
    Voor wie ben ik de naaste?
    Lezen: Lukas 10: 25-37

In dit bijbelgedeelte legt Jezus uit dat het niet gaat om de vraag wie onze naaste is, maar voor wie wij de 
naaste zijn!

Dat is mooi, maar de gelijkenis laat vooral zien hoe moeilijk dat is. Moeilijk? We worden oprecht veront-
waardigd om het gedrag van de priester en de Leviet. We hebben respect voor de Samaritaan die zijn 
religieuze tegenstander zonder voorwaarden helpt. Als het om iemand anders gaat, lijkt het helemaal niet 
moeilijk. Wacht maar totdat het over onszelf gaat. 

De priester en de Leviet deden in hun eigen oog niets verkeerd. De priester was op weg naar de tempel 
en kon zich niet verontreinigen. De instandhouding van de eredienst gaat voor de hulp aan de arme. De 
Leviet ging ook voorbij. Misschien wel omdat hij zich realiseerde dat blijven staan straks twee dodelijk 
gewonde slachtoffers zou kunnen betekenen. Helpen moet wel kunnen, je moet zelf geen risico’s lopen. Of 
misschien dacht hij: we moeten niet bij individuele gevallen blijven stilstaan, we moeten de onveiligheid 
op deze weg structureel aanpakken. Hij haastte zich naar Jeruzalem om een NGO op te  richten voor de 
verbetering van de veiligheid op de weg naar Gaza.

Jezus zegt niets over de redenen waarom de priester en de Leviet de gewonde man links lieten liggen. 
Dat kan van alles zijn, maar het zullen redenen geweest zijn die voor henzelf overtuigend waren. Het ver-
schil met de Samaritaan? Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Zo geraakt worden betekent het 
einde van je theorieën over armoede, belangenafweging en zelfrechtvaardiging.

Gespreksvragen:
a. Zien wij bij onszelf of in Nederland ook de neiging om ons gebrek aan commitment voor de 
 naaste in nood te rechtvaardigen? Zie je hier een taak voor de diaconie?
b. Niet alle ‘armen’ roepen innerlijke ontferming op, we helpen het liefst ‘aantrekkelijke’ armen, 

 bijvoorbeeld kinderen. Hoe zouden we elkaar kunnen helpen om ons hart te laten spreken? 
c. Heel veel mensen willen de naaste helpen. We vliegen de hele wereld over om goed te doen.    

            Vooral daar waar het niet gevaarlijk is en we ook leuke dingen kunnen doen. We richten onze  
 eigen stichting op en bieden ‘structurele hulp’. Zijn we dan de Samaritaan of ontbreekt er

            misschien nog iets?  
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