
zondag 14 juli 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Deuteronomium 30, 9-14 
9  De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt, u kinderrijk 

maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in 
vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 

10  Want u toont de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden en 

bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt hem weer met hart en ziel 
toebehoren. 

11  De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen 
niet buiten uw bereik. 

12  Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar 
de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar 
kunnen handelen?” 

13  Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie 
steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, 
zodat wij ernaar kunnen handelen?” 

14  Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen 
maken; u kunt ze volbrengen. 
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lezing nieuwe testament (lector) Lucas 10, 25-37 
25  Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, 
wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 
26  Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 
27  De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 
heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als 
uzelf.’ 
28  ‘U hebt juist geantwoord, ‘zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 
29  Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn 
naaste?’ 

30  Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem 
naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren 
uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 
31  Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, 
liep hij met een boog om hem heen. 
32  Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij 
met een boog om hem heen. 
33  Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag 
liggen. 
34  Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en 
verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, 
waar hij voor hem zorgde. 
35  De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, 
en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 
36  Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de 
rovers?’ 



37  De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei 
Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 
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uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---studenten--- 

 

De Barmhartige Samaritaan.  

 

Dit is een heel erg bekende.  

Staat in de top-3 van bekende Bijbelverhalen.  

Bekend ook buiten de kerk.  

 

En u hebt daar al zoveel en zovaak over gehoord,  

ook van mij al vele keren.  

 

De Barmhartige Samaritaan komt regelmatig langs  

in de kerkelijke leesroosters.  

 

En wat de boodschap is,  

dat weet u ook wel zo'n beetje.  

 

Ja, mij bekroop begin deze week wel een beetje het gevoel:  

nou, dat wordt open deuren intrappen zondagmorgen... 

 

Ik heb gelezen over een experiment.  

Een aantal studenten theologie kreeg de opdracht  

om een preek te schrijven over de Barmhartige Samaritaan.  

Daarna moesten ze naar een ander gebouw  

om daar de preek te houden voor publiek.  

De ene groep studenten kreeg alle tijd  

om naar het andere gebouw te gaan.  

De andere groep kreeg te horen dat ze moesten opschieten  

want ze waren eigenlijk al te laat.  

Op het pad tussen de gebouwen had men  

een man neergelegd die duidelijk hulp nodig had.  

Het resultaat was: van degenen die de tijd hadden  

ging het overgrote deel hulp verlenen, 65%.  

Van degenen die te laat waren bijna niemand, 10%.  

 



 

In de tijd dat ik nog studeerde is er gelukkig  

niemand op het idee gekomen  

om ons dusdanig op de proef te stellen,  

maar ik ben me wel gaan afvragen  

wat ik zou hebben gedaan in de tijd dat ik studeerde.  

 

Ja, ik weet het niet.  

 

Ik was nooit ergens te laat, dat weet ik wel.  

En gezagsgetrouw, dat toch ook wel,  

ik hield me aan de regels. 

 

Ja, en hoe zou u dat vinden,  

dat de kerkdienst nog niet kan beginnen,  

want de predikant moet nog hulp verlenen onderweg  

en wacht nog op de ambulance,  

en u mag alvast wat liedjes gaan zingen?  

 

Alle experimenten in deze richting hebben gemeen  

dat er een dilemma wordt gecreëerd:  

je voelt twee verplichtingen tegelijk.  

 

De priester en de leviet in het verhaal van Jezus  

hebben beiden te maken met voorschriften.  

Een dilemma als u zo wilt. 

 

Zij mogen geen dode of zieke aanraken,  

dan worden zij in cultische zin onrein  

en kunnen hun dienst niet meer uitvoeren.  

 

En, ja, misschien zijn ze ook al laat en hebben ze haast...  

 

Ze voelen twee verplichtingen:  

zij moeten hun religieuze regels in acht nemen,  

en ze voelen ook  

- laten we dat aannemen –  

dat hier een mens hulp nodig heeft en dat zij die zouden kunnen verlenen.  

 

 

Wellicht is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan  

daarom zo bekend,  

omdat we zelf ook veel situaties meemaken 

waar we tegen dilemma's aanlopen.  

 

Regels die we moeten volgen en  

humaniteit of medelijden staan elkaar in de weg. 



 

 

 

 

---Carola--- 

 

Dit is Carola Rackete.  

 

 
 

 

Twee weken geleden was zij in het nieuws.  

Zij is de kapitein van de Sea-Watch 3,  

het schip waarmee zij 53 drenkelingen  

uit de Middelandse Zee had opgevist,  

waaronder een baby, een kleuter en een kind.  

 

Is zij de Barmhartige Samaritaan? 

 

Een mens om een voorbeeld aan te nemen? 

 

Zij heeft de dilemma's ongetwijfeld ook gevoeld.  

 

Zij mocht de haven van Lampedusa niet in  

en zij deed het toch.  

Omdat de toestanden aan boord  

niet meer te verantwoorden waren.  

 

17 dagen heeft zij het geprobeerd.  

17 dagen heeft zij alleen maar gehoord:  

wij zijn niet verantwoordelijk, vraag maar een ander.  

 

Als zij onze Barmhartige Samaritaan is  

dan hebben verschillende landen met succes  

de rol van priester en leviet gespeeld:  

Italië, Duitsland, Nederland speelden priester en leviet:  

we hebben hier niets mee te maken,  

wij volgen onze regels.  

Doen we dat niet dan is het hek van de dam.  



