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Jeugddienst 13022022 OJK “Liefde voor en van de ander” PREEK 
 
Lieve mensen, jong en oud, Gemeente van Jezus Christus, 
 
Dia 001 “midden zitten” 
“Kinderen kunnen gemeen zijn”. Oké, zeg ik direct erachteraan, volwassenen zijn nog veel 
gemener. 
Ik heb 3 zussen. Toen ik nog een kind was, kon ik best gemeen zijn tegen hen. Bijvoorbeeld 
over waar ik in de auto mocht zitten. Ik wilde dat altijd op mijn manier doen. Ik wilde 
namelijk in het midden zitten, zodat ik alles goed kon zien. Maar, mijn zussen wilden dat ook. 
Waarom zou ik daar mogen zitten en mijn zussen niet? Ik was toch zeker niet de baas? Onze 
ouders zorgden ervoor dat we om beurten in het midden mochten zitten. 
Het de baas spelen en jouw zin doordrukken is niet goed, he,… We ergeren ons daaraan. 
Iemand, die het beter denkt te weten en dat wil doordrukken, vinden we niet leuk en maar 
eigenwijs. (Volgende plaatje) 
 
Dia 002 plaatje Jezus en de wetsgeleerde uit de Bijbellezing 
Het verhaal van vanmorgen begint met zo’n eigenwijs iemand. Namelijk met Jezus. Nu zul je 
zeggen, Jezus is toch juist goed??? Dat is hij ook, maar omdat sommige andere mensen 
vinden, dat Jezus eigenwijs is, gaan zij het hem moeilijk maken. Vanmorgen is dat iemand die 
veel weet van de wetten, iemand die de eigenwijsheid van een ander niet zo makkelijk 
accepteert.  
Je moet je namelijk houden aan de wet. Het is een wetsgeleerde. 
 
De wetsgeleerde hoopt Jezus te kunnen pakken, omdat Jezus zich volgens hem niet aan de 
wet houdt. Hij vraagt dan aan Jezus: “Wat moet ik doen om later voor altijd bij God in de 
hemel te zijn?”  
Het is een strikvraag, want het antwoord staat in de Joodse wetten:  
“God liefhebben en je medemens liefhebben.” 
Maar, wat doet Jezus? Hij is slim en speelt de vraag aan de wetsgeleerde terug. “Wat denk je 
zelf, wetsgeleerde?”, zegt Jezus. De man antwoordt: “Je moet God liefhebben, met alles wat 
je hebt, en je moet je naaste, je medemens, liefhebben als jezelf.” De man vraagt vervolgens: 
“Maar, wie is dat dan mijn naaste?” Jezus antwoordt dan met een verhaal. 
 
Het is een bekend verhaal, over de barmhartige Samaritaan. Willem las het net. Maar dat 
bekende verhaal zit misschien wel wat anders in elkaar dan je denkt. Op het eerste gezicht is 
het een verhaal over goed zijn voor je medemens, je naaste, over warm van hart zijn, liefde en 
barmhartigheid:  
Zelfs Joden en Samaritanen moeten goed zijn voor elkaar. Dat zijn namelijk vijanden van 
elkaar, en ze gaan niet met elkaar om.  
De Samaritaan uit het verhaal is een voorbeeld van wel goed zijn. Maar bedenk nog even 
waarom Jezus dit verhaal vertelt: omdat de wetgeleerde zich ergert aan, dat Jezus zichzelf zo 
belangrijk vindt. Dit verhaal is dáár een antwoord op: Jezus wil ook meegeven dat je niet om 
hem heen kunt. 
 
dia 003 plaatje slachtoffer uit de Bijbellezing 
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Goed, Jezus begint te vertellen: ‘Er was eens een man onderweg van Jeruzalem naar Jericho.’ 
De wetgeleerde kent die weg heel goed. Jezus gaat verder: ‘Langs de weg wacht een bende op 
een kans om iemand te beroven. De arme man is alleen, en maakt geen schijn van kans tegen 
de bende. Hij wordt in elkaar gemept en alles wordt van hem afgepakt.’ 
Het komt de wetgeleerde bekend voor: hij voelt zich ook nooit echt op zijn gemak op die weg. 
Hij kan zich goed inleven in het slachtoffer, wat precies de bedoeling is van Jezus. Daar ligt 
hij dan, halfdood in de goot, te wachten op hulp. Die hulp komt uit onverwachte hoek. Niet 
van de priester en van de leviet die langslopen. Dat zijn godsdienstige mensen die de wet goed 
kennen, die alles weten over het liefhebben van je naaste. De vertegen- woordigers van de wet 
vallen smerig tegen. Nee, het is een Samaritaan die medelijden krijgt, ook al heeft hij geen 
enkele reden om een Jood te helpen. 
 
