
40-dagen tijd 

  ONDERWEG NAAR PASEN  

 thema: Ik ben er voor jou!  
 

 

 
 

eze week van zondag 21 t/m zaterdag 27 februari richten we ons op het   
eerste werk van barmhartigheid: het omzien naar de zieken.  
Juist in deze tijd, waarin we allemaal te maken hebben met ziekte en de 
bestrijding van corona, merken we hoe belangrijk het is om voor zieken te 
zorgen en – voor zover mogelijk – te bezoeken. Eén van de kenmerken van 
mensen die ziek zijn is dat ze de hulp van anderen nodig hebben.  

En andersom: als we zelf ziek zijn ervaren we wat het is om afhankelijk zijn! 
 

Jezus heeft in het Evangelie gezegd dat we onze liefde voor God zichtbaar 
kunnen maken in de liefde voor onze naasten. In Matteüs 25 vers 40 zegt Hij: 

 

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van deze 
onaanzienlijksten, hebben jullie voor Mij gedaan.’ 

 
Eén van de meest aangrijpende verhalen in de bijbel over een 
zieke is wanneer Jezus in Jeruzalem is en op bezoek gaat bij 
een man in Bethesda. Een bijzonder ziekenhuis, waar mensen 
genezen werden door in het water te gaan wanneer dat in 
beweging kwam. Toen Jezus daar een man zag liggen, die al 
38 (!) jaar ziek was, vroeg Hij hem: ‘Wil je gezond worden?’ 
Het antwoord van de man was: ‘Ik heb geen mens…’ 
Niemand die hem bezocht, niemand die hem kon helpen in 
het water te komen. Schrijnend en intens verdrietig… 
Maar Jezus geneest deze man, naar lichaam en geest! 
 
Als wij opgeroepen worden om zieken te bezoeken kan dat 
helend zijn voor de patiënt. Wij kunnen niet genezen, maar 
Jezus wel! We mogen elkaar bemoedigen, en we kunnen voor 
elkaar bidden. Soms heeft de zieke de moed en de kracht niet 
meer om Bijbel te lezen of zelf te bidden.  
Dat kunnen wij dan voor de ander doen! 
Zoek en bezoek elkaar - in deze tijd een extra uitdaging. 
Allen een gezegende week gewenst! 

 
Elke week verschijnt deze nieuwsbrief via de gemeentemail. Daarnaast digitaal via andere kanalen. 

Een heel aantal mensen heeft zich al aangemeld om mee te lezen en mee te doen. Heel fijn! 
Als je dat nog niet hebt gedaan, kan dat alsnog: de complete teksten zijn ook digitaal te lezen: 

 

• via whatsapp-groep  => aanmelden via mobiele nummer op 06-10 33 72 64 

• via Facebook-groep => Ik ben er voor jou! Werken van barmhartigheid 

• via de mail => aanmelden bij predikant@ngkdalfsen.nl 

Maarten en Laura Westerink  gemeentewerkers@gkvdalfsen.nl  06-11 97 82 49  

Hans van der Jagt  predikant@dalfsen-west.gkv.nl  06-41 46 00 19  

Kor Beiboer  predikant@dalfsen-oost.gkv.nl  06-13 03 80 39  

Gerard Nederveen predikant@ngkdalfsen.nl   06-10 33 72 64  
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 BIJBELLEESROOSTER  
 

zondag 21 februari | Psalm 91 Invocabit 

Vandaag klinkt in duizenden kerken Psalm 91, een psalm die vanaf het begin van de coronapandemie 
velen getroost heeft. Er is een God die machtiger is dan pest of covid-19 en Hij wil jouw beschermer 
zijn. Dit lijkt misschien een recept voor een leven waarin alles onder controle is, met engelen als 
veilig vangnet voor het geval dat - een soort religieus vaccin. Jezus maakt duidelijk dat je de psalm zo 
niet moet lezen. Satan probeert hem te verleiden dit wel te doen: ‘Spring van het dak, God stuurt wel 
engelen om je op te vangen’. Maar Gods engelen zijn niet op afroep beschikbaar om je een pijnloos 
leven te bezorgen. Dat is ook niet waar Jezus voor gekomen is. Juist in de nood van het leven wil Hij 
bij ons zijn, dat is de belofte aan het slot. Ook vandaag ervaren veel mensen de nood van ziekte.  
We denken er deze week over na hoe we in hun nood bij hen kunnen zijn. 
 
 

maandag 22 februari | Jesaja 53: 1-5  

Op weg naar het feest van Jezus’ sterven en opstanding mag deze tekst niet ontbreken.  
Aandacht voor zieken is voor Hem niet iets bijkomstigs, iets waar je zo af en toe eens even de tijd 
voor neemt. Honderden jaren voor Jezus’ geboorte kondigde een profeet al aan dat de Messias zou 
komen om onze ziekten op zich te nemen, dat Hij ons door zijn striemen genezing zou brengen.  
In ons leven met al zijn ziekten is Hij één van ons geworden.  
Een spannende vraag: sommige lezers van dit rooster zijn ziek en weten dat ze moeten sterven.  
Wat betekent het dan dat zijn striemen je genezing brengen? 

