
 

 

 

 

 

 

Hallo tieners, 

Dit is alweer de laatste tienerkrant over de werken van barmhartigheid. Bij alle 6, en later 

7 daden gaat het over liefde voor en delen met anderen. 

Veel lees- en luisterplezier! 

Veertigdagentijd – week 7  

‘Ik ben er voor jou’ 

In de bijbel 

1 Johannes 4:21 

Wie God liefheeft, moet ook anderen liefhebben. 

Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk 

maakt waar dat het hier bij alle werken van barmhartigheid om 

draait. Sommigen zien dit zelfs als een samenvatting van de 

Bijbel.  

Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken, geef de 

vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en 

gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid, 

zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou. 

  

 

 

 

 

 

Ik Ben Er Voor Jou - YouTube 

4 april 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=PXkslMR48lk


 

 

IK BEN ER VOOR JOU!! 
Dit kun je niet vaak genoeg laten merken. Moet je hier een ‘heilige’ voor zijn? 

NEE! Jij en ik kunnen dat. In heel veel alledaagse situaties kun je dat de ander laten 

zien. Je leest het in het mooie verhaal hieronder. 

 

BIJ GOD OP BEZOEK 

Er was eens een man die bij God op bezoek wilde.  

Aanstaande maandag gaat al. Wat heeft hij er zin in!  

 

Maar helaas, die maandag liep het anders. Toen hij ’s morgens 

naar buiten ging, stond er een vrouw op de stoep. ”Ik heb zo’n 

honger”….zei de vrouw zacht. De man aarzelde geen moment 

en ging meteen naar de winkel. De hele dag stond hij in de 

keuken en ‘s avonds zette hij haar een maaltijd voor.  

 

De volgende dag ging de telefoon. De buurman vertelde dat zijn kraan stuk was en dat 

hij niks meer te drinken in huis had. Dat kan toch niet, dacht de man. Daar moest hij 

toch wat aan doen! Hij hielp de man de kraan te repareren. Toen dat eindelijk gelukt 

was, keek hij verschrikt op zijn horloge. De dag was bijna voorbij! Nou, dan woensdag 

maar gaan. Die avond luisterde hij naar de radio… en hoorde het volgende lied:  

Ik zal er voor jou zijn - Reni & Elisa Krijgsman 

Die woensdag.  Maar wat was dat? Op die dag stond er ineens een blote man voor de 

deur! Hoofdschuddend nam hij de man mee naar een kledingzaak. Hoe moet dat nou 

met mijn afspraak? Morgen dan maar, op donderdag. Dan gaat het zeker lukken!  En 

inderdaad vroeg in de morgen ging de man op weg naar zijn afspraak. 

“Meneer?” klonk een treurige stem halverwege. “Ik ben verdwaald...”  De man zuchtte 

diep. Wat moest hij nu? Hij kon die mevrouw toch niet zomaar alleen laten? Als hij haar 

nu snel ergens naar toe kon brengen, dan zou hij wel op tijd zijn bij God. Maar het liep 

anders. De vrouw had aandacht nodig en een luisterend oor.  En weer ging een dag 

voorbij. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1FAvenpFbY


 

 

En vrijdag? 

Welja, denk je dat je alles gehad hebt……..is zijn vader ziek. De hele dag verzorgde hij 

hem. Aan het eind van de middag riep hij uit het zolderraam: ”Ik ben U niet vergeten 

God!  Zodra ik tijd heb, kom ik langs!“ 

 

                                           

Voor dag en dauw werd hij die zaterdag wakker. Maar niet door de wekker….. Wat was 

dat voor geschreeuw, buiten op straat? In zijn pyjama rende de man naar buiten. Daar 

zag hij een krantenjongen, die met zijn jas vast zat aan de spaken. De man vloog naar 

de schuur en kwam terug met gereedschap. Het was een hele klus! 

Die zondag, geloof het of niet: Er gebeurde niets onverwachts. Hij liep in één keer door 

naar God. Een beetje zenuwachtig klopte hij aan. De deur ging open.  

God keek hem diep in de ogen. “Zo, zo, ben je er nu alweer?” 

 “Alweer?” vroeg de man nerveus. ”Hoe bedoelt U?”  

