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Het is frappant, dat de wetgeleerde vraagt: wie is mijn naaste? Uit dat geheel van die twee 

geboden: God liefhebben met heel je ziel en je naaste als jezelf, licht hij alleen dit eruit: wie is 

mijn naaste. Hij had ook kunnen vragen: wie is mijn God, of, wat is mijn ziel? Maar dat zijn 

voor hem blijkbaar bekende grootheden. Toch vergist hij zich, zoals in het vervolg zal blijken. 

De vraag wie is mijn naaste, kun je volgens Jezus alleen beantwoorden in samenhang met de 

vragen: Wie is mijn God, en wat is mijn ziel. 

Men heeft in Amerika eens een interessante proef gedaan met veertig theologie-studenten. 

Wetgeleerden in de dop, zullen we maar zeggen. Ze kregen de opdracht zich van een bepaald 

gebouw naar een ander gebouw te begeven om daar een bepaalde taak uit te voeren.  

Onderweg kwamen ze dicht langs een kreunende man, die er duidelijk blijk van gaf in nood te 

verkeren. In werkelijkheid was die man natuurlijk een medespeler in het experiment. 

Sommige studenten hadden de opdracht gekregen haast te maken. Die waren weinig geneigd 

om stil te blijven staan en hulp aan te bieden. Andere studenten waren onderweg naar 

een zaaltje waar zij een lezing moesten houden over de gelijkenis van de barmhartige 

Samaritaan. Zij waren evenmin bereid om te helpen. Hulpgedrag bleek ook niet samen te 

hangen met bepaalde godsdienstige of theologische opvattingen. Maar zij die wél hielpen 

bleken toch iets gemeen te hebben. Nl een vorm van geloof die voortkomt uit persoonlijke 

ervaring. De onderzoekers constateerden een verschil tussen twee vormen van geloof. Het 

geloof bij de niet-helpers was nogal gebonden aan regels en gewoonten, het was meer iets aan 

de buitenkant. En het geloof van de helpers kwam meer vanuit hun hart, vanuit een 

persoonlijk geraakt zijn, een persoonlijke ervaring. Hun houding tegenover de naaste kwam 

met andere woorden voort uit een andere relatie tussen God en hun ziel. We zullen zien, dat 

dit ook het geval is in de confrontatie tussen Jezus en die wetgeleerde.  

 

Een wetgeleerde was een bevoegd uitlegger van Gods wil. Hij had gestudeerd in de heilige 

boeken en een officiële aanstelling gekregen als rabbijn. Jezus had zo'n opleiding en 

aanstelling niet. En dat moet deze rabbijn aanleiding hebben gegeven om Jezus eens op de 

proef te stellen. Hij stelt aan Jezus dan ook maar direkt de kernvraag van die tijd: Meester, 

wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Hoort u dat hij zegt ‘wat moet ik 

doen’? En niet, ‘wat moet ik geloven’? In het jodendom gaat het om het doen, om het 

handelen en niet zo om het geloven als een aannemen van waarheden. Geloven is in de bijbel 

veel meer een werk-woord. Niet alleen voor deze rabbijn, maar ook voor Jezus. Voor Jezus 

blijkt de kwaliteit van je geloof ook uit je doen. Dit hele verhaal eindigt ook met: ‘Doet u dan 

voortaan net zo’. ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven’ Dus: om erbij 

te horen als God deze oude wereld verandert in een nieuwe wereld.Waar de dood niet meer 

zijn zal. Daar ging het om in die tijd, om daar bij te mogen horen. En de kernvraag van je 

leven was ‘wat moet ik daarvoor doen’? Wij zouden misschien in deze tijd met een andere 

vraag komen. Wij zouden misschien zeggen: ‘Meester, wat moet ik doen om een echt zinvol, 

menselijk leven te krijgen? Want dat is onze manier om te vragen naar het wezenlijke van dit 

leven. Onze aandacht ligt wat meer voor de dood, bij het hier en nu, bij de directe toekomst 

van onszelf, van onze kinderen en kleinkinderen, van deze arme planeet. Toch sluit ook onze 

vraag het eeuwige leven niet uit. Wij weten ook wel, dat we sterven moeten en ook onze 

vraag is: en dan? Laten we het hier maar op houden: de wetgeleerde stelt op zijn manier de 

vraag van alle tijden: de vraag naar echt leven, duurzaam leven.  

