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VERDIEPING 
  
In Matt 5:7 legt Jezus een belangrijk zaad neer voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt 
tegen zijn discipelen dat mensen die barmhartigheid betonen, zelf barmhartigheid ondervinden. 
Eén van de kenmerken van Jezus en zijn volgelingen is barmhartigheid geven. 
Dit is de cultuur waarin het koninkrijk vrucht draagt. 
 
Ruth, een voorbeeld van barmhartigheid 
Ruth 1:6-18   
Ruth was een Moabitische weduwe. Ze was getrouwd geweest met één van de twee zonen van 
Naomi, een Joodse vluchtelinge. De Moabieten waren bij het Joodse volk vreemdelingen en 
mochten daarom nooit in de tempel komen (Neh 13:1). Ruth had dus redenen om niet met haar 
schoonmoeder naar Israël te verhuizen. Toch besloot ze om niet alleen haar schoonmoeder, die haar 
twee zonen had verloren, te volgen, maar ook de God van Israël. Ze wist waarschijnlijk dat haar veel 
verdrukking stond te wachten, maar haar liefde ging verder dan haar eigen belang. 
Ruth hield zoveel van Naomi en vanuit die liefde toonde ze medelijden. Ze wilde Naomi die 
bedroefd was helpen. Naomi was haar land kwijt, haar man en daar bovenop stierven haar 2 zonen. 
De houding van Ruth is barmhartig. 
Ruth 2:3-13 
Ruth gaat de aren oprapen die overblijven na het oogsten. Ze merkt al gauw dat er extra aren te 
rapen vallen, omdat Boaz de eigenaar haar goed gezind is. Ruth geeft barmhartigheid en krijgt dit 
veelvuldig terug. 
Ruth 4:13 
Ruth was een Moabitische, een vreemdelinge, iemand die niet in de tempel en de  
tegenwoordigheid van God mocht komen. Toch trouwt ze met Boaz. Uiteindelijk is zij zo in de 
stamboom van Jezus terug te vinden. De geestelijke erfenis om bij Gods volk te zijn (de beloofde 
zegen van Abraham aan alle volken) is haar ten deel gevallen.  
 
Wat bedoelt Jezus met barmhartigheid? 
Luk 6:36  
Luk 10:25-37 
  
   
Jezus leert de discipelen dat God barmhartig is. Hij heeft medelijden met de hulpbehoevenden. 
Jezus maakt in het verhaal van de Samaritaan heel duidelijk dat medelijden niet voor je vrienden of 
familie alleen is, maar juist voor degenen die in nood zijn. 
De religieuze mensen kennen God en weten veel over zijn wetten, maar ze tonen géén 
barmhartigheid. Juist een Samaritaan, iemand waar de Joden op neerkijken, deed wat in het 
karakter van God is. Hij toonde barmhartigheid. 
 
Wat houdt barmhartigheid tegen? 
Luk 6:36,37   
Jak 2:1-9 
   
 
Vaak kijken we naar het uiterlijk van mensen, of we beoordelen mensen naar wat er over hen vertelt 
wordt of wat ze over zichzelf vertellen. Dit houdt ons tegen om te helpen en goed te doen. God is 
echter barmhartig en kijkt niet naar het uiterlijk of wat er over mensen wordt gezegd. Zelfs als 
mensen slecht zijn, reageert de Vader barmhartig. Luk 6:35 
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BARMHARTIGEN ONTVANGEN  
BARMHARTIGHEID Disciple 3 Les 18.2 
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Getuigenis 
Tijdens een bijeenkomst deed een vriend van mij een oproep voor mensen die anderen verkracht 
hadden om naar voren te komen voor gebed en vergeving. Ik telde minstens 25 mannen. Wie had 
gedacht dat zulke mensen naar voren durfden te komen. In mijn hart was al een oordeel.  
God dacht daar heel anders over. Ik vergeet nooit het hartverscheurende geluid van huilende 
mannen die vergeving vroegen en kregen. Later hoorde ik, bij nader onderzoek, dat bijna ieder van 
die mannen zelf verkracht was geweest toen ze kleine jongens waren. Mijn hart brak toen ik één van 
die persoonlijke verhalen hoorde. Je kijkt dan plotseling heel anders naar zo’n “verkrachter”! Deze 
man had barmhartigheid en genade nodig, géén oordeel. 
 
Genade en barmhartigheid 
Barmhartigheid = eleos   
Het betekent: medelijden hebben met iemand of iemand helpen die bedroefd is of hulp zoekt.  
 
Voorbeeld: 
Jaren geleden had ik een vertaalster die mij vanuit het Engels in het Russisch vertaalde als opdracht 
van haar school. Op deze school werd ze als vertaalster getraind. Ze was overtuigd communist en 
vertelde mij dat ze mij wel wilde vertalen, maar géén christen zou worden. Katja, de vertaalster, liep 
drie dagen met mij mee. Elke keer kwamen er mensen naar mij toe met de meest verschrikkelijke 
verhalen. Ze zag hoe de genade en barmhartigheid van ons als christenen en God deze mensen diep 
aanraakten en troosten. De laatste dag was ik in gesprek met iemand die Engels sprak. Op dat 
moment werd Katja geroepen bij een jongen, Yura, die in het waterrioleringssysteem van Tjita 
leefde. Hij was heel vies en stonk verschrikkelijk. Hij had géén ouders en leefde van wat hij op straat 
kon stelen. Katja’s hart vulde zich met barmhartigheid en medeleven. Spontaan begon ze te bidden 
voor deze jongen, terwijl ze had gezegd niet te geloven. Deze ervaring veranderde Katja’s leven. Ze 
bad niet alleen om troost voor Yura, maar ontmoette de God van troost en barmhartigheid. 
 
Tijdens een evangelisatie actie in Wenen werd ik geconfronteerd met mezelf. In die tijd begon ik op 
straat over de liefde van God te vertellen. Plotseling kwam er een stinkende alcoholist op ons af. Zijn 
kleren waren vies en kapot. Hij was luid aan het schreeuwen en verstoorde ons straat toneelstuk. 
Nogal opgewonden liep ik naar hem toe en nam hem terzijde. Maar tijdens het gesprek dat toen 
ontstond tussen hem en mij, werd mijn hart diep geraakt met Gods barmhartigheid voor deze man. 
De volgende dag kwam hij terug op dezelfde plaats, hij was nog steeds dronken en zijn hand 
bloedde. Ik liep weer naar hem toe en bedaarde hem, deze keer kwam hij heel dichtbij me staan en 
wilde mij een hug geven. Even twijfelde ik, wilde ik dat wel van zo’n vieze kerel. Maar weer kreeg ik 
die enorme bewogenheid in mijn hart voor deze man. Ik liet hem met mijn hele hart toe om mij die 
hug te geven. Het evangelie is mooi, maar kost je wel alles! 
 

OPDRACHT 
 
Bid vandaag dat God de Vader zijn barmhartigheid voor de wereld en speciaal de plaats waar jij 
leeft aan je wil laten zien en ervaren. 

 

PRINCIPE 35 
 
Jezus leert de discipelen dat God barmhartig is. Hij heeft medelijden met mensen 
in nood. Jezus maakt in het verhaal van de barmhartige Samaritaan duidelijk dat 
mededogen niet alleen bedoeld is voor je vrienden en familie, maar vooral voor 
mensen in nood. Barmhartigheid wordt betoond als je barmhartig bent zoals God. 
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