 
Goede God, maak me ten dienste. 
 
Maak mij tot Jouw werktuig. Geef 
me handen, voeten en vooral een 
hart om anderen nabij te zijn in 
dienstbaarheid.  
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Vierde reeks 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 
 
Hoe kleiner de medemens, hoe met 
groter respect je die moet nabij 
zijn. En laat niet af om die aan te 
moedigen en te bevestigen. 
 
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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Vierde reeks van barmhartigheid 

Zinvolheid geven aan een bestaan 
 
Jij, mijn God, zin van mijn bestaan! 
Van de eerste letter tot de laatste, 
Jij, eerste woord en laatste! 
Jij, reden om op te staan, 
Jij, bewaring in mijn slaap. 
 
Met Jou wil ik op weg, 
van Jou wil ik drinken. 
Jij maakt mijn leven vol. 
Jij maakt mijn leven. 
Op Jou bouw ik, 
in Jouw handen beweeg ik. 
 
Jij, mijn geluk, 
ik heb het grote lot gewonnen, 
niets kan nog stuk: 
Want Jij bent er. 
Mijn geluk kan niet op! 
 
Jij wijst mijn toekomst, 
in Jou vind ik mijn verleden, 
mijn heden is een gesprek met Jou. 
Ik mag mij gelukkig achten, 
ik aan Jou zij 
voor altijd en altijd geweest. 
 
Naar psalm 16,2.5-6.11 
 
Het ergste is zinloosheid. Al te vaak 
verbinden we zin in het leven met 
iets presteren, daardoor zijn er 
zoveel mensen die zin verliezen. 
Daarom is het een daad van liefde 
om ook gebroken leven te wijzen 
op zinvolheid.  

 
Joh. 10, 10b 
Ik ben gekomen opdat ze leven 
mogen hebben, en wel overvloedig. 
 
Geef zin aan gebroken bestaan. 
 
Goede God, laat mensen zich niet 
verliezen met de gedachte dat 
enkele inzet zin geeft. Laat ze 
ervaren dat ook ontmoeting, mogen 
leven en zich verwonderen ook 
kleur geeft aan het bestaan. 
 
Wees Jij mijn woord, mijn zin. 
 
Goede God, laat Jouw woord mij 
bewegen. Laat Jouw aanstekelijk 
spreken mij aanzetten tot 
antwoorden. Breng mijn leven tot 
Leven. Amen. 
 
Laat me Jou aanbieden. 
 
Mag ik Jou, mijn grootste geschenk, 
met anderen delen. Geef me de 
moed en vooral het enthousiasme 
om op Je te wijzen opdat ikzelf en 
ook anderen van Jou mogen open 
bloeien. 
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Angst wegnemen 
 

Als mensen diep vallen, 
de moed is weg geslonken, 
de angst hen overmand: 
Dan ben Jij er 
- hoop en toekomst - 
 
Als mensen niet langer leven 
kunnen, 
heen en weer geslagen worden, 
dolend rondlopen: 
Dan ben Jij er 
- nabije liefde - 
 
Als ze roepen met hun laatste 
schreeuw 
al is het niet fraai om te horen: 
Dan ben Jij er 
zelfs in die schreeuw 
om opstanding te worden 
weg van angst en leegte. 
 
Jij brengt rust, vrede. 
Stormen stil Je 
al is het met tijd. 
 
Hoe zalig om weer vrij te kunnen 
ademen! 
Je brengt hen naar geluk en 
vertrouwdheid. 
Hoe zouden ze kunnen Jou niet te 
noemen 
in hun dagelijks bezig zijn? 
Jij brengt ruimte 
weg van benauwing. 
Hoe zouden ze Je niet kunnen 
gedenken? 

Zij danken alles aan Jou. 
Hoe zou ik niet kunnen getuigen? 
Met Jou uiteindelijk geen onrust! 
 
Naar psalm 107,26-32 
 
Liefde wint van angst. Zelfs in 
vertwijfeling blijft liefde staande.  
 
Lucas 8,50 
"Wees niet bang; heb vertrouwen, 
dan zal ze gered zijn." 
 
Laat verdwijnen die nachtmerries. 
 
Zoveel mensen leven dagelijks in 
onzekerheid en angst. Laat oorlogen 
en onrecht stoppen. Laat komen 
Jouw rijk van liefde en erbarmen. 
 
