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Uitleg en verkondiging vanuit Deuteronomium 30:9-14 en Lucas 10:25-37 

(ds. Simon Dingemanse, doopdienst Oude Jeroenskerk op 10 juli 2022) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Misschien dachten u en jij, toen ik daarnet het evangelieverhaal voorlas: dat verhaal over de 

barmhartige Samaritaan heb ik nu al zo vaak gehoord…dat ken ik ondertussen wel…is er niet 

iets nieuws?... 

 

Maar dan is mijn vraag: heb je dan wel eens in dat verhaal meegedaan?...Want als Jezus 

gelijkenissen vertelt, dan is het de bedoeling dat wij als hoorders daar zelf in mee gaan 

spelen…kijk, je kunt hier natuurlijk zitten als een toeschouwer…als iemand die alles zo eens 

van een afstandje bekijkt en beluistert…maar het is de bedoeling dat je deelnemer wordt…dat 

je je uitlevert aan het verhaal…zodat het iets van jezelf wordt… 

 

En daar hoef je ook helemaal geen kerklid voor te zijn…of een regelmatige kerkganger…je 

hoeft er zelfs niet eens gelovig voor te zijn…Jezus daagt ieder mens uit om in een levensecht 

verhaal te stappen, waarin het gaat over je eigen levensweg…je levensweg waarop je allerlei 

mensen kunt ontmoeten om wie je eigenlijk niet heen kunt…ook mensen die je misschien 

liever op afstand houdt of die je wantrouwt… 

 

Stel, je daalt niet af van Jeruzalem naar Jericho, maar van Noordwijk Zee naar Noordwijk 

Binnen…of je stapt uit de trein in Leiden en loopt het centrum in…of je bent op vakantie en 

je loopt het Pieterpad…het maakt niet uit, want als mens ben je altijd onderweg, of je nu wilt 

of niet…zelfs als je slaapt ben je nog steeds onderweg…onderweg naar morgen en 

overmorgen…en er kan zomaar iets gebeuren dat je leven op zijn kop zet… 

 

Zoals de Oekraïners…sommigen weigeren te vluchten en blijven in hun stad, ook al horen ze 

het artilleriegeschut en komen er her en der raketten neer die niet kijken op een mens meer of 

minder, hoe jong of oud ook…maar ook al blijven ze war ze zijn, ze zijn ook 

onderweg…onderweg naar morgen en overmorgen, niet wetend wat dat brengen zal…en 

misschien wordt er vandaag ergens in een kerk in Kiev wel een kindje gedoopt, wie zal het 

zeggen…een kindje dat hopelijk onderweg kan blijven naar de toekomst…een toekomst 

zonder oorlog en onvrijheid… 

  

Maar wij dus ook…wij die in een veel comfortabeler situatie leven…wij zijn altijd onderweg 

en Jezus nodigt ons uit om die levensweg van ons te vervolgen in zijn verhaal…in zijn 

verhaal waar iemand overvallen wordt en halfdood langs de kant van de weg blijft liggen… 

 

Wie is dat die daar ligt?...Een Oekraïner die net getroffen is ergens in de  Donbas…of een 

vrouw die in Australië vluchtte voor de watervloed en struikelde…of een kind in Congo dat 

geen ouders en geen huis meer heeft?... 

 

Of is het die oude mevrouw die net voor je van haar fiets is gevallen?...Of ben ik het zelf?...Ja, 

misschien ben ik het zelf…want dat verhaal van Jezus is een oefening in empathie…een 

oefening om me in te leven in de situatie van een ander die in diepe nood is… 

 

Ik weet bijna wel zeker dat Jezus met die zwaar gewonde mens langs de weg de wetgeleerde 

bedoelt die Hem op de proef stelde en die Hem vroeg wie dan wel zijn naaste is… 
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Jezus dwingt hem zo om zich te verplaatsen in de situatie van een mens in diepe nood…en zo 

kan hij dan ervaren wat het betekent als er iemand aankomt die met een grote boog om hem 

heen loopt…een geestelijke nota bene…iemand die God wil dienen net als die 

wetgeleerde…die loopt met een grote boog om hem heen en laat hem, zijn geloofsgenoot, 

links liggen… 

 

Misschien is het wel een dominee die zich haast om op tijd in de kerk te zijn… 

  

Die wetgeleerde ervaart daar – als hij mee wil spelen in het verhaal, hè…als hij geen 

toeschouwer wil blijven, maar deelnemer wil worden – hij ervaart daar wat het betekent om in 

de steek gelaten te worden… 

 

Mensen die opeens erg ziek zijn geworden of een vreselijk verlies hebben geleden, vertellen 

met wel eens dat goede bekenden hen opeens begonnen te mijden…ze kwamen nog wel eens 

een bakkie doen, maar dat was opeens voorbij…je hort het ook wel eens zeggen bij 

condoleances: ‘ik kom gauw een keer bij je langs, hoor’…en inderdaad: je ziet ze een keer 

langs je huis fietsen, maar aanbellen, ho maar… 

 

Maar daartegenover hoor ik ook wel vertellen dat diezelfde mensen in diepe nood onverwacht 

meeleven ervaren van iemand die ze nauwelijks kennen… iemand die ergens bij je in de straat 

woont, klopt aan met de vraag of ze iets voor je kan doen…iemand die goede woorden 

meebrengt…en boodschappen voor je mee wil nemen bij de bakker of de slager… 

 

En dat ervaart die wetgeleerde dus als hij in het verhaal halfdood langs de kant van de weg 

ligt…er is ook iemand, zo’n Samaritaan met een verkeerd geloof… die zich over hem 

ontfermt…wat hij nooit had verwacht…daar gaat je vooroordeel… 

 