We willen in ieder geval niet meewerken aan mensensmokkel.  

 

Eigenlijk is het nog erger.  

Er zijn wel afspraken over humaniteit en opvang,  

maar die worden niet nagekomen.  

 

Carola werd gearresteerd.  

Zij had iets gedaan wat niet mocht.  

Ze is nu weer vrij,  

maar er moest wel een rechter aan te pas komen  

om te zeggen dat het redden van mensenlevens  

geen misdaad is.  

 

Wat heeft deze samenleving een behoefte  

aan Barmhartige Samaritanen! 

 

 

Er is natuurlijk een groot verschil met de tijd van de bijbel.  

 

Heel anders dan in de tijd van Jezus worden wij elke dag overladen  

met informatie over mensen in nood  

die echt acuut geholpen moeten worden.  

 

En wij zien het en het doet ons wat,  

maar we kunnen er op dat moment  

niets aan doen.  

 

Dat was in die tijd anders, je zat niet machteloos voor de tv.  

Geen media die de nood van de wereld á la minute  

voor je ogen laten verschijnen.  

 

In het verhaal van Jezus is het overzichtelijker:  

er is een mens die hulp nodig heeft, nu,  

en die mens bevindt zich daar waar jij langskomt,  

en jij kunt helpen.  

 

De hulpbehoevende heeft een gezicht en kijkt je aan.  

 

Jij bent niet machteloos.  

 

 

 

 

---gebod--- 

 

Je kunt het doen. Zo horen wij ook in Deuteronomium.  

 



"De geboden zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.  

Ze zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen  

en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen".  

 

Er is nog een verschil tussen onze kijk op deze  

overbekende gelijkenis van Jezus  

en de situatie van toen.  

 

Deze wetgeleerde die naar Jezus komt is - anders dan wij -  

helemaal niet begaan met de nood van de medemens,  

althans niet op dat moment.  

Zijn insteek is individueel, als je zo wilt zelfs egoistisch.  

 

Hij vraagt naar de weg voor zijn eigen zielenheil.  

"Wat moet ik doen om deel te krijgen  

aan het eeuwige leven?"  

Het gaat hem om zijn eigen heil,  

niet om het welzijn van een ander.  

 

 

Het is Jezus die hem duidelijk maakt:  

dit is de weg naar een geslaagd leven:  

Heb God lief met heel je hart en  

wees een naaste voor je medemens.  

Doe dit en je zult leven, zegt Jezus.  

Nu. Hier. Hier is je taak, hier ben je mens van God.  

 

Jezus haalt hem weg van de vraag naar de theoretisch definitie  

van wie zijn naaste zou kunnen zijn,  

naar het hier en nu. Handel.  

Word een naaste voor wie dat nodig heeft.  

Doe wat je moet doen, waar je ook bent.  

 

 

En wij moeten ook niet bij Carola blijven staan.  

 

Het gaat er ook voor ons niet om wat we vinden  

van het handelen van een andere  

Barmhartige Samaritaan.  

Het gaat er om dat we er zelf een worden waar dat kan.  

 

Zijn wij ook op zoek naar definities?  

 

Wanneer je wel en actie moet komen en wanneer niet meer?  

Wanneer iemand niet meer je naaste genoemd kan worden?  

 



Ook als we niet zo naar het eeuwig leven verlangen  

- zijn we op zoek naar geruststelling?  

 

Dat er iemand zegt: je hebt het goed gedaan?  

Je had het niet beter kunnen doen?  

 

- We krijgen die geruststelling niet.  

 

Omdat het niet om het afhandelen van een voorschrift gaat  

maar om een levenshouding.  

 

We moeten niet bij Carola blijven staan,  

maar kunnen beter om ons heen gaan kijken.  

En, ja: God heeft de mens in staat gesteld  

om met hart en ziel lief te hebben...  

 

Daar moet je helemaal geen beperking in willen aanbrengen,  

want dat is de manier waarop God  

het mens-zijn had gedacht.  

 

 

 

---kleur--- 

 

Zo zijn we mens.  

Zo krijgen we onze kleur als mens, zo zijn we bedoeld.  

 

Vincent van Gogh maakte dit schilderij bij onze gelijkenis:  

De Barmhartige Samaritaan.  

 

 



 

In het midden zie je de Barmhartige Samaritaan.  

Die heeft het niet makkelijk,  

het is ploeteren om de gewonde op het paard te hijsen.  

Maar deze centrale figuur heeft ook de meeste kleur.  

 

Leviet en priester zijn links aan de zijkant.  

De een verdwijnt achter de lege geldkist,  

verdiept in een boek.  

De ander is al verder weg, en nog veel kleurlozer.  

Vincent van Gogh was een meester van de kleur.  

 

Dit lijkt me een mooie samenvatting:  

Het is niet makkelijk om een naaste te zijn,  

je krijgt dat niet cadeau en het kan moeite kosten.  

Maar het geeft wel kleur aan je leven.  

Het maakt ons tot mensen zoals we bedoeld zijn. 

 

En de vraag voor onderweg op het levenspad  

moet dan misschien niet zijn:  

wie is mijn naaste en wie dus niet?  

 

Maar de goede vraag is dan:  

Kan ik iets voor je doen?  

 

Luistert u maar.  

Ik laat de muziekgroep De Dijk de preek afmaken... 

 
https://www.hollandclips.nl/genre/nederlandstalig/de-dijk-kan-ik-iets-voor-je-

doen 
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