 
Breng licht. 
 
Laat de hoop de angst overwinnen. 
Geef kracht aan het vertrouwen van 
de gekwetste mens. 
 
 
Geef me vertrouwen. 
 
Geef me het zalig vertrouwen dat 
als ik iets wil bereiken omwille van 
Jou me riskeren kan.  
Laat angst voor het gebrokene in 
mijn of in het leven van mijn broer 
mij niet wijken om echt te leven.  
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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 
 
Tochtgenoten krijgen is een hele 
sterkte. Mensen laten 
samenkomen en halen uit hun 
alleen te dragen moeilijkheden is 
een daad van bekommernis om 
hen. 

 
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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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 
 
God daalt neer uit liefde. Zo ook 
mogen wij neerdalen voor de mens 
met de minste kansen. 
 
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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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 
 
Mensen de kracht geven om zelf 
verder te kunnen is liefde geven 
zonder afhankelijkheid en beloning 
te verwachten. 
 
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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De andere de mogelijkheden geven  
om iets op te bouwen om beter te leven 

 
God vraagt Je:  
Mag Ik je zo steunen dat je je leven 
beter kunt opbouwen? 
Zonder Zijn hulp zou het nooit gaan! 
God steekt een handje toe om te 
waken over je leven. 
Zonder Hem zou ik verloren zijn. 
Je kunt het niet alleen: 
Laat Hem toch toe in Je leven! 
 
Zijn hulp is van grote waarde!  
Een geschenk uit de hemel! 
Als je zelf niet meer weet van welk 
hout pijlen te maken: 
reken dan op Zijn nabijheid. 
Je kinderen zullen er wel bij varen. 
De mens die hulp krijgt, 
die troeven uit zijn rugzak kan halen: 
Hij vaart wel. 
Hij ziet vooruitgang 
en staat niet hulpeloos verloren. 
 
Naar psalm 127 
 
Solidariteit noemt dat. Kansen 
geven opdat die ander een 
menselijker leven krijgt. Denk maar 
aan hulp aan de derde wereld, 
maar het kan ook bij jou in de 
buurt. 
 
Lucas 5,13 
En onmiddellijk verdween zijn 
melaatsheid. 

 
Help bouwen aan een toekomst 
 
Goede God, 
we zitten met zoveel vraagtekens. 
Er is zoveel honger en ellende, 
zoveel mensen op de vlucht. 
Er is de opwarming van de aarde. 
Er zijn zoveel oorlogen. 
En zoveel mensen leven zomaar 
zonder nog een dieper doel te 
hebben.  
Geef ons de moed en de kracht om 
aan die vele vragen een antwoord te 
geven. 
 
Maak solidair 
 
Geef me het geloof dat ik echt mijn 
naaste mag liefhebben. Open mijn 
handen voor de ander. 
Leer me meer in te voelen wat een 
ander meemaakt zodat ik 
gemakkelijker voor hem opkom. 
 
Maak mij vrijgevig 
 
Maak me zo doordrongen van 
naastenliefde dat ik niet langer geef 
om mijn geweten te sussen. 
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Zorg dragen voor de natuur en de omgeving 
 
God brengt het water  
naar zijn bedding 
zodat ieder te drinken krijgt: 
zelfs de woudezels en  
de machtige ceders, 
heel de aarde herleeft  
en wordt doordrenkt. 
Hij schenkt hoge takken  
aan de vogels voor hun nesten 
en rotsen  
aan de klipdas om te schuilen. 
Gras mag welig tieren  
tot blijdschap van alle vee 
en vele gewassen voor de mens. 
En er is wijn en olie en brood  
om het leven te vieren! 
Alles krijgt zijn plaats, 
ieder mag er zijn! 
 
Naar psalm 104,10-18 
 
Dat is toekomst geven, niet enkel 
voor jou en je kinderen, maar ook 
voor heel de natuur. Zorgen voor 
een dier, zorgen voor je buurt is 
niet zo groots en toch zo belangrijk 
en een teken van jouw liefde. 
 
Gen. 1,28 
Leef op aarde en hoedt haar. 
 

God, draag zorg 
 
Ik, een stukje van Jouw schepping, 
draag zorg voor mij. Behoed me 
voor te harde klappen en maak me 
sterk zodat ik het leven en ook de 
bekoringen aankan. 
 