“Precies, wat ik zeg!” zei God. Dit is al de zevende keer deze week! Eerst had ik honger 

en gaf je Me te eten, Ik had dorst en je gaf Me te drinken. Je zorgde voor kleren, je deed 

voor Me open toen Ik onderweg was, Ik was ziek, Ik zat vast….. Bij jou kan Ik altijd 

aankloppen, dat heb Ik wel gezien deze week.  KOM BINNEN!!!  

  



 

 

#Challenge 

Kijk deze week eens om je heen en vraag je af  

hoe je iets kunt betekenen voor een ander!    

 

 

Omzien naar elkaar 

We leven op deze aarde en 

leven niet voor ons alleen, 

maar we mogen ook omkijken 

naar de mensen om ons heen. 

 

Een vriendelijk woord of een 

glimlach kan genoeg wezen, 

en kan een mens blijdschap 

en vreugde in het leven geven. 

 

Even een bezoekje met 

een kopje koffie erbij, 

hiermee maak je 

iemand anders al blij. 

 

Of als er ergens een klusje 

moet worden gedaan, 

hoe mooi kan het zijn om 

samen aan het werk te gaan. 
 

 

 

 

 



 

 

- tip 

Als je graag films kijkt dan is de film ‘The lady in the 

Van’ een mooie film over het thema van deze week. 

Openstaan voor en omkijken naar mensen die net 

even anders zijn de doorsnee-mensen en ze helpen 

als dat nodig is.  

 

‘The Lady in the Van’ speelt zich af in de jaren 

zeventig. De alleenstaande schrijver Alan Bennett 

heeft net zijn intrek genomen in zijn nieuwe woning, 

die zich middenin een typisch Britse burgerlijke wijk 

bevindt. De mensen zijn er welgesteld, tamelijk 

preuts en kijken met grote minachting naar de 

mensen die minder bedeeld zijn. Dat de 

wereldvreemde, slonzige en bejaarde Miss 

Shepherd haar busje met grote regelmaat in de 

straat parkeert, vinden ze dan ook helemaal niet 

leuk. Dat busje, volgeladen met relikwieën van 

vroeger, heeft zijn beste tijd gehad. Maar het ergste 

nog is de onaangename geur waarmee het voertuig, 

en Miss Shepherd zelf, gepaard gaat. 

 

De eenzame Alan geeft uit mededogen en een zekere verwantschap de oude vrouw de 

vrijheid om haar busje, wanneer ze dat wil, voor zijn huis te parkeren. Dat is het begin 

van een jarenlange bondgenootschap, die bestaat bij de gratie van hun onderlinge 

afstandelijkheid.  

 

Ben je nieuwsgierig hoe dit waargebeurde verhaal afloopt? De film is o.a. te zien op 

Netflix. 

Kijkwijzer:  



 

 

PLAYLIST van de week  

Op YouTube Music staat weer een playlist voor jullie klaar met muziek van verschillende 

artiesten. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

PLAYLIST YOUNG_PASEN 

****** 

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt, die wil ik delen met anderen? 

Zet het in de tiener-appgroep of   naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

dan zetten we hem in de playlist! 

****** 

 van de week  

De ‘clip van de week’ is deze keer van Edwin Jonker en heet ‘Je bent niet alleen’. 

Je bent niet alleen - Edwin Jonker (The Passion 2019, Dordrecht) 

 

Misschien ken je het liedje van de uitzending van The Passion uit 2019. Het werd gezongen door 

Edwin Jonker op de toren van de Grote Kerk in Dordrecht. 

 

BONUS-clip 

Misschien heb je het liedje ‘Hallelujah’ wel eens op de radio of televisie gehoord? Het 'Hallelujah' 

van Leonard Cohen is wereldwijd bekend en door veel zangers gezongen. En nu ook door de 

zussen Cassandra en Callahan. Zij zingen dit lied niet in de originele versie, maar in een 

prachtige paasvariant. Vanaf de lijdensweg van Jezus tot en met de ontdekking van het lege graf 

wordt op een mooie, ontroerende manier gebracht door de 2 meisjes. 

Kijk en luister mee naar dit ontroerende lied! 

An Easter Hallelujah 
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https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzkTjbhJEOKljjG-PJExz6YN
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=e94XCSukSbk
https://music.youtube.com/watch?v=-j3NZEdHQaI&feature=share

