


 
 
 

Barmhartigheid  

 
 



 
 
 
 
 
2 Kor. 1: 3-4 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,  
de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost 
en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf 
van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 

 





Jes 58:7 ….wanneer je je bekommert om je medemensen  8  Dan breekt je 
licht door als de dageraad,  je zult voorspoedig herstellen. 



 
Wie zijn de armen? 

 
a. De misdeelden: kansarmen die geen voeding, 

kleding,onderdak hebben. 
 

 

b.    De emotioneel armen (de stille wanhoop  in geestelijke 
duisternis 

 

….de armoede van ongewenst, niet geliefd en niet 
verzorgd zijn is de grootste armoede. 
Moeder Teresa 

 

 

     

 



c. Degenen die verstoken zijn van Gods Woord: Bible Poverty! 

 

 

 



 
 
 

Gods hart voor hen die in duisternis zijn  - 

the Holocaust in Cambodja 1975-1979 





Christenen waren vanaf het begin betrokken bij barmhartigheid  

 

 

William Wilberforce 

 

 

 

 

 

Maarten Luther King     

1. Evangelisatie en sociale gerechtigheid horen bij elkaar 



Valkuilen: 

Eenzijdige benadering: 
 
a. Social Gospel; bevrijdingsbewegingen,  vrijzinnigheid,  

         losgemaakt van de Bron 

 

 b. Fundamentalisme: alleen evangelisatie en heiliging.  
    Geen  sociale betrokkenheid. Evangelische beweging. 





Integratie evangelisatie, discipelschap en barmhartigheid. 

Barmhartigheid  is een BASIC voor elke christen! 



1. Barmhartigheid is een kernthema in de hele Bijbel 

Mat. 25:40 Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste 
broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 

 
De Wetten van Mozes: 

Deut. 15:7  Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u 
zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u 
niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, 8  maar u moet 
diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 

 

Deut 15:11 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om 
vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er 
slecht aan toe is. 

 



De profeten: 
Jes. 1: 17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees 

recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!....23 De wees doen zij geen 
recht, en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet. 
 

Jes. 58: 9-10 Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de 
beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige 
schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je 
licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het 
middaguur. 

 

Micha 6:8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je 
wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de 
weg te gaan van je God. 

 

 



Nieuwe Testament: 
 
Zorg voor de arme is een voortdurende aangelegenheid in de eerste 

gemeente: 

 Mat 25:31-46; Hand 6:1-7; Gal. 2:1-10; Jac. 1:27; 1 Joh. 3:16-18. 

 

Tegelijk: 

 Mat 26:11 Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij 
jullie zijn. 

 

 Leven in de spanning van onvolmaaktheid en Koninkrijk. 

  

 Theologie van het Koninkrijk 
Vanuit het ‘al hier’ en het ‘nog niet’ van het Koninkrijk van God 

 D-day en V-day… 

 

 



 
2. Barmhartigheid: de kern van Jezus’ missie 

 



Jezus kwam om te sterven aan het Kruis, 
voor onze zonden en redding. 



 
 

Hij kwam om de schepping en de hele kosmos te herstellen! 

 
Het Koninkrijk is NABIJ: 

Mar. 1:15 ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. 

 

Jesaja 61: Hij demonstreerde de kracht van het Koninkrijk door zieken te 
genezen, doden op te wekken, etc. en het Evangelie aan de arme te 
brengen.  

 

Hij bracht het grootste deel van zijn tijd door met deze missie! 

Dus ook de gemeente, dus ook wij… 

 





3. Barmhartigheid vanuit verbondenheid met de Bron. 

Aanbidding en compassie 

We hebben de persoon van Christus nodig om niet alleen de arme en 
behoeftige te helpen, maar ook onszelf. 

 

 Gedrevenheid: focus op het werk. Jezus is onze roeping. 

 Niet vanuit schuldgevoelens: de nood is niet de roeping. 

 Redder zijn: burnout, niet in balans. 2 Kor. 8:13-15  



Vanuit een intieme relatie met Christus: gebed en  voorbede. 

 



Jezelf afvragen:  

1. Wat is er voor nodig zodat ik dit langer en gezond vol kan houden? 

 

2. Zicht hebben op je gaven, talenten en beperkingen: jezelf kennen! 

 

3. Jezelf niet vergelijken met anderen: God roept iedereen op een unieke 
manier. 

 

 
 



 
 
 
 

Barmhartigheid  is een BASIC voor elke christen 
 
 

Kinderen worden van armoede bevrijd 
 
 
 



Compassion reis naar Colombia 





Iedere druppel telt!! 
We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the 

ocean would be less because of that missing drop. Mother Teresa 

 
If you can't feed a hundred people, then feed just one. 

 

 



 
Voor een relatief klein bedrag het verschil tussen  
een leven van HOOP en een leven van ARMOEDE 