Nou, zegt Jezus, wat leert de traditie jou? Wat is de kern van ons geloof, wat zeg je elke dag 

op? De wetgeleerde antwoordt : Heb de Heer uw God lief met heel uw ziel en uw naaste als u 

zelf. Welnu, zegt Jezus, je geeft zelf het antwoord al: Doe dit en je zult leven. Deze 



geloofsbelijdenis zei elke Jood elke dag op. Wat God van je wilde, dat wist elke Jood. Daar 

hoefde je geen theoloog voor te zijn. Elke Jood wist ook wat Mozes gezegd had: Gods gebod 

is niet te ver, niet te hoog, niet te diep. Het is dichtbij. Je weet wat hij wil. Want hij schrijft het 

in je hart. We lazen dat ook in Deuteronomium 30. De vraag van de wetgeleerde was dus een 

vraag naar de bekende weg. Dat laat Jezus hem duidelijk voelen. Daarmee staat deze theoloog 

een beetje voor aap, want hij heeft het Jezus wel erg gemakkelijk gemaakt om een antwoord 

te geven. Dit kan hij niet op zich laten zitten en dus vaagt hij : wie is mijn naaste? Dat was in 

die tijd een omstreden kwestie. Hoe ver moet je gaan met je liefde? Moest je ook eerbied en 

respect bewijzen aan mensen dïe het in jouw ogen niet waard waren, zoals tollenaars, of 

mensen die de wet van Mozes niet kenden laat staan hielden? Het jodendom van die dagen 

bestond uit allerlei stromingen die elkaar bestreden. De ene stroming gunde de andere vaak 

het licht in de ogen niet. Dus wat betekent eigenlijk: heb je naaste lief? Wie is mijn naaste? 

Ik denk dat we dat best herkennen, want ook Nederland is een land vol hokjes, kerkelijke en 

niet-kerkelijke. En de zgn tolerantie in Nederland gaat vaak niet verder dan: als jij mij geen 

last geeft, geef ik jou geen last. Het moet ons in elk geval geen geld kosten. Wat betekent 

naastenliefde als asielzoekers die een status krijgen ook een huis moeten hebben, terwijl ik 

ook al zo lang op de lijst sta? En wat betekent naastenliefde, als het zo grappig is om iemand 

te pesten die in je klas zit en die homofiel is? Hoe liefdevol is Nederland? Hoe liefdevol gaat 

het toe in de kerk? Wat voert de boventoon in onze samenleving: omzien naar elkaar of ieder 

voor zich en God voor ons allen? We zijn in Nederland allemaal zo welvarend, behalve als je 

gehandicapt bent of chronisch ziek of wao-er. Dan ben je voor de belastingbetaler een last, en 

kan de belastingbetaler die solidariteit nog wel opbrengen? Hoever gaat dat, naastenliefde?  

Jezus vertelt dan een verhaal. Misschien een verhaal waarvan het begin een werkelijk gebeurd 

voorval was. Dat reizigers op de eenzame weg van Jerusalem naar Jericho werden overvallen, 

was in die tijd een vaak voorkomend gebeuren. In de rotsen hielden de zeloten zich schuil, 

guerillastrijders tegen het romeinse leger, en zij overvielen reizigers om aan voedsel en geld te 

komen. Heidenen werden daarbij gedood, joden lieten ze in leven. Deze joodse reiziger had 

zich blijkbaar verzet, want hij is zwaar gewond. Dan komt er een priester langs. Hij had zijn 

dienst in de tempel erop zitten en ging naar huis. In Jericho woonden veel priesters. Maar 

hoewel hij de man ziet liggen gaat hij aan de overzijde voorbij. Even later komt er een leviet 

aan, een soort tempelbediende, en ook deze gaat aan de overzijde voorbij. Waarom helpen ze 

niet? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De bandieten kunnen nog wel op de loer 

liggen. En als de man in je handen sterft dan ben je als priester en leviet onrein geworden. Zij 

mochten een dode niet aanraken. De wet van Mozes verbood dat. Hun godsdienstige plicht en 

hun ambt verhinderde hen om te helpen. Dat is onthullend. Godsdienst kan blijkbaar met alle 

goede bedoelingen mensen toch belemmeren om het gebod van de naastenliefde uit te voeren. 