dia 004 plaatje Jezus en de wetsgeleerde uit de Bijbellezing 
‘Wie van de drie is een naaste geworden?’ vraagt Jezus aan de wetgeleerde. 
De vraag van de wetgeleerde was namelijk: ‘Wie is mijn naaste, wie moet ik helpen?’ Maar 
Jezus maakt er iets heel anders van: niet degene die jouw hulp nodig heeft, is je naaste, maar 
degene die jou komt helpen! 
Hij of zij die medelijden met jou heeft, die is je naaste, je medemens. 
De wetgeleerde kent de bijbel goed, en weet dat er maar één is die medelijden heeft: God zelf. 
Jezus zegt: ik ben die Samaritaan, ik ben je naaste, je hebt mijn hulp nodig. Het punt dat Jezus 
maakt is, dat je niet om hem heen kunt. Zonder Samaritaan was die man in de goot gestorven.  
Jezus maakt duidelijk, dat hij niet de zoveelste wijze leraar is, maar dat hij gekomen is om te 
redden. Hij is de Samaritaan die je leven wil geven. Daarom moet het op zijn manier. 
(volgende plaatje) 
 
Dia 005 plaatje Jezus helpt (berghelling) 
Maakt dit verhaal een einde aan de ergernis van de wetgeleerde? Ik denk het niet. Jezus maakt 
duidelijk dat je niet om hem heen kunt,  
en dat is natuurlijk niet wat die wetgeleerde wilde horen. Het is misschien ook wel niet wat je 
zelf wilt horen.   
Hoe kan Jezus mij nu vergelijken met iemand in de goot? 
Om het verhaal van Jezus te snappen, moet je jezelf zien als iemand die hulp nodig heeft. En 
daar zijn we dus niet zo goed in. Helpen, iets voor een ander doen, dat is mooi. Maar 
geholpen worden, nee hoor, ‘het lukt me zelf wel.’ In films, waarin een held ervoor zorgt dat 
alles weer goed komt, zien we onszelf graag als die held, niet als de mensen die door de held 
geholpen worden. Maar, onthoud: Je mag voor jezelf om hulp vragen! 
 
Voor die wetgeleerde is dat moeilijk. Hij heeft heel wat om trots op te zijn. 
Hij kan goed rondkomen, hij heeft aanzien onder de mensen en hij is niet te beroerd om een 
ander te helpen. Waarom zou hij persé hulp nodig hebben? 
Mooi dat Jezus mensen helpt, maar dat doet hij zelf toch ook! Hij ziet het verschil niet zo 
tussen Jezus en hemzelf. Alsof ze op gelijke hoogte staan. 
Met zijn verhaal houdt Jezus je een spiegel voor van, wie ben ik eigenlijk? 
Jezus daagt je uit om met andere ogen naar jezelf te kijken. 
Door zijn dood en opstaan uit de dood maakt Jezus je vrij. Jezus vraagt:  
Mag ik jouw barmhartige Samaritaan, mag ik jouw naaste, jouw medemens, zijn? Ik wil je 
verzorgen. Mag ik mijn leven voor jou geven?]]] 
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‘Hoe krijg ik het eeuwige, het echte leven?’ Dat was de strikvraag van de wetgeleerde. Jezus 
heeft zijn antwoord gegeven: ‘Laat mij je helpen.’ 
Het zou belachelijk zijn als die man aan de kant van de weg de hulp van de Samaritaan 
weigert, omdat hij niet door Samaritanen geholpen wil worden. In zo’n situatie heb je geen 
keuze en ben je dankbaar met alle hulp die je kunt krijgen. 
Zo is het net zo goed belachelijk om op Jezus’ hulp te reageren met dat je niet door Jezus 
geholpen wilt worden, omdat je je ergert aan zijn arrogantie. Jezus heeft geen 
grootheidswanen, nee: hij ís groot. Jezus nodigt je uit: “neem mijn hulp aan en leef door mij”, 
zegt Jezus.  
Jezus wil je naaste zijn, maar dat kan niet als je hem afwijst. (volgende plaatje) 
 
Dia 006 Valentijn 
En dan sluit Jezus af met de woorden ‘doe voortaan net zo.’ Als je door Jezus leeft, als je door 
hem vrij bent, mag je dat leven ook verder brengen. Op allerlei manieren kunnen we elkaar 
helpen. En, dat doen we ook. En, je mag zelf ook om hulp vragen, als het even niet gaat. Dat 
is liefde, dat is barmhartig, warmhartig zijn, dat is de binnenkant en die telt.   
 
 
Is uiteindelijk dan toch niet de moraal van het verhaal: wees goed voor je naaste? Ja, maar dit 
gaat veel verder.  
Dit gaat niet alleen om de plicht goed te zijn voor de mensen om je heen. Het gaat om liefde 
voor mensen die net zo kwetsbaar kunnen zijn, zoals we allemaal kunnen zijn. Liefde van en 
voor de ander, warmhartig, barmhartig. Niet alleen met Valentijn, maar altijd. 
Amen. 
 