Roep ons op tot respect 
 
Wij zijn ongelovig als we geen 
rekening houden met Jouw 
schepping.  
Niet alles draait rond ons. 
Jij hebt ons gegeven, maar niet 
enkel om te gebruiken. Alles 
verwijst naar Jou. Roep ons dan op 
om met verwondering en zorg te 
kijken naar alles, want in dat alles 
spreek Jij ons aan. 
 
Geef me wijsheid om goed te 
kunnen zorgen. 
 
Geef me meer dan goede intenties. 
Geef ons inzicht opdat ik, samen 
met anderen, op de best mogelijke 
manier kan zorg dragen voor mijn 
omgeving. 
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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 
 
Er is geen barmhartigheid zonder 
rechtvaardigheid. 
 
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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Anderen aanzetten tot barmhartigheid 
 
Ik roep anderen op  
om hun hart te openen. 
Ik zet ze aan om iemand te zijn  
voor een ander. 
In zo een stad wil ik wonen: 
waar ieder bekommerd is  
voor elkaar. 
Ik ben er mee gediend  
en zelfs ontroerd 
als ik onbaatzuchtige liefde 
opmerken mag. 
 
Nee, geen hardheid en 
onmenselijkheid duld ik! 
Dat ze getroffen worden,  
die met een hart van steen! 
Getroffen  
door ontroering en mededogen! 
Iedere dag opnieuw ban ik 
hardvochtigheid uit, 
uit mij en weg van mij. 
Zo zal de stad eens volop leven, 
en egoïsme zal verbannen zijn. 
 
Naar psalm 101, 6-9 
 
Het is een vorm van verkondigen. 
Jouw voorbeeld, jouw verwijzing 
kan zorgen dat barmhartigheid 
groeit, ook rondom je. 
 
Joh.13, 15 
Ik heb het je voor gedaan: doe ook  
zoals Ik voor jullie heb gedaan. 

 
Laat Jouw woord leven 
 
Leef in mij. Klop bij me aan. Laat 
Jouw barmhartigheid in mij groeien. 
Zo voel ik me meer met Je 
verbonden, zo groei ik ook in 
nabijheid met ieder rondom mij. 
 
Geef mij voorbeelden 
 
God, ik heb meer nodig om blijvend 
wakker geschud te zijn dan Jou, dan 
het evangelie. Het spijt me, zo zwak 
ben ik. Ik heb meer nodig dan 
mensen in de geschiedenis die een 
voorbeeld voor me zijn. Geef me 
mensen, nu en dichtbij, waar ik naar 
kan opkijken om zo dichter bij Jouw 
mysterie te kunnen zijn. 
 
Geef me het enthousiasme  
 
Geef me Jouw Geest om van Jouw 
vuur te kunnen leven en het ook uit 
te stralen. Laat mijn liefde Jouw 
liefde zijn. Laat Jouw liefde 
aanstekelijk zijn, voor anderen, voor 
mij. 
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Ordenen en aanreiken  
opdat anderen gemakkelijker vinden 

 
Beste mensen, 
kom en luister naar mij. 
Het zal je helpen 
 je leven in te richten. 
Verzamel je rond die wijsheid  
en leef er naar. 
Wie je ook bent: rijk of arm,  
sterk getalenteerd of minder, 
luister naar de wijsheid  
die ik je aanreiken mag. 
Het is wijsheid uit levenservaring 
die ik aan je kwijt moet. 
Mijn mond kan niet langer zwijgen! 
Het is wijsheid uit oude boeken, 
van generaties vóór ons  
die ervaren hebben. 
Aan jou geef ik het,  
geef me de tijd en de mogelijkheid  
om het je uit te leggen: 
Waarom zou je bang zijn 
en toekomst niet langer zien 
omdat tegenslag je treft, 
omdat anderen je het moeilijk 
maken? 
Laat je toch niet doen  
door die pochen met rijkdom 
en denken alles te kunnen regelen 
met geld. 
Dat zijn er die zichzelf te hoog 
inschatten, Ze zullen geluk niet 
vinden en enkel leven van 
aangedikte leegte. 
Als je dit niet inziet ben je niet beter  
en zal je geen geluk vinden. 
 
