
Bijbelteksten i.v.m. diaconie en armoede 
 

Mt 6, 1-6 

[1] Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen 

gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. [2]Dus wanneer je aalmoezen geeft, 

bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen 

geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. [3]Maar als je aalmoezen 

geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. [4] Zo blijft je aalmoes in het 

verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

     [5] En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke 

straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 

ontvangen. [6]Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in 

het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

 

Mt 25, 31-40 

 [31] Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij 

plaatsnemen op zijn glorierijke troon. [32] Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en 

zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; [33] de 

schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. [34] Dan zal de koning tegen de groep 

rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk 

dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. [35] Want ik had honger en jullie 

gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen 

mij op, [36] ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en 

jullie kwamen naar mij toe.” [37] Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer 

hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? [38] Wanneer 

hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? [39] Wanneer 

hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” [40] En de 

koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  

 

Mc 6, 30-44  

[30] De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden 

en wat ze de mensen onderwezen hadden. [31] Hij zei tegen hen: „Ga nu mee naar een eenzame 

plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.‟ Want het was een voortdurend komen en gaan van 

mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 

     [32] Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. [33] Maar 

hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over 

land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. [34] Toen hij uit de 

boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen 

zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. [35] Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn 

leerlingen naar hem toe en zeiden: „Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. [36] Stuur hen weg, 

dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.‟ [37] Maar hij zei: 

„Geven jullie hun maar te eten!‟ Ze vroegen hem: „Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood 

gaan kopen om hun te eten te geven?‟ [38] Toen zei hij: „Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens 

kijken.‟ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: „Vijf, en twee vissen.‟ [39] Hij 

zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan 

zitten. [40] Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. [41] Hij nam de vijf broden 

en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze 

aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die 

er waren. [42] Iedereen at en werd verzadigd. [43] Ze haalden de overgebleven stukken brood op, 

waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de 

vissen. [44] Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. 
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Mc 10, 13-31 

[13] De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de 

leerlingen berispten hen. [14] Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: „Laat de 

kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals 

zij. [15] Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet 

binnengaan.‟ [16] Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te 

leggen. 

     [17] Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en 

vroeg: „Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?‟ [18] Jezus 

antwoordde: „Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. [19] U kent de geboden: 

pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon 

eerbied voor uw vader en uw moeder.‟ [20] Toen zei de man: „Meester, sinds mijn jeugd heb ik me 

daaraan gehouden.‟ [21] Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: „Eén ding ontbreekt u: ga 

naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel 

bezitten; kom dan terug en volg mij.‟ [22] Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging 

terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. 

     [23] Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: „Wat is het moeilijk voor rijken om het 

koninkrijk van God binnen te gaan.‟ [24] De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei 

nog eens uitdrukkelijk: „Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te 

gaan: [25] het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een 

rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.‟ [26] Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden 

tegen elkaar: „Wie kan er dan nog gered worden?‟ [27] Jezus keek hen aan en zei: „Bij mensen is dat 

onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.‟ [28] Petrus nam het woord en zei: „Maar 

wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!‟[29] Jezus zei: „Ik verzeker jullie: iedereen die broers of 

zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het 

evangelie, [30] zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en 

kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige 

leven. [31] Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.‟ 

 

Hand 4, 32-36 

 [32] De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen 

beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles 

gemeenschappelijk. [33] De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de 

Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. [34]Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk 

grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen [35] en legde die aan 

hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. 

     [36] Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had 

gekregen, wat in onze taal „zoon van de vertroosting‟ betekent. [37]Hij bezat een akker, die hij 

verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. 

 

Psalm 51 

1 

Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. 

Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden. 

Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 

Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 

Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 

Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden; 

Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 

En reinig mij van al mijn vuile zonden. 

 

2 
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Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad; 

Mijn zonde zie 'k mij steeds voor ogen zweven. 

'k Heb tegen U, ja U alleen, misdreven. 

Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad, 

Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; 

Dies ben ik, Heer', Uw gramschap dubbel waardig! 

'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog. 

Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. 

 

3 

't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; 

Neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren. 

Mijn zonde maakt mij 't voorwerp van Uw toorn, 

Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. 

Zie, Gij hebt lust tot waarheid in 't gemoed; 

Gij, Heer', Die weet, al wat ik heb misdreven; 

Gij, die mijn geest met wijsheid hadt gevoed, 

En in mijn ziel Uw Goddlijk licht gegeven. 

 

4 

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 

Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 

Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, 

Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 

Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 

Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 

Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 

En in mijn geest de ware rust herboren. 

 

5 

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 

Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 

Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 

En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 

Herschep mijn hart, en reinig Gij, o Heer', 

Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 

Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 

Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

 

6 

Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet. 

Ai, laat van mij Uw Heilgen Geest niet scheiden! 

Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden. 

Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet; 

Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 

De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen. 

Laat mij, gesterkt door enen eedlen geest, 

Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

 

7 

Dan zal ik elk, die 't heilspoor bijster is, 

Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren; 

De zondaar zal zich dan tot U bekeren, 



En scheppen moed uit mijn behoudenis. 

O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld, 

Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen. 

Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld, 

Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen. 

 

8 

Heer', open Gij mijn lippen door Uw kracht, 

Zo zal mijn mond Uw lof gestaag vermelden, 

Geen offer kan voor mijne zonden gelden ; 

Behaagd' U dat, straks wierd het U geslacht. 

Indien Gij lust in brandend' offren hadt, 

Dan wierd het vuur door mij gewis ontstoken; 

Ik spaarde dan noch zorg, noch vlijt, noch schat, 

Maar zou 't altaar van offervee doen roken. 

 

9 

Gods offers zijn een gans verbroken geest, 

Door schuldbesef getroffen en verslagen. 

Dit offer kan Uw heilig oog behagen, 

't Is nooit, o God, van U veracht geweest. 

Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val 

Uw goedheid niet van zijne burgren wijken; 

Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal, 

Door Uwe straf, voor 's vijands macht bezwijken. 

 

10 

Dan vindt Gij in onz' offeranden lust, 

Waarmee wij U naar 't heilig recht vereren; 

Dan zal 't altaar de varren gans verteren; 

Dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust. 

 


