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Hemelse gelagtafel, 2 januari, Zwolle 

 

         De zeven werken van barmhartigheid 

 

Gedicht  : de zeven werken  

 

Welkom 

 

Lied 276 

 

Inleiding :  ‘Ik hoor Gods spreken in de wonden van de wereld.’ 

‘Het gaat in diaconie niet alleen om barmhartigheid, maar ook om 

gerechtigheid.  

 

Kaarsen 

 

Lied 601 : couplet 1 

 

Gebed 

 

Lied 601 : couplet 2 

 

Lezing : De 3 wijzen 

 

Lied 601 : couplet 3 

 

Verhaal : De vierde wijze, deel 1 

 

Zeven werken van barmhartigheid,  zeven kaarsen,  zeven keer ‘als 

alles duister is’ Om licht te brengen in de wereld. 
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1) DE HONGERIGEN SPIJZEN 

 

- Broodpater 

- Voedselbank 

- Kaars 

 

Lied : Als alles duister is 

 

 

 

 

 

2) DE DORSTIGEN LAVEN 

 

- Jaap Zijlstra, Spijziging (lied 392) 
- Kaars 

 

Lied : Als alles duister is 

 

3) DE NAAKTEN KLEDEN 

 

- Sint Maarten 

- Muziek van de laptop : wie wil 

er ruilen met Miguel 

- Kaars 

 

Lied : Als alles duister is 
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4) DE VREEMDELINGEN HERBERGEN 

 

- Gedicht : God heeft grote handen 

- Gespeeld gebed, Lied 997   Ruben speelt,   

tekst in powerpoint 

 
 

– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen 

 land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, 

 voor moord en brand; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

  

Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 

een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

  

En binnen heerst de bitt're twist, het woord wordt tot verwijt, 

dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu schaamt' en nijd; 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

  

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; 

genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 

genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

 

- Kaars 

 

Lied :  Als alles duister is 
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5) DE ZIEKEN VERZORGEN 

- Gedicht 
Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar  
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, en eten voert,  
zal nooit haar naam vermeld zien.  
Maar elke ongewassen aap die met een bord:  
dat hij vóór dit, of tegen dat is,  het verkeer verspert,  
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tee vee.  
Toch goed dat er een God is. 
Gerard Reve 
 

- Corona 

- Verhaal  

- Kaars 

 
Lied : Als alles duister is 

 

6) DE GEVANGENEN BEZOEKEN 

- Foutje,voorarrest  tekstpierement 

- ALS IK VRIJKOM 

Als ik vrijkom 

ga ik iemand vragen 

mij aan te raken 

heel voorzichtig graag 

en langzaam 

raak me aan 

ik wil 

weer leren 

hoe het leven voelt 

 

ik ben zeven jaar 

door niemand aangeraakt 

zeven jaar lang 

zonder aanraking 

en ik weet nu 

wat 'onaanraakbare' 

betekent...                    

- Kaars 

- Lied : Als alles duister is 
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6) DE DODEN BEGRAVEN 

 

- Jantje van de Vijver 

 

- Kaars 

 

Piano overgaand in  

Als alles duister is 

 

Verhaal :  De vierde wijze , slot 

 

Afsluitende woorden   
Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 

om net te doen alsof het ding hem paste. 

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen: 

er valt nog zoveel van elkaar te leren 

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 
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Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

En toen we later weer iets van hem hoorden 

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: 

dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij. 

Elkaar tot zegen zijn 

 

Slotlied : lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 