Naar psalm 49,2-7.14.21 

 
Als je gedachten ordent of als je je 
eigen teksten, gebeden aanreikt 
dan help je een ander om zelf ook 
te komen tot verdieping. 
Als je een overzicht of inzicht maakt 
dan kan de ander er gemakkelijker 
mee overweg. Dit doen met 
levenswijsheid en geloof is een 
ware zegen voor de ander. 
 
Lc.10, 24 
vele profeten en koningen hadden 
willen zien wat jullie zien. 
 
Geef mij duidelijkheid 
 
Geef dat ik in wat mij te boven gaat 
toch lijnen mag ontdekken om meer 
van Jou te kunnen leven. 
 
Geef mij het talent  
 
Laat me verbanden zien en geef me 
de taal om ook anderen dit te laten 
opmerken. 
 
Spoor mij aan om aan te reiken 
 
Geef me niet enkel de honger om 
Jou te ontdekken en te ontmoeten, 
maar ook de dorst om anderen 
dichter bij Jou, mijn bron, te 
brengen. 
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Tegen alles in medestander blijven 
 
Het waren op zich goede gasten, 
en ze konden wel wat, maar als het 
nodig was deden ze het nodige niet. 
Ze deden niet wat verwacht werd 
en hielden zich niet aan afspraken, 
God toch, hoe jammer. 
En zoveel goeds heeft God met hen 
voor, maar dit zagen ze niet. 
 
Hun goede voornemens sloegen ze 
in de wind en zagen niet hoe ze 
kansen aan het verspelen waren. 
 
En ze bleven maar verkeerde wegen 
gaan. In hun woestijn namen ze de 
helpende hand niet aan. En God 
wachtte tot de nood weer hoog was 
en zij weer hulp zouden zoeken. 
 
Hoe dikwijls had Hij hen niet uit die 
woestijn op weg willen helpen? 
Hoe vaak niet hen uit hun 
niemandsland willen trekken? 
Maar telkens opnieuw deden ze 
Hem pijn. Ze namen Zijn uitgestrekte 
hand niet aan. Hoezeer Hij hen ook 
behoed had voor gevaren. 
 
Hun goede voornemens sloegen ze 
in de wind en zagen niet hoe ze 
kansen aan het verspelen waren. 
 
Zoveel deuren heeft Hij geopend 
voor hen en zoveel tegenstanders 
afgehouden. Kansen zo rijk heeft Hij 
hen gegeven. Maar ze hebben er 
geen oog voor en maken het Hem 

nog moeilijk ook. Ze vervallen in hun 
oude gewoonten. En leven er maar 
op los. 
 
Hun goede voornemens slaan ze in 
de wind en zien niet hoe ze kansen 
aan het verspelen zijn. 
 
Dan raapt Hij alle moed bijeen 
en blijft in hen geloven. 
Hoezeer Hij ook genoeg heeft van 
zoveel gemiste kansen, 
en hoe geërgerd Hij ook is: 
Hij blijft een boontje voor hen 
hebben. Hij ziet nog steeds in hen 
iemand om toekomst mee te 
bouwen. Hij neemt hen weg van hun 
schaapskooien en geeft hen nieuwe 
wegen want Zijn vertrouwen in hen 
blijft bestaan. 
 
Naar psalm 78,9-11.17-18.40-42.55-
57.65.67-68.70 
 
Tegen alles in bondgenoot blijven, 
dat is een groot getuigenis van 
liefde.  
Zelfs als de ander de fout in gaat, 
want ieder gaat wel eens de mist 
in. 
Zelfs als de ander onaangenaam 
overkomt, want zijn wij wel altijd te 
genieten? 
Zelfs als de ander het opgeven wil, 
dan nog mag jij niet opgeven. 
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Joh. 14,16 
En Ik zal de Vader vragen jullie een 
andere Helper te geven, die voor 
altijd met jullie zal zijn. 
 
Wees mij nabij 
 
Niet alleen als ik naar Je zoek 
maar ook als ik Je meen links te 
laten liggen. 
Wees mij nabij als het leven mij 
bitterheid doet proeven. 
Wees Jij er als ik moe ben en de 
kracht niet vind om op te staan. 
Maar help me vooral met Jouw 
aanwezigheid als ik in de fout ben 
gegaan. Wees mij nabij bij zon en 
regen, bij hitte en bijtende kou. 
 
