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Kindermoment 
Paspoort meenemen en laten zien. Wat is een paspoort? Waarom heb je het? Waar 
is het belangrijk voor? Wat gebeurt er als je geen paspoort hebt?  
Heb je ook een paspoort nodig om in het koninkrijk van God te komen? Ja, geloof. 
En wat hoort daarbij? Bidden, naar de kerk gaan, vertrouwen…  
Op een dag komt er iemand bij Jezus en die vraagt: wat moet ik doen om in het 
koninkrijk van God te komen? Jezus vertelt dan een verhaal. Over de barmhartige 
Samaritaan. Ken je dat verhaal? Wat heb je nodig om in het koninkrijk van God te 
komen? Barmhartigheid dus. Maar wat is dat? Daarover gaat de preek.  
 
Paspoort naar Gods koninkrijk 
Piet Hein is een man van zeg maar 40 jaar. Hij staat voor de hemelpoort en wil naar 
binnen. Wie wil dat niet? Hij heeft aangeklopt, maar er gebeurt niks. Er klinkt alleen 
een stem: ‘Wie ben jij en wat kom je hier doen?’ Piet Hein zegt: ‘Ik ben Piet Hein en 
ik wil graag naar binnen’. Het blijft stil. Piet Hein zegt snel: ‘Ik heb altijd trouw geld 
gegeven aan goede doelen’. Daarop klinkt het: ‘Huichelaar, je gaf tienden van munt, 
dille en komijn, maar veronachtzaamt wat in de wet zwaarder weegt: recht, 
barmhartigheid en trouw’ (Matt 23, 23). Piet Hein zegt: ‘Maar ik heb in veel kerkelijke 
commissies en besturen gezeten’. De stem zegt: ‘Overdenk eens goed wat dit wil 
zeggen: Barmhartigheid wil ik en geen offers’ (Matt 9, 13). Piet Hein probeert het nog 
eens: ‘Ik ging tenminste op zondag naar de kerk, terwijl andere mensen in hun bed 
bleven liggen’. Waarop de stem zegt: ‘Als je begrepen had wat bedoeld wordt met: 
Barmhartigheid wil ik, geen offers, dan zou je geen onschuldigen hebben 
veroordeeld’. Piet Hein is een lange tijd stil en dan zegt hij: ‘Maar toch zou ik graag in 
het hemels koninkrijk willen’. En dan antwoordt de stem: ‘Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden’. 
Dit is natuurlijk een zelfbedacht verhaal. Door een collega van mij. Ik mocht het 
vandaag gebruiken. In het verhaal zijn bijbelteksten verwerkt, uitspraken van Jezus 
zelf. Over barmhartigheid. Teksten die zeggen hoe belangrijk Jezus barmhartigheid 
vindt. Niet zomaar iets. Maar je paspoort om het koninkrijk van God binnen te komen. 
Je kunt veel weten. Een goeie mening hebben. Een enorme bijbelkennis. Een 
vooraanstaand figuur in de kerk en in de samenleving. Maar als je geen 
barmhartigheid hebt… ‘Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen 
barmhartigheid heeft bewezen – Jakobus 2, 13 – maar barmhartigheid overwint het 



oordeel’. Zo belangrijk is het dus wat Jezus hier aansnijdt. Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
 
Waar komt barmhartigheid vandaan? 
Maar ja, wat is barmhartigheid? Een woord dat je best vaak hoort, maar niet eens zo 
makkelijk in te vullen is. Een dakloze zwerver wat geld geven? Iemand die niet verder 
wil leven het laatste spuitje geven? Fouten van anderen door de vingers zien? 
Daarover zal het gaan. Maar eerst even de vraag: waar komt het woord vandaan? 
Waar komt alle barmhartigheid vandaan? 
In de Bijbel is God de barmhartige. Psalm 103: barmhartig en genadig is de Here. 
Het hebreeuwse woord voor barmhartig is gemaakt van het woord voor ‘ingewanden, 
binnenste’. Barmhartigheid komt van binnenuit. Ontferming. Je wordt van binnen diep 
geraakt. En dus kom je in actie. God wordt in zijn binnenste geraakt door de 
kwetsbaarheid, de afhankelijkheid, de schuld van mensen. Hij is met ontferming 
bewogen. En dus komt Hij in actie. Om mensen uit de ellende te trekken. In Ezechiël 
16 bijvoorbeeld wordt verteld dat God zo het volk Israël zag, als een klein, weerloos 
kindje, weggegooid en afgedankt, en dat Hij zich toen over dat volk ontfermde. Eten 
gaf, aankleedde, huis, onderdak, enz. 
Barmhartigheid is een woord dat dus echt helemaal hoort bij God. Ontferming. 
Erbarmen. Het nederlandse woord gaat terug op een ander woord: baarmoeder. 
Barmhartig, erbarmen, ontferming. Zoals een moeder ziet hoe haar kind valt, pijn 
heeft, huilt – hoe ze dat voelt van binnen – in actie komt, zich ontfermt, de armen om 
dat kind heen slaat, omhoog helpt. Daar komt het woord vandaan. En barmhartigheid 
zelf komt van God.  
Dat brengt meteen op spanning waar het dan precies om gaat. Wat barmhartigheid is 
voor jou en mij. Meer dan alleen maar meevoelen met, medelijden voelen. Meer dan 
zeggen: ach, wat zielig. Meer dan alleen je vrienden of je familie helpen. Want God is 
barmhartig. Maar niet voor stakkers, voor zielige mensen, maar voor zondaars, 
mensen die Hem het hart hebben gebroken. Zie je: barmhartigheid – dat spreekt 
nooit vanzelf en gaat altijd verder dan gewoon fatsoenlijk zijn.  
 