Een vorm van godsdienst die de liturgie in de tempel scheidt van het dagelijks leven, die zich 

angstvallig bezighoudt met eigen reinheid of onreinheid, die maakt vleugellam in geval van 

de nood van een medemens. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat het experiment in Amerika met 

die theologiestudenten uitwees: een uiterlijke godsdienst waarin regels en gewoonten het een 

en al zijn, verhinderde de studenten om te helpen. Althans: het zette hen niet tot hulp aan. 

Hoe is dat bij ons? Hoe is mijn godsdienst? Wat is daarin primair van belang ? Mijn eigen 

reinheid of onreinheid? Mijn rituele verplichtingen? Wetten en regels? Het instituut en 

vastigheid voor alles? Zeker, regels, instituten, verplichtingen, die zijn in ons leven en ook in 

de godsdienst van groot belang. Anders blijf je nergens. Maar belangrijker is in dit alles 

een kloppend hart, een ziel die bezielt. Wanneer de ziel uit de godsdienst verdwenen  is, 

verdwijnt ook de naaste. Kijk maar: dan ontwikkelt zich vluchtgedrag, om de problemen 

heen, om de medemens heen. Zij lopen met een boog om het slachtoffer heen.  



In verhalen in die tijd komt wel vaker het schema voor dat Jezus ook hier hanteert. Eerst 

wordt dan verteld wat een priester deed, vervolgens kwam de leviet op de proppen en dan 

kwam de gewone jood aan de beurt. Des te verrassender is het dat Jezus in dit verhaal een 

Samritaan ten tonele voert. Een Samaritaan was iemand van een mengvolk, dat woonde ten 

noorden van Judea, en dat er een eigen vorm van godsdienst op na hield. Zo accepteerden zij 

de tempel in Jerusalem niet. En zij zagen alleen de eerste vijf boeken van Mozes als heilige 

Schrift. Er leefde tussen joden en Samaritanen een bittere haat. Zij zagen elkaar nu niet 

bepaald als naaste. Hoe verrassend is dan het verhaal van Jezus waarin juist een Samaritaan 

dit slachtoffer te hulp komt. Uitvoerig en gedetailleerd vertelt Jezus wat hij allemaal doet. 

Deze man overbrugde de kloof tussen het joodse slachtoffer en hemzelf doordat hij 

medelijden kreeg. Zijn hart werd dus bewogen. Hij is een voorbeeld van iemand die mens 

gebleven is, een echt menselijke mens. Dan vraagt Jezus aan de wetgeleerde: wie was nu de 

naaste van degene die door de rovers was neergeslagen? Merkt u dat Jezus hier de zaak 

helemaal omdraait?  De vraag luidde: wie is mijn naaste? Wie is het waard om door mij 

bemind te worden. Maar Jezus vraagt: Wie was de naaste van het slachtoffer? En daarmee 

geeft hij aan de vraag een heel nieuw perspectief. Het gaat niet om de vraag: wie is mijn 

naaste? Maar om de vraag: ben ik wel een naaste? Ben ik iemand die nabijkomt bij hen die 

mij nodig hebben of loop ik met een grote boog om hen heen? Wie was de naaste, vraagt 

Jezus, en volkomen terecht antwoordt de wetgeleerde: de man die medelijden met hem heeft 

getoond. Ik vind dat niet zo’n mooie vertaling. Ik houd niet zo van het woord medelijden. Ik 

houd meer van het woord mededogen. Mededogen, dat is de daad die voortkomt uit een warm 

hart, uit datgene wat Jezus van de Samaritaan vertelde: dat hij met mededogen bewogen werd. 