 
Geef me de kracht om nabij te 
blijven 
 
Ook als iemand me ergeren kan, 
of als ik iets niet aan kan, geef me 
toch het geduld en de liefde om de 
ander te blijven bijstaan. 
Als ik te zwak ben laat me dan op 
Jou leunen om toch die medemens 
niet alleen te laten in zijn ellende of 
in zijn zoeken. 
Wees Jij er in mij, zodat Jij voor die 
ander een broer kan zijn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wees Jij de medestander in mij 
 
Als ik iemand bijsta, laat me dan niet 
mezelf prijzen. Ik doe het niet om 
zelf in het midden te staan. 
Als ik iemand bijsta, mag ik dan zo 
getuigen van Jouw liefde. 
Maak me tot Jouw instrument. 
Wees Jij de ander in mij nabij. 
Zo ben Je ook mij nabij 
want zo roep Je in mij het mooiste 
van mezelf op: mens te zijn. 
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Vijfde reeks van barmhartigheid 

Blijven hopen, desnoods in hun plaats. 
 
God, hou me recht al is er niets meer 
om me recht te houden. 
Wees mijn hoop. 
Ook al kan ik mij niet vasthouden, 
hou Jij mij vast. Wees Jij die er bent, 
volgehouden liefde. Ik ben nog 
slechts een hoopje, geen hoop meer. 
Zo diep gewond van binnen. 
Ik ben nog slechts een schaduw, 
een niets, niet eens meer voor 
mezelf. Ik ben vermagerd en heb 
geen uitzicht. 
Ik ben nog slechts gedumpt, weg 
gegoten, niets meer. 
Mijn schreeuw om hulp ligt 
verborgen in stil ineengekropen 
verdriet. Mijn ellende uit zich zelfs in 
woede. Red mij, Jij bent die lief is. 
Ook al heb ik alle hoop verloren, 
ook al kan ik Jouw hoop niet 
verdragen, blijf hopen, blij mij nabij. 
 
Naar psalm 109,21-26 
 
Een mens kan zo diep zitten dat die 
zelf geen hoop meer heeft. Blijven 
geloven en hopen geeft aan de 
gekwetste mens, ook als die vraagt 
om daarmee op te houden, ergens 
houvast ook al is het geen hoop 
meer. Zo verder durven gaan is 
terug doen opstaan. 
 
Mt. 12,21 
En op Zijn naam zullen de volkeren 
blijven hopen. 

 
Leer mij te hopen 
 
Als alles duister is, laat mijn hoop 
dan niet verdwijnen. 
Als alles te gewoon wordt, 
laat mijn verlangen en hopen in Jou 
dan niet verminderen. 
Als alles hopeloos lijkt, wees Jij dan 
mijn hoop. 
En als ik niet hopen kan, wees Jij dan 
mijn hoop en leg die dan terug in 
mijn hart. 
 
Laat me hoop uitstralen 
 
Geen show, geen maskerade, maar 
echt enthousiasme dat aanstekelijk 
werkt, dat wil ik in me dragen. 
Mag ik vreugde en licht brengen 
waar ik kom. Doordrenk me daarom 
met Jou. 
 
Laat me hen zo dragen 
 
Niet door valse hoop te geven, niet 
door te sussen of het beter te 
weten, maar door te blijven geloven 
en zo vast te houden, zo mag ik 
nabij zijn. 
En laat me dan maar meehuilen en 
desnoods geraakt zijn, als ik maar 
blijf luisteren en nabijheid ben, Jij in 
mij. Laat me niet toe om niet meer 
te geloven in de mens die zelf niet 
meer vertrouwen en hopen kan.  
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Vijfde reeks van barmhartigheid 

Waken en paraat staan 
 
Ik zie uit of Jij er bent. 
Moet ik kijken naar de hoogte,  
naar mirakelen? 
Of naar een medemens, naar 
wonder van aanwezigheid en hulp? 
Waar ben Je?  
Jij die er toch altijd bent? 
Jij, grond van mijn bestaan. 
Jij waakt over mijn voeten  
dat ze niet struikelen. 
Jij staat er om me indien nodig  
weer op te rapen. 
Jij bent er altijd, Jouw liefdevolle 
aandacht verslapt niet. 
God is mijn wachter,  
mijn beschermer. 
Al heb ik pijn, Jij bent nabij. 
Al dreigen gevaren, Jij bent er. 
Jij waakt en bidt in mij. 
Jij staat er in mijn nood. 
Jij gaat met me mee. 
Gisteren, vandaag en morgen. 
 