En daarom wil ik u en jou graag vragen: ga nu eens in dat verhaal van Jezus in diepe nood 

langs de kant van de weg liggen…en leef je in in die situatie…oefen je in empathie…daar 

heeft onze samenleving behoefte aan…en ontdek dan hoe hard je een naaste nodig hebt…een 

naaste die je ziet…niet iemand die om je heen loopt of gauw een zijstraat induikt, nee, een 

naaste die je écht ziet…en naar je ómziet…die je wonden verbindt en zich over je 

ontfermt…die je naar een herberg brengt en het verblijf  voor je betaalt…kortom: die  

herbergzaamheid biedt… 

 

Als je in die inlevingsoefening van Jezus hebt ervaren hoe wezenlijk het is dat je een naaste 

hebt die naar je omziet, dan ga je op je levensweg zelf ook met andere ogen kijken…dat is 

tenminste de bedoeling: dat je gaat kijken met de ogen van de barmhartigheid zoals die 

Samaritaan dat deed…die Samaritaan van wie niemand dat verwachtte…en die misschien wel 

Jezus zelf is… 

 

Die Samaritaan ziet echt zijn medemens…en als hij ziet dat die medemens in nood is, hoort 

hij de roep in zijn hart…dat is de roep van Gods Geest: heb je medemens lief als jezelf?...Als 

jezelf…als jezelf…ja,. stel je voor dat ík daar zo 

u liggen, wat zou ík dan graag willen?... 

 

Stel: iemand heeft mij uitgescholden en diep gekwetst en allerlei onware en nare verhalen 

over mij verteld…en hij fietst honderd meter voor mij en raakt de stoeprand en valt en breekt 

zijn heup…wat doe ik dan?...denk ik dan: net goed, je zoekt het maar uit?...Nee, nee, nee…je 

moet je afvragen stel je voor dat ik daar zou liggen, wat zou ik dan graag willen?... 
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Het Leger des Heils is daar vanouds heel goed in…die geven elke dag gestalte aan dit verhaal 

van Jezus…en daarbij kijken ze niet naar je afkomst…nee, het gaat hen om je tóekomst…het 

Leger des Heils is momenteel bezig om zo snel mogelijk het aantal buurthuiskamers in 

Nederland uit te breiden naar 200 plekken. Buurthuiskamers in de wijk waar je terecht kunt 

voor een kop koffie, een spelletje, een maaltijd en wat aanspraak…een herberg, zou je kunnen 

zeggen… 

 

Herbergzaamheid ontstaat dankzij empathie…dankzij inlevingsvermogen…  

tjonge, wat hebben we daar behoefte aan…het is een van de voornaamste leefregels die de 

Enige, de God van Israël, heeft gegeven…empathie is daarom dé diepe grondhouding waaruit 

Jezus leefde…want het Woord van God en de roep die daarin klinkt is niet ver weg…het is 

niet in de hemel zodat je er niet bij kunt…het is niet aan de overkant van de Noordzee, zodat 

het op dit moment onbereikbaar voor je is… 

 

Nee, dat woord – Heb je naaste lief, want hij en zij zijn net als jij – is dichtbij je…het wil 

steeds met je meegaan…zodat je niet alleen voor je zelf leeft maar ook voor de ander… 

 

Het zou een stuk beter gaan in ons land als er meer empathie zou zijn…dan zouden de politici 

zich kunnen verplaatsen in de boeren die recht hebben van bestaan en dan zouden de boeren 

in de schoenen van de politici kunnen staan en ervaren hoe ingrijpend al die 

belangenafwegingen zijn…en dan zou er echte ontmoeting kunnen ontstaan en werkelijk 

gesprek…met veel meer kans op een goede gezamenlijke weg… 

 

Je willen verplaatsen in je kwetsbare medemens…daar draait het om…zo is het ook van 

levensbelang dat we ons willen verplaatsen in ons kind of ons kleinkind en daarbij niet 

vergeten te denken aan zijn of haar toekomst… 

 

Stel dat u, jij en ik dat kleine kwetsbare meisje zouden zijn dat zo dadelijk wordt 

binnengebracht om gedoopt te worden, het dochtertje van Mathijs en Esther…stel dat u, jij en 

ik haar zijn en we zijn veertig jaar verder…in 2062… in welke wereld zou ik dan willen 

leven?...Een wereld met een onleefbaar klimaat of een wereld waar het goed toeven is?... 

 

Ja, als je kinderen doopt, dan zou je ook empathie moeten willen hebben met hun toekomstige 

leven…er ligt een grote uitdaging om onze ecologische voetafdruk te verkleinen tot de 

schoenmaat van dat kleine meisje dat zo wordt binnen gebracht…want de wereld moet voor 

haar leefbaar zijn als ze over veertig jaar misschien zelf kinderen heeft… 

 

God die zoveel van dat kleine meisje en van ons allemaal houdt en in Jezus als een 

barmhartige Samaritaan ons steeds weer opraapt als we gevallen zijn en alles met ons deelt 

wat Hij heeft…Hij roept ons om ook zelf met de ogen van de liefde om ons heen en vooruit te 

kijken… 

 

Ja, dat verhaal van Jezus over de barmhartige Samaritaan kent u natuurlijk al lang…en jij 

ook…maar misschien alleen als toeschouwer op afstand…maar stap er nu eens in en speel 

mee in wat Jezus vertelt als Woord van God…lever je eraan uit, zodat je merkt dat het heel 

dichtbij je is…in je mond, in je hart, zodat je het kunt volbrengen…je er uit kunt leven…en 

ontdek dan hoe bevrijdend dat is…dat je zo het ware, goede leven vindt...door God 

geschonken. Amen.  

 