Wat is barmhartig zijn? 
Een prachtig voorbeeld van barmhartigheid vind je in dat bekende verhaal van de 
Here Jezus: de barmhartige Samaritaan. Heel mooi kun je zien, dat het gaat om drie 
dingen: open ogen, bewogen harten en helpende handen. 
Het begint met zien. Echt zien. Niet: kijken naar, observeren, registreren. Maar 
iemand zien zoals hij is. Die priester en leviet zagen in die man aan de kant van de 
weg wat zij wilden zien: iemand die hun rust verstoort, hun plannen dwarsboomt, een 
onreine volgens de wet. Laat maar liggen dus. Gauw verder. De Samaritaan ziet 
echt. Een mens in nood. Daar begint het mee. Zie jij de ander echt? Zie jij hem of 
haar zoals hij of zij echt is? Wat er onder die schil en die buitenkant schuilgaat? 



Onder de stoerheid, het irritante gedrag, onder dat gehandicapte lichaam. Daar 
begint het mee: open ogen. 
En dan: bewogen harten. Medelijden krijgen. Invoelen. Empathie zeggen ze 
vandaag. En dan komt het best precies. Invoelen kan niet zonder respect. Respect 
voor de ander in zijn nood, in haar verdriet, pijn of behoefte. Het is niet dat van jou. 
Laat de ander in zijn waarde. Maar toch door ontferming bewogen zelf in beweging 
komen. Niet voorbij lopen. Zoals die priester en leviet. Maar helpen. En, alweer, moet 
je kijken hoe respectvol die Samaritaan dat doet. Hij gaat naar de man toe. Hij nadert 
hem. Hij breekt niet in. Dan verbindt hij de wonden. Helpt hem op de ezel. Niet: hij 
sjort hem omhoog. En hij kijkt naar voren. Niet: als je in de herberg bent, ben ik klaar. 
Nee, hij denkt na, neemt maatregelen: hoe gaat het verder, wat heeft deze man 
straks nodig.  
Barmhartig zijn: open ogen, bewogen harten en helpende handen. Maar voor wie? 
Nou, niet alleen voor je vrienden en bekenden. Joden en Samaritanen waren water 
en vuur. Juist voor diegene dus. Die mensen in de straat (zo asociaal soms). Die 
hangjongeren (zo uitdagend soms). Die asielzoekers (zo bedreigend soms). Die 
oude mensen (zo klagerig soms). Die jongen op school (zo irritant soms). ‘Doet u dan 
voortaan net zo’, zegt Jezus erbij! 
 
Hoe kun je een barmhartige worden? 
Dit is dus waar Jezus het over heeft. Zo zijn. Jij zelf als mens. Wij samen als kerk. 
Open ogen, bewogen hart en helpende handen. Maar – zeg es eerlijk – wie heeft dat 
van zichzelf? Wie kan dat? Ik, barmhartig – ook voor die jongen die mij pest, voor die 
collega die mij voortdurend dwars zit, voor die broeder of zuster die altijd mij moet 
hebben… Jezus zegt niet: zulke mensen zijn er. Hij zegt vooral: zo’n mens kun jij ook 
worden. Zo’n mens wil Ik graag dat jij wordt.  
Maar hoe dan? Het begint met die verschuiving in de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan. Is het je opgevallen? Het begint met de vraag van de schriftgeleerde: 
wie is mijn naaste? Het eindigt met Jezus’ vraag: wie is de naaste geworden? Die 
verschuiving in jezelf. Vraag je niet af ‘wie is mijn naaste’, maar vraag je af ‘voor wie 
wil ik een naaste zijn’. Daar begint het mee. Zelf een naaste willen zijn voor anderen. 
En daarbij vooral kijken naar Jezus. Dat is de diepere laag in deze gelijkenis. Jezus 
is zelf de barmhartige Samaritaan. Hij die komt en jou en mij ziet liggen in onze nood. 
Bewogen is. In beweging komt. Barmhartig. Vol ontferming. Dat zie je steeds in de 
evangeliën. De barmhartigheid van Jezus. En het begint met zien, de ander echt 
zien. Matteüs 9, 36: Jezus ziet de mensen zoals ze zijn. Opgejaagd en uitgeput, 
schapen zonder herder. Van de buitenkant zou je zeggen: trotse schriftgeleerden, 
gewone joden, zondige tollenaars, schuldige zondaars, uitschot. Maar Jezus ziet ze 
echt. Een voor een. Als mensen die barmhartigheid nodig hebben. Zacheüs – Jezus 
ziet hem. De moeder bij Naïn – Jezus ziet haar. En komt in actie.  
Zo kun je barmhartig worden. Geloven dat Jezus jou ziet. En van daaruit met zijn 
ogen naar de mensen kijken. Daar begint het mee. Met zien. De ander echt zien. Niet 



als iemand die alleen maar lastig is, vervelend, moeilijk… Iemand die barmhartigheid 
nodig heeft. Zoals jijzelf. Jezus’ barmhartigheid. Jouw barmhartigheid.  
 