Naar psalm 121 
 
Soms kun je niet meer dan aan de 
zijlijn staan en uitkijken tot je 
gevraagd wordt of je iets kunt 
doen. Bij zwaar zieke mensen is die 
houding heel belangrijk. Ze weten 
dat ze nooit alleen zijn. 
 
 
 

Mc. 6, 46.48 
 Toen Jezus afscheid van de 
leerlingen genomen had, ging Hij 
bidden op de berg.  
Hij zag hoe moeilijk ze het hadden. 
De wind zat namelijk tegen. 
 
Waak over mij 
 
Dat ik geen domme dingen doe, niet 
afdwaal en Jou verliezen kan. 
Waak over mijn mond die al te vlug 
oordeelt. 
Waak over mijn ogen, niet dat ze 
mijn gedachten zouden verraden, 
wel dat ik naar iemand zou neerzien. 
Waak over mijn handen dat ze enkel 
vuisten maken in mijn gedachten, 
wetend dat ik evengoed wel eens 
een vuist verdien. 
 
Leer mij te waken 
 
Bij de zieke, bij een kind, bij een 
mens in moeilijke papieren. 
Help mij paraat te staan, fysiek en 
ook mentaal. En als ik minder kan, 
dan nog altijd om attent te zijn en zo 
nabij. 
 
Zend me waar ik zijn moet 
 
Open mijn ogen en oren dat ik zijn 
kan waar Jij me zendt.   
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Zesde reeks van barmhartigheid 

Geduldig en mild in het leven staan 
 
God, ik heb geleerd om mild te zijn 
en geduldig, 
me opdringen doe ik niet. 
Ik ben eenvoudig geworden. 
Ik verzet de wereld niet op eigen 
kracht. 
Ik veroordeel niemand 
en blijf vol geloof in de ander 
wachten tot de tijd rijp is. 
Ik ben zo rustiger geworden en 
gelovend in de stille uitnodiging. 
Ik wacht als een kind  
op de zon die opkomt, 
op de ander tot die er klaar voor is. 
Ik stoor me minder aan die andere 
omdat ik weet dat ook ik  
een kind ben, een broer, een zus, 
een kind van Jou, onze Vader. 
Jouw liefde mag zo in mij groeien 
in vertrouwen 
mijn leven lang. 
 
Naar psalm 131 
 
Liefde vertalen als iets goeds doen 
is niet juist, het begint met je 
ingesteldheid, met je manier van 
zijn. 
 
Mc. 9,40 
wie niet tegen ons is, is voor ons. 
 

Wees mild met me 
 
Ik kan zo vierkant zijn, ik kan zo 
gedreven vol zijn van eigen gelijk, ik 
kan zo ... 
Blijf mij toch graag zien. 
Vergeef me en blijf mijn Herder en 
Vader. 
 
 
Vul mij met Jouw liefde 
 
Maak mij mild en vergevingsgezind. 
Maak mij tot een luisterend en 
geduldig oor. Geef me ogen die 
Jouw liefde uitstralen. Schenk me 
een hart dat veel dragen kan. 
 
 
Voor een wereld vol mildheid 
 
Laat haat niet woelen. Schenk 
medemenselijkheid aan ons, 
aardbewoners. Leer ons, mensen, 
beter te luisteren naar elkaar opdat 
we niet zo vlug op ons paard zitten. 
Doe ons inleven in wat een ander 
meemaakt. Maak ons tot nieuwe 
mensen. 
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Zesde reeks van barmhartigheid 

Doen relativeren en humor binnenbrengen 
 
Proficiat aan de man die Gods 
goedheid voor ogen ziet, 
en steeds opnieuw een positieve 
noot ervaart in zijn leven 
en dit ook met anderen delen kan. 
Proficiat aan de man die de weg 
gaat  
in relatie met God en het leven, 
die verbinding kan maken en ervaart 
hoe deugddoend dat is. 
Zijn vrouw bloeit bij hem open, 
zijn kinderen ervaren een goede 
thuis. 
Ja, grote zegen daalt neer over dit 
huis. 
 
