
Zondag 14 juli  2019 – 4e zondag van de zomer 

Deuteronomium 30, 9 - 14 / Lucas 10, 25 - 37 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

Het is soms verbazingwekkend hoeveel nieuws er nog te ontdekken valt  

aan een bijbelverhaal dat zo bekend is als dat van de Barmhartige Samaritaan. 

Als kind krijg je het al te horen. De boodschap bij dit verhaal is dan dat je andere mensen moet 

helpen. Voor veel mensen is het een aansprekend verhaal. 

Enigszins overdreven gezegd:  De slechterik van wie je het niet verwacht, die helpt en de brave 

burgers doen niets. Of: Jezus die zo prachtig deze wetsgeleerde, deze theoloog  een koekje van 

eigen deeg geeft. Maar vooral, het prachtige en ontroerende beeld van die man die met gevaar voor 

eigen leven, helpt, de ander op zijn ezel tilt en zelf te voet verder gaat. 

Voor kinderen een aansprekend verhaal, ik weet niet meer wanneer en hoe, 

maar op zeker moment is er een inzicht bijgekomen dat het verhaal nog meer betekenis gaf: 

het inzicht dat niet de gewonde man, maar de Samaritaan, die niets mankeert en zelf hulp geeft, dat 

hij de naaste is. Dat naaste zijn niet bepaald wordt door wie je bent of wie je tegenkomt maar door 

hoe je leeft en met anderen omgaat. Je bent niet automatisch naaste, je kunt het worden. 

En toen ik mij verder verdiepte in dit bekende verhaal,  bleek er nog veel meer te ontdekken. 

Dat het geen toeval is dat Jezus het over een priester en een Leviet heeft, dat is voor iedereen te 

begrijpen. 

Juist zij, als religieuzen, als ambtsdragers zouden het goede voorbeeld moeten geven. 

Maar er klinkt meer in mee: Het is een wetsgeleerde, die bij Jezus komt. 

Het is zeg maar een theoloog, iemand van de religieuze theorie en van de studie.  

Jezus reageert niet met theorie op zijn vraag maar vertelt een verhaal dat in de praktijk, in het echt 

zou kunnen gebeuren. En hij laat niet zomaar een paar mensen passeren, nee, een priester en een 

leviet, ook religieuzen, maar dan praktisch, uitvoerend, de eredienst in de tempel, de dienst aan de 

Eeuwige  is hun taak, hun levenswerk, hun doel en bestemming. 

 

Er wordt vaak wat makkelijk over gedaan, zo van, die priester en die Leviet, die zouden toch juist  

het goede voorbeeld moeten geven als religieuze voormannen. 

Maar, was het maar zo simpel,  want juist zij als religieuzen hebben zo hun verplichtingen, 

verplichtingen aan het volk dat ze voorgaan in de eredienst, 

en verplichtingen aan de Eeuwige die ze trouw beloofd hebben. 

De gewonde man langs de weg betekent voor hen een groot dilemma: 

De religieuze verplichtingen die ze hadden aan God en aan mensen, konden in gevaar komen door 

te helpen. De gewonde man ligt daar voor dood, halfdood. Voor deze man zorgen, zou niet alleen 

de nodige tijd kosten maar ook nog eens voor onreinheid kunnen zorgen  in geval dat hij toch zou 

overlijden. En dat kon zomaar gebeuren gezien de ernst van de verwondingen. 

In geval van onreinheid konden de priester en de Leviet  gedurende minstens 7 dagen hun werk, hun 

plicht niet meer doen. Het is zoiets als een dominee die op weg naar de kerk langs een ongeluk 

komt en toch besluit door te rijden Hij rijdt door omdat het belangrijk is op tijd in de kerk te zijn, 

dienst te doen, deze keer moet een ander maar helpen. 

Een menselijke en begrijpelijke afweging. De wetgeleerde aan wie Jezus dit verhaal vertelt, 

heeft dat natuurlijk onmiddellijk begrepen. 

Wat hun redenen om niet te helpen ook waren, het doet er niet toe voor de vraag naar de naaste, 

niet zoals Jezus het vraagt: wie is de naaste van de gewonde mens geworden? 

De priester en de Leviet worden het niet  voor deze mens, die zo dringend hulp nodig heeft. 

En wat nog belangrijker was,  de priester en de Leviet negeren het Joodse gebod een mensenleven 

te redden, een gebod dat zonder compromis voorrang op alle andere geboden had. 

Daarmee negeren zij de joodse mondelinge wetgeving, 

uitleg van de tora die van generatie op generatie werd overgeleverd en aangevuld. 

Die traditie volgde de tora niet altijd letterlijk, maar zocht naar de intentie van de wet 

en in situaties als deze weegt het gebod je naaste lief te hebben als jezelf 

daarom zwaarder dan elke andere mogelijke religieuze verplichting. 
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Diverse profeten hebben dat gezegd: bijvoorbeeld Amos, die zegt dat de Eeuwige niet op vele offers 

zit te wachten die geofferd zijn naar de wet. (Amos 5, 20-21) 

Maar dat God wil dat mensen recht doen, trouw betrachten,  de Eeuwige dienen met hun hart. 

