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Woord vooraf

Het werken in de zorg stelt voor veel 
vragen. In die vragen ontbreekt 

ons wijsheid om tot het juiste antwoord 
te komen. Gedurende de periode dat ik 
in het verpleeghuis Salem werkte, werd 
ik daar dagelijks mee geconfronteerd. In 
al die vragen is het zo nodig, dat we bid-
den of de Heere de weg wil wijzen door 
Zijn Woord en Geest. 
Iedere werkweek begint in dit verpleeg-
huis met een weekopening waarin de 
Bijbel opengaat. Vele malen heb ik de 
weekopening mogen verzorgen, zoekend 
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met collega’s naar Gods weg in vragen 
die de zorg stelt. Het in dit boekje op 
schrift gestelde is voor het grootste deel 
een weergave van wat tijdens deze bij-
eenkomsten is overdacht. Steeds weer 
werd duidelijk dat Gods Woord ook in de 
zorg in de 21ste eeuw ons vele wijze lessen 
wil leren. Mijn collega’s van toen heb-
ben door hun reacties mij gestimuleerd 
om steeds opnieuw in de vragen die de 
zorg stelt de actualiteit van Gods Woord 
te laten klinken, biddend zoekend de eer 
van God en het heil van onze naasten.
Aan het verzoek van de uitgever om 
vanuit het Woord der Wijsheid woorden 
aan te reiken voor mensen werkzaam in 
de zorg heb ik daarom ook graag positief 
beantwoord. 
Mevr. J. Kranendonk-Gijssen zeg ik dank 
voor haar hulp en advies bij deze uitgave. 
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Zo doet dan aan, (…) de innerlijke 
bewegingen der barmhartigheid.
Kolossenzen 3:12

Gevraagde  
barmhartigheid

Wat stralen we uit als we ons uni-
form dragen? Men kan aan ons 

zien dat we verpleegkundige zijn of arts. 
Onze woorden hebben gezag. Mensen 
komen voor vragen bij ons terecht. Het 
is mooi om te zien dat mensen deskun-
digheid waarderen.
Wat dragen we nog méér mee met het 
uniform? Waar spreekt ons hart van dat 
klopt áchter dat uniform? De Heere 
vraagt van ons dat we door de nood van 
onze naasten tot in ons ingewand zijn 
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geraakt. Ons hart moet branden van 
verlangen om onze medemens in nood 
te helpen. We mogen niet rusten voordat 
in die nood is voorzien.
Maar … die levenshouding mogen we 
niet aandoen zoals we ons uniform aan-
doen. Het is een levenshouding die één 
geheel dient te zijn met heel ons leven. 
In ons beroep én daarbuiten.
Tekent Paulus niet een te hoog ideaal? 
Nee, Paulus weet wat voor mensen wij 
zijn. Hij schrijft over ons als mensen vol 
van gramschap, toornigheid, kwaadheid, 
lastering, vuil spreken uit de mond (Kol. 
3:8). Daarom gaat het zo dikwijls mis 
tussen mij en mijn cliënten, tussen mij 
en mijn collega’s. Zucht jij ook weleens 
op momenten dat je weer te ongeduldig 
was: ‘Wanneer kom ik daar ooit vanaf?’
Er ís een weg om er af te komen. Dat 
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oude bestaan moeten we afleggen en we 
moeten een nieuw bestaan aantrekken. 
Kan dat dan? Ja, door Gods genade kan 
dat. Als we in de nood van ons oude 
zondaarsbestaan leren dat we Christus 
nodig hebben. Als we Hem leren ken-
nen. Het Woord en het werk van 
Christus gaan dan rijkelijk in ons wonen 
in alle wijsheid. In mijn uniform schit-
tert vanaf dat moment niet mijn wijsheid, 
maar Christus’ barmhartigheid tot eer van 
Gods Naam en tot heil van mijn naaste.
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