Proficiat aan de vrouw ...; 
proficiat aan de vrouw ...; 
Haar man klaagt niet langer over de 
pijn aan zijn grote teen, 
haar kinderen ervaren een goede 
thuis. 
Ja, grote zegen daalt neer over dit 
huis. 
 
Ontvang Gods scheppende kracht, 
geloof in het goede, breng een lach  
en zie hoe goed God alles bedoeld 
heeft en gemaakt. 
Dat je die boodschap volop 
ontvangen mag, 
dat jouw kleinkinderen er nog van 
kunnen genieten. 
 
Naar psalm 128 
 

Relativeren is in relatie brengen. 
Het is zien dat moeilijkheden niet 
alles overschaduwen. Echte humor 
kwetst niet en zorgt voor een 
positieve sfeer. Mensen in die sfeer 
brengen is hen genade geven. 
 
Hand. 8,40 
Filippus werd gezien in Azotus. 
 
Leer mij ook het mooie zien 
 
Help me beter het overzien van 
moeilijkheden. Geef dat ik nooit 
vergeet te kijken naar een glimlach, 
naar eerlijke ogen, naar een bloem, 
een vogel, naar schoonheid en 
oprechtheid. 
 
Breng levensgeest in ons midden 
 
Mag ik steeds geestig naar het leven 
kijken, vervuld van Jouw genade. 
Dat de humor nooit kwetsend wordt 
maar net adem geeft en uitzicht. 
Laat ons steeds verfrissend en 
dankbaar in het leven staan, 
doordrongen van Jouw Geest. 
 
Verbind ons met liefde 
 
Leer me in relatie te brengen, het 
zware en het licht in het leven. Het 
kleine en het grootse, maar vooral 
alles wat leeft rondom mij. En dat 
ook Jouw nabijheid naam krijgt in 
mijn bestaan.  
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Zesde reeks 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 
 
Dankbaar in het leven staan, ook 
als je hulp nodig hebt, dat brengt 
de mens die je helpen moet zegen. 
Het verlicht hun soms zware taak 
en dat is ook genade. 

Joh. 11, 41 
Vader, Ik dank Je dat Je Mij 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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Zesde reeks van barmhartigheid 

Wijzen op schoonheid 
 
Met zoveel schoonheid heb Jij de 
wereld bekleedt. 
Een rijkdom om van te leven! 
Zie de klaterende beekjes, 
het licht dat in het water schijnt. 
Zie hoe alles groeien mag  
en bloeien. 
Hoe bloemen kleur geven, 
hoe gewassen welig tieren. 
Zie hoe als een schilderij Jouw 
schepping zingt. 
 
Laat Jouw genade neerstromen. 
Heuvels vol juichend groen, 
dalen met glinsteringen, 
overvloed aan geuren en kleuren, 
aan klanken en smaak. 
Dieren dansen en granen golven, 
Jouw schepping is één feest! 
 
Naar psalm 65,10-14 
 
Schoonheid tonen in de natuur, in 
de samenhang van alles, in de 
mens, in alles, dat doet een mens 
leven. En leven is genade. 
 
Lc. 12,27 
Zie eens naar de bloemen 
 
 

Open onze ogen 
 
Voor de schoonheid van de natuur, 
zelfs als ik allergieën heb. 
Voor de samenhang van het leven, 
zelfs als daar ook de herfst en 
winter bij hoort. 
Voor de medemens die mijn pad 
kruist, ook al ben ik gehaast. 
 
 
Geef ons geloof 
 
Geloof in schoonheid, geloof in Jou. 
Doe mij ook in het gebrokene 
schoonheid ontdekken en geloven 
dat ook Jij in het gekwetste gezien 
wil worden. 
 