Ja maar… 
Oké, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar nu even de praktijk. Barmhartig zijn. Maar 
nu heb ik thuis een kind dat de regels overtreedt. Nu moet ik op mijn werk een 
werknemer ontslaan, getrouwd, kinderen. Nu moet ik op school een pestertje 
aanpakken. Nu moet ik als rechter een crimineel een bepaalde straf opleggen. Nu 
moet ik als ouderling iemand met zijn zonde confronteren, onder de tucht zetten 
misschien…  
Wat is dan barmhartig? Met de hand over het hart strijken… door de vingers zien… 
uitstellen… ja, dat zou je denken. Maar kijk nou eens naar God. God is liefde, maar 
niet lievig. Hij is barmhartig, maar ‘pampert’ niet… om het even zo te zeggen. Legt 
mensen niet in de watten. Integendeel, als God barmhartig wordt genoemd blijkt dat 
heel vaak in een verband te staan waar het gaat over de kleinheid en afhankelijkheid 
van mensen, of over hun schuld en zonde. En God draait er niet omheen. Hij 
benoemt het. Zegt precies waar het op staat. Jouw kwetsbare, eindige leven. Jouw 
hemeltergende zonde. De vinger op de zere plek. Straf soms zelfs.  
En toch barmhartig. Misschien wel juist daarom. Omdat God het precies ziet en zegt. 
God is barmhartig, ook als Hij rechtvaardig is. Het is niet barmhartig om je kind z’n 
gang te laten gaan. Het is niet barmhartig om als rechter een crimineel vrij te 
spreken. Het is niet barmhartig om een werknemer die niet functioneert zomaar z’n 
gang te laten gaan. Zoals het ook niet barmhartig is om iemand die dood wil het 
laatste spuitje te geven of een vrouw die geen kind wil met een abortus te helpen. 
Barmhartig zijn betekent scherper dan ooit tevoren die ander zien. Mét zijn fouten en 
gebreken. En toch niet afschrijven, wegzetten en veroordelen. De mantel der liefde is 
geen wattendeken, las ik bij iemand. En zo is dat. Dat wordt er wel van gemaakt 
vaak. Christelijke liefde – één grote doofpot. Maar zo doet God zelf dat ook niet. 
Gelukkig niet! 
 
Een felicitatie om ter harte te nemen! 
Nu even wat dingen bij elkaars leggen. Gelukkig de barmhartigen, zegt Jezus. 
Gelukkig ook ik? Dat is de vraag. Open ogen, bewogen hart en helpende handen. 
Waar sta ik, waar sta jij daarin? Zie ik de ander echt? Voel ik nou echt medelijden en 
ontferming? Steek ik mijn hand uit? Ook naar – jeweetwel die – die ik niet zo mag, 
die altijd mij moet hebben, die ik maar lastig en vervelend vind… 
Dat merk je dus in jezelf. Wat je moet overwinnen in jezelf om zo te worden. Trots. 
Wraakzucht. Onverzoenlijkheid. Ik ben het niet van mezelf. Maar ik mag het worden. 
Dankzij God. Dankzij Jezus. Niemand zo barmhartig als de Vader en de Zoon. 
Barmhartig voor mij. Waar zou ik zijn zonder dat Hij het is voor mij? Zich ontfermt – 
ook al verzet ik me zovaak tegen zijn wil. Mij vergeeft – hoe diep ik ook zink… 



En zo een paspoort. Een paspoort naar Gods koninkrijk. Want als ik zelf barmhartig 
word, barmhartig ben, dan komt daarin naar voren wat ik zelf heb begrepen van het 
evangelie. Hoe ik daarin sta. Daarom vindt Jezus het zo belangrijk. Daarom zegt Hij: 
barmhartigheid wil Ik, geen offers. Wat heb jij begrepen van Mij? Wie ben Ik voor 
jou? Als Jezus zich over jou ontfermt, als Hij jou vergeeft – kun je dan zelf met een 
vrij geweten achterblijven en niks doen? Als Jezus jou ziet zoals jij echt bent, als Hij 
door jouw buitenkant heen kijkt en je toch niet afschrijft, veroordeelt, kun jij dan 
blijven kijken zoals je gewend was? 
Daarom het paspoort naar Gods koninkrijk. Geen bijzaak in je leven met God. In je 
leven met anderen. Meer dan je beurs trekken. Maar jezelf geven. Begaan en 
betrokken. Omdat God zo voor jou is. Omdat Jezus jou barmhartigheid heeft 
bewezen. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden! 
 
Amen 
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