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De wetgeleerde in het verhaal van Lucas wil weten waar hij aan toe is. Wat moet ik doen om deel te 
krijgen aan het eeuwige leven? Vraagt hij. 
Wat staat er in de wet geschreven? Is Jezus’ wedervraag. De wetgeleerde antwoordt met het 
zogenaamde dubbelgebod van de liefde: de Heer u God liefhebben en uw naaste als uzelf.   
Doe dat, en gij zult leven, antwoordt Jezus.  
Daar kan die wetgeleerde niet verder mee. Hij wil precies weten waar hij aan toe is. Want, naaste, 
natuurlijk, maar wie is mijn naaste?  De Naardense Vertaling zegt: Liefhebben zul je de Heer, jouw God 
en je naaste jou gelijk. Dat is verfrissend. Dan gaat het niet over zelfliefde als voorwaarde voor de liefde 
voor een ander, maar over die ander die is zoals jij. Ieder ander is in principe een naaste.   
En juist die ruimte benauwt de wetgeleerde. Hij krijgt liever een lijstje van Jezus om af te vinken. Hij 
denkt vanuit schaarste, Jezus vanuit overvloed. Jezus vertelt een verhaal om dit toe te lichten. Hij wil dat 
de wetgeleerde gaat voelen wat hij bedoelt.  
Een paar dingen vallen op. Zomaar een mens is gaan afdalen. Iemand neemt de steile weg van 
Jeruzalem naar Jericho. Geen gemakkelijke weg. Het loopt niet goed af.  
Halfdood ligt hij aan de kant van de weg. Er komt een priester voorbij, er komt een Leviet voorbij. Ze 
zien hem, maar lopen met een grote boog om het slachtoffer heen.  
Waarom zou je iemand helpen die daar halfdood ligt. In de rabbijnse literatuur wordt juist hierover iets 
moois gezegd: 
De Waarde van barmhartigheid, zeggen de rabbijnen, blijkt uit volstrekte asymmetrie. We moeten 
iemand liefhebben alsof hij dood is. Want alleen dan is onze barmhartigheid niet ingegeven door de 
gedachte dat die ander ooit iets terug zal kunnen doen.  
Er ligt daar een mens van wie je niets terug hoeft te verwachten. En dan komt het  er op aan. Nu kun je 
laten zien wat jouw barmhartigheid, jouw liefde waard is. 
We horen niet waarom de Priester en Leviet voorbijlopen. Ze zien de man liggen, maar laten zich niet 
raken. Blijkbaar kan dat. Je bent vol van iets anders, je bent druk, je denkt, hoeveel tijd gaat dit mij 
kosten, laat ik daar mijn vingers niet aan branden…...Je denkt, moet je maar niet zo stom zijn om in je 
eentje deze weg te nemen, dan roep je het toch over jezelf af… 
Het zijn herkenbare gedachten. Wie in deze tijd in de ellende terecht komt, heeft het aan zichzelf te 
danken, je kunt toch een beroep doen op allerhande zorg, toeslagen, steun en begeleiding?  
Of, je denkt-  ach, een ander zal wel helpen. Stel je voor dat we daar straks met z’n allen op de stoep 
staan. En bovendien, zie ik het wel goed? Het valt volgens mij wel mee.  
Ons denken belemmert vaak ons voelen. We praten ons gevoel weg. Maar intuïtie is vaak waar.  
De tijden zijn veranderd, als het gaat om onze zorg en verantwoordelijkheid voor anderen. Roxane van 
Iperen schrijft hier kritisch over in haar essay: Eigen welzijn eerst, ik heb het bij me, u mag het lenen. 
Wilden we in de naoorlogse jaren zorgen voor gelijke kansen voor ieder mens, hebben we het nu vooral 
druk met het bewaken en beschermen wat we hebben. Er is geen ruimte meer voor anderen. Bovendien 
zijn we veel minder empathisch geworden, omdat we al googlelent  precies die gelijkgestemde mensen 
kunnen vinden die we zoeken. We zijn het verleerd ons te verdiepen in een ander, laat staan in de nood 
van een ander.  
Als hoorder houd je de adem in. Laat iedereen die man liggen? Waar komt mijn hulp vandaan?  
Maar dan is er een wending in het verhaal. Er komt een derde figuur voorbij. Zomaar een Samaritaan die 
onderweg is. Een Samaritaan hoorde er voor de joden niet bij, werd niet voor vol aangezien. Als deze 
het slachtoffer ziet liggen, wordt hij inwendig bewogen. Hij krijgt buikpijn bij het zien van deze mens.  
Geloof is iets wat je diep van binnen voelt. Niet verheven, en geestelijk, maar lijfelijk. In je bewogenheid 
en je geraakt worden,  tot in je ziel, tot in je botten, door het onheil wat een ander treft, daaraan herken 



je een spiritueel leven. God werd mens, schrijft Johannes in zijn evangelie, mens, lichaam-  En deze 
mens is in zijn leven op aarde talloze malen diep bewogen,  door mensen die op zijn weg kwamen.   
 
De Samaritaan wordt geraakt en kan niet anders dan hulp bieden aan die mens in de goot. Die misschien 
zal hebben gedacht- en nu komt de genadeklap. Maar niets is minder waar. Hij verzorgt de wonden, 
neemt hem mee op zijn lastdier en brengt hem bij een herberg. Hij geeft de zorg over. Het is niet zo dat 
zijn zorg geen grenzen kent. Hij belooft op de terugweg de meer gemaakte kosten te vergoeden.  
Het verhaal is gelaagd. Er zijn meerdere lessen te leren. Het zou een mooie oefening zijn, eens na te 
gaan van wie jij hulp zou verwachten. En van wie niet.  
En daarna bedenken dat Jezus met dit verhaal alles omdraait. Houd de hoop vast,  dat een vijand, een 
vreemde, jouw helper wordt. Dat er steun komt uit onverwachte hoek. Als je die hoop kunt koesteren, 
dat vijanden vrienden kunnen worden, wordt de wereld een beetje beter.  
Tenslotte stelt Jezus opnieuw een vraag. “ Wie is de naaste geworden van de mens die aan de rovers 
toevalt? “   Opnieuw een omkering in het verhaal. De vraag wie is mijn naaste wordt een andere: Voor 
wie kun jij een naaste-worden?  
Dat gebeurt in een moment. Dat dient zich aan.  
 
Nog even Marieke Lucas Rijneveld. Zij schreef naar aanleiding van het incident rondom de vertaling van 
het gedicht van Amanda Gorman de volgende dichtregels.  
Het gaat erom dat je je kunt 
verplaatsen, dat je de verdrietzee achter andermans ogen 
ziet liggen, de woekerwoede van heb-ik-jou-daar, 
je wilt zeggen dat je misschien niet alles begrijpt, dat je vast 
nooit helemaal de geraakte snaar vindt, maar dat je het 
wel voelt, ja, je voelt het, ook al is het verschil duimbreed. 
Dat je je laat raken. En niet alles hoeft te begrijpen.  
 
Amen 
 
 
 


