
DE BARMHARTIGE SAMARITAAN 
 
Eens toen er vijandschap heerste tussen Joden en Samaritanen vertelde Jezus aan een Joodse 
wetgever die Hem de vraag stelde 'wie is mijn naaste?' het volgende verhaal: 
 

Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho reisde en 
onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, 
hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig 
kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, 
liep hij er met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, 
maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem 
heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij 

hem zag liggen. 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. 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". Wie van deze drie is volgens u de naaste 
geworden van het slachtoffer van de rovers?" De wetgever zei: 'De man die medelijden met hem 
heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo'. 
 
Op de televisie was een laatst een documentaire over de moordcommando's onder het bewind van 
Hitler. Groepen Joden werden door de Nazi's gedwongen in een kuil te gaan liggen waarna ze werden 
doorgeschoten en met zand bedolven. Mensen uit een dorp werden gedwongen toe te kijken. Een 
man overleefde de moordaanslag. Hij kroop uren later onder de lijken vandaan die boven op hem 
lagen en liep naakt, bebloed en verdwaasd naar het dichtstbijzijnde dorp. Daar kwam hij drie 
mannen tegen, een van hen was een priester met een groot kruis op zijn borst. Die zei tegen de man: 
"Jood, ga terug naar waar je vandaan komt, je bent je lot misgelopen, je behoort dood te zijn'. De 
twee andere mannen dachten daar anders over en ontfermden zich over hem. Wie van deze drie is 
de naaste geworden van de man die de moord op de Joden overleefd heeft?  
De vraag "wie is onze naaste?" staat dit weekeinde in de viering centraal. 
 
(Foto: Van Gogh: De barmhartige Samaritaan) 
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