Zoals de wetgeleerde een theoretische discussie met Jezus wil aangaan, zo maken de priester en de 

Leviet in de praktijk een theoretische afweging naar de letter van de wet, zonder rekening te houden 

met een mens van vlees en bloed, net als zij. Daarmee maken ze een keuze die niet is wat de 

Eeuwige wil. Maar laten we niet al te hard zijn in ons oordeel over priester en Leviet. 

Ieder die eerlijk is voor zichzelf weet dat het niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend is  

om goed te doen, om naaste te worden. 

 

Van de mens die beroofd is, vertelt Jezus dat hij van zijn kleren is beroofd. Je leest er makkelijk 

overheen, het lijkt een onbeduidend detail. Maar ook hier zit betekenis is: 

hij ligt daar naakt, gebutst, in alle opzichten kwetsbaar. 

En geen kleren betekent ook dat je niet kunt zien of hij arm was of rijk, wat zijn culturele 

achtergrond was, zijn ambt of beroep. In de afweging om wel of niet hulp te geven, kon dat dus 

allemaal ook geen rol spelen, dit verhaal is geen kwestie van eigen volk eerst, het is een kwestie van 

je hart laten spreken, geraakt worden door een mens als jij, ongeacht wie het is. Niet allerlei 

rationele afwegingen maken over plichten en vertraging, over zelf risico lopen slachtoffer te 

worden. Rationele afwegingen over kosten en baten en over wat er verder nog af te wegen viel. 

Zomaar een mens heeft dringend hulp nodig. Wat doe je? 

Op Facebook zag ik alweer een tijdje geleden een filmpje over zomaar een meisje. Ze had hulp 

nodig, ze liep wat verloren alleen rond en klampte voorbijgangers aan. Maar, in het eerste geval liep 

ze in prachtige kleren en zag ze er goed uit. Iedereen die haar zag, wilde haar wel helpen.  

Dan dezelfde situatie nog een keer, maar nu had het meisje vies haar en voddige kleren, je zou 

zeggen, nu had ze nog dringender hulp nodig. Wat gebeurde? Ze werd weggejaagd, mensen wilde 

haar niet helpen. Een filmpje dat confronterend is en aan het denken zet: wie is onze naaste? wie 

worden wij tot naaste? 

 

Zonder dat dan alles gezegd is, tot slot een verhaal van een Amerikaanse schrijver, dat ik vond. 

Hij heeft een vervolg op de gelijkenis bedacht: De priester, de Leviet, de Samaritaan en de man die 

overvallen was, ontmoeten elkaar in de hemel. ‘Oh, zegt de priester,  ik vond het zo erg dat ik je 

niet geholpen heb.  Ik heb mijn hart niet voldoende laten spreken.  Maar ik werk er hard aan, dat het 

me niet weer zal gebeuren.’  Dan komt de Leviet aan het woord: ‘De laatste keer dat ik onderweg 

stopte  om een gewonde aan de kant van de weg te helpen’, zegt hij, ‘mishandelde hij mij en ging er 

van door met mijn spullen.  Ik was bang toen ik je zag liggen.’ De Samaritaan zegt dan:  ‘Ik had 

geluk  dat ik op het goeie moment op de goeie plek was. Ik dacht gewoon niet na;  de olie en de 

wijn vergoten zich als vanzelf, de wonden verbonden zichzelf. Mijn probleem kwam later pas, toen  

ik al de lof over mij hen kreeg. Het was zo moeilijk om mijzelf niet op de borst te slaan  en mij 

beter te achten dan de anderen.’  De man die in rovershanden viel, nipt tenslotte nog een keer aan 

zijn glas wijn. ‘Naastenliefde begint eigenlijk dichtbij huis.  Als ik beter op mijzelf had gepast en 

meer om mijn naasten had gegeven was ik niet zo roekeloos geweest om zomaar die weg van 

Jeruzalem naar Jericho te nemen.  Ik vraag jullie om vergeving. Maar ik ben en blijf jullie alle drie 

heel dankbaar.  Zonder jullie gelijkenis zou ik het er nooit levend afgebracht hebben.’ 
(Stephen Mitchel -  Parables & Portraits, 1990) 

 

Nog weer een ander perspectief op deze bekende gelijkenis en dan is er nog steeds nog meer over 

dit verhaal te zeggen. Als het goed is, is het een verhaal dat blijft hangen,  

om ons aan het denken te zetten, niet als moralistisch geheven vingertje, 

maar wel als één van de meest wezenlijke vragen in het leven: wat, wie is echt belangrijk? 

Hoe krijgen de leefregels die God ons geeft handen en voeten in ons leven? 

Durven wij hulp te geven? Worden wij de ander tot naaste? 

En misschien nog wel veel belangrijker en moeilijker: kunnen wij hulp ontvangen, 

durven we te erkennen dat we die soms nodig hebben? 

Hulp van de mensen om ons heen, hulp van de Eeuwige, als de Barmhartige Samaritaan 

die ons niet los laat, maar trouw is, Bron van leven en liefde. 

Moge het zo zijn. Amen. 