 
Leer mij te wijzen 
 
Scherp mijn aandacht voor mijn 
medemens, dat ik niet alleen van de 
schoonheid geniet maar volop die 
delen wil. 
Geef me de taal om aan te brengen, 
geef me een manier van doen 
waardoor anderen meer door 
schoonheid verwonderd kunnen 
worden.  
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Zesde reeks van barmhartigheid 

Je laten vullen door Gods liefde en die delen 
 
Mijn hart is vol van Jou, 
het kan slechts Jouw lied zingen. 
Dat is toch mijn grootste wens. 
Komaan, hart van mij, 
laat Je raken, sluimer niet! 
Lied in mij, wel op! 
We maken de dag heel! 
Jij wil ik mijn dank betuigen 
en Jouw liefde uitdragen in mijn 
midden. 
Want ik ken geen liefde groter, 
geen nabijheid dichter. 
Jouw liefde wijkt niet, voor niets 
en Je geeft ze, voor niets. 
Moge Jouw barmhartigheid ons 
allen vullen 
tot over de keel 
opdat ons lied Jouw lied wordt. 
 
Naar psalm 57,8-12 
 
Als je barmhartig wilt zijn dan moet 
je je eerst laten vullen met genade. 
Dan pas ben je in staat om die te 
delen en er van te stralen. 
 
Joh. 3,35 
De Vader bemint de Zoon. 
 
 

Laat me Je liefde ervaren 
 
Als ik Jouw liefde niet opvangen kan 
dan ben ik een bekken dat 
leegloopt. 
Als ik enkel door theorieën in Jouw 
liefde geloof dan geeft me dat geen 
voedsel om van te leven. 
Doordring me dat ik nat van Jou 
juichen kan. 
 
 
Maak van mij Jouw instrument van 
liefde 
 
Geef dat ik mijn liefde getuigt van 
Jou. 
Geef dat ik niet overloop van mijn 
liefde, maar dat het Jouw liefde 
doorheen mij is die ik schenken kan. 
 
 
Laat liefde groeien 
 
Schenk Jouw liefde aan deze wereld 
en open de harten dat Jij ons kan 
doen open bloeien voor elkaar en 
voor Jou. 
Geef harteloosheid geen kans, 
ban koelheid uit onze harten.  
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Zesde reeks van barmhartigheid 

Duiden en vertalen 
 
Gods woord is niet mis te verstaan, 
zeker niet als je Zijn bedoeling en 
liefde erin herkent. 
Alles wat Hij schept in ons doet 
liefde groeien. 
Hij wil ieder recht doen en recht 
laten gebeuren. 
Hij wil ons tot eenheid brengen in 
Zijn liefde. 
Alles, waar we op staan, wie we zijn, 
wat boven ons is, 
alles komt van Hem. 
Zijn adem mag in onze longen leven, 
Zin liefdeswerk in onze handen. 
Hij bergt stormen veilig weg  
en geeft ons de kracht om ze aan te 
kunnen. 
Dat ieder dit mag inzien  
en komen tot ontzag! 
 
Naar psalm 33,4-8 
 
Er zijn veel misverstanden omdat er 
niemand is om het standpunt van 
de ander te duiden en te vertalen. 
Dit aanreiken is werken aan 
samenhorigheid.  
Zo mag je ook helpen bij het krijgen 
van inzicht in het leven. 
 
Mt. 13, 18 
Luister dan naar de uitleg van de 
parabel van de zaaier. 
 
 

Duid ons 
 
Wijs ons op wat Jij ons wijzen wilt. 
Grif het in ons hart. 
Spreek in ons Jouw taal en geef aan 
ons die wijsheid mee. 
 
 
Leer mij verstaan 
 
Leer mij verstaan met mijn rede, 
met mijn hart en met mijn ziel. 
Geef dat ik met al mijn 
mogelijkheden dichter kom bij de 
kern van mijn bestaan. 
Leer mij, duidt me,  
ik wil Jouw leerling zijn. 
 
 
Geef dat ik eenvoudig vertalen kan 
 
Doordring me met Jou dat ik niet in 
ingewikkelde theorieën en in grote 
woorden van Jou getuig. 
Doordring me met Jou dat ik in mijn 
eenvoudig zijn heel duidelijk een 
heenwijzer wordt. 
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Zesde reeks 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 
 
Zijn we daar wel van overtuigt? 
Als ons geloof ons zo gelukkig 
maakt dan is het een zegen om aan 
verkondiging en evangelisatie te 
doen. God dichter brengen is een 
grote genade. 
 
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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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 zes maal zeven werken van barmhartigheid als bezinning vanuit de 
psalmen.  
 
Hou de poorten van je hart open voor Zijn barmhartigheid. 
 
 
 
 
 
Dank om te komen tot gebed. 
 
 
 
 
aangeboden door Wilfried 