Hier is een godsdienstigheid aan de orde waar niet regels en uiterlijkheden centraal staan, 

maar een geraaktheid in het hart, een innerlijke bewogenheid. Daaruit blijkt wel dat de vraag: 

wie is mijn naaste, nauw samenhangt met de vraag: wie ben ik, wat is mijn ziel, en: wie is 

mijn God? Het is opvallend,dat de Samaritaan getekend wordt met woorden die in de bijbel 

nauw verbonden worden met Godzelf, en in het Nieuwe Testament met Jezus: namelijk 

bewogen worden door mededogen. In die Samaritaan geeft Jezus eigenlijk een beeld van 

zichzelf. Deze Jezus, die door de wetgeleerde zo veracht wordt, wil zijn naaste zijn. Zou deze 

wetgeleerde bereid zijn, om zich door deze Samaritaan te laten helpen, om hem te aanvaarden 

als zijn naaste?  

En wij? 

Ook wij zijn neergeslagen en liggen aan de kant van de weg. De rovers van deze tijd hebben 

ook ons leeggeschud. Ons geld en onze goederen mochten we houden. Maar we zijn beroofd 

van onze meest kostbare schatten: van hoop voor de toekomst van de wereld. Van geloof in 

God als een bron van vernieuwing, en van liefde die grenzen doorbreekt. Wij bloeden uit 

duizend wonden. Misschien merken we het niet eens, want de rovers hebben naast ons 

bloedende hoofd een tv neergezet zodat we voortdurend afgeleid worden van onze werkelijke 

situatie. En omdat we ook onze portemonnee nog hebben, voelen we ons nog een hele piet. Er 

komen wel hulpverleners langs, zoals artsen, psychologen, en politici. Maar als zij zien dat 

wij al onze materiële goederen nog bezitten, maar van onze geestelijke waarden beroofd zijn, 

lopen ze met een grote boog om ons heen. Hoofdschuddend stellen zij vast dat zij daar geen 

verstand van hebben. Geestelijke waarden, ja, dat is zo privé, daar praat je niet over, dat moet 

ieder maar voor zichzelf uitzoeken. En ook dominees komen langs en schudden hun hoofd en 

zeggen: ja, dan moet je ook maar wat vaker in de kerk komen. En zo liggen we daar en lijden 

geestelijke pijn.   

Maar dan komt daar die Samaritaan, Jezus. Hij loopt niet met een boog om ons heen. Hij 

wordt onze allernaaste. Hij heeft niet de mond vol met vrome praatjes en met verwijten. Hij 

handelt, zwijgend, in stilte. Hij ontsmet onze wonden met wijn, verzacht ze met olie, 



en brengt ons in de herberg. Zo leert hij ons wat de zin van het leven is: het ontvangen en 

geven van mededogen. Hij maakt het niet moeilijk. Het is niet ingewikkeld. Wat ik van je 

vraag, is dichtbij je, in je mond en in je hart. Je weet zelf waar het op aankomt, je voelt het 

zelf aan: mededogen. Dat is de kern van de godsdienst: God liefhebben en je naaste met 

mededogen bejegenen. Eigenlijk konden we dit weten, want deze boodschap wordt al 2000 

jaar in Europa verkondigd. Maar wij hebben van die boodschap vaak een geheel van dogma’s 

en regels gemaakt, waaraan je je houden moest en verder geen gezeur. Een levensovertuiging 

maakten wij ervan, een vast systeem van waarheden en normen. Terwijl het in wezen een 

vorm van bewogenheid is. Bewogenheid die je mededogen kunt noemen. En dat is meer dan 

een vaag gevoel van medelijden. Mededogen blijkt uit de bereidheid je handen vuil te maken, 

de ander zo nabij te komen, dat er lijfelijk contact ontstaat, waarmee olie en wijn over de 

wonden wordt gegoten. En dit mededogen kun je alleen geven, als je het ook ontvangen kunt. 

Want ook jij bent een gewond mens. Ook jij hebt behoefte aan mededogen. Leer daarom de 

kunst om van een ander hulp aan te nemen, om mededogen te ontvangen. Oefen je in het 

besef dat God zich in Jezus over jou heenbuigt, jouw wonden reinigt en verbindt, jou op zijn 

ezel zet en thuisbrengt. Dan zul je, van binnen diep bewogen, oog krijgen voor die medemens, 

voor wie jij een naaste mag zijn. Misschien goed om eens even in stilte na te denken over die 

vraag: voor wie kan ik deze week een naaste zijn? Even een minuut stilte om na te denken.  

Amen. 

Daarna begint de organist wel met zijn voorspel van  lied 838. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