 

 

dinsdag 23 februari | Marcus 1: 39-45  

De komende week lezen we halverwege de week een aantal geschiedenissen over Jezus.  
We willen dicht bij Hem komen die ons oproept tot werken van barmhartigheid en die zelf een hart 
vol barmhartigheid heeft getoond. Jezus voelt aan wat ziekte met een mens doet.  
Het maakt eenzaam. Merkt hoe Jezus de social distance overbrugt.  
Hij raakt een man aan die door niemand aangeraakt werd.  
 
 

woensdag 24 februari | Marcus 2: 1-12  

Een ontroerende geschiedenis. Vier mannen die er voor hun verlamde vriend zijn. Wat gaan ze ver 
om hem te helpen. Jezus gaat nog een stap dieper. Door zijn onverwachte vragen wordt de 
atmosfeer in het huis gevuld met Gods genade. Daar was die zieke misschien niet voor gekomen, 
maar daar kwam Jezus wel voor. In die geest ziet Hij ons graag op ziekenbezoek gaan. Ook bij de 
zieken om je heen wil Hij een klimaat van genade scheppen.  
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donderdag 25 februari | Johannes 5: 1-9a  

Jezus geeft hier een prachtig voorbeeld van ziekenbezoek. Hij weet wie Hij opzoekt.  
Hij weet hoe lang deze man al ziek is. Hij komt met echte interesse naar hem toe.  
Dat blijkt ook uit vraag: ‘Wilt u gezond worden?’  
Een diepe vraag. Met een ontdekkend antwoord: ‘Ik heb geen mens om mij te helpen.’  
… ik heb geen mens … Dan probeer ik om mij heen te kijken en te ontdekken welke zieken geen mens 
hebben die echte interesse voor hen heeft. 
 
 

vrijdag 26 februari | 2 Korintiërs 12: 7b-10  

Als je op ziekenbezoek gaat wil je graag een beetje hoop brengen. ‘Het komt wel goed.’  
‘Mijn tante is weer helemaal de oude geworden.’  
Toch is dat niet waar de zieke het meeste aan heeft. En bovendien, ik kan niet beloven dat het 
allemaal weer goed komt. Het komt niet altijd goed. Paulus heeft dat meegemaakt. Via hem kom je 
bij de boodschap waar je als ziekenbezoeker werkelijk mee uit de voeten kunt: ‘Je hebt genoeg aan 
Gods genade.’ Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je dit Bijbelvers te pas en te onpas aanhaalt en 
op kaarten schrijft. Maar het zet wel de toon voor je meeleven met zieken.  
 
 

zaterdag 27 februari| Jakobus 5: 13-16 

Eeuwenlang heeft dit Bijbelgedeelte de christelijke kerk geïnspireerd aandacht te geven aan zieken. 
Er is over gediscussieerd wat de zalving inhoudt en welke redding van de zieke bedoeld is. Maar ook 
als je op die vragen geen duidelijk antwoord hebt, is de kern wel duidelijk: ziekte vraagt om een 
bewogen hart en om gevouwen handen. Van alle werken van barmhartigheid is het gebed het eerste 
werk. Daar begint het mee en daar kom je steeds weer bij terug. 

❑ 
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Toepassing:  
Wie kun je deze week een kaartje sturen, of een keertje (extra) bellen? 
Sommige mensen zijn al langere tijd ziek, of kunnen niet naar buiten. 
Van anderen weten we misschien niet eens dat ze aan een kwaal lijden,  
of dat ze geestelijke nood hebben.  
Jongeren en ouderen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen… 
Ga je wijk eens langs en probeer iemand te benaderen met wat aandacht. 
Kijk eens verder dan je eigen kringetje!  
Het hoeft niet per sé een gemeente-lid te zijn. 
Bid voor iemand waarvan je weet dat hij/zij ziek is. Dat kan ook door die 
persoon op te bellen! 
 

Voor de kinderen!       
Doe je mee? Maak zelf een mooie kaart voor iemand die ziek of eenzaam 
is, schrijf daar een mooie tekst op of een gebed, en breng die langs.  
Maak ook een foto en stuur naar: kek@dalfsen.gkv.nl  
Met daarbij je naam en leeftijd. 
 
 
Om te doen:  
Luister naar het lied: Ik was hongerig - Elly & Rikkert  
 
De tekst staat hieronder: 
 

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 

Dat heb jij aan Mij gedaan 
 

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 

Dat heb jij aan Mij gedaan 
 

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 

En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 

Dat heb jij aan Mij gedaan 

mailto:kek@dalfsen.gkv.nl
https://youtu.be/jyk3LxmFa-E

