
Les 21: Wie is mijn naaste?
Joël dringt zich weer wat naar voren. Hij wil zo graag horen wat Jezus zegt.

Bij Jezus staat een wetgeleerde, een farizeeër. Joël kan nog net horen dat hij Jezus een 
vraag stelt. “Meester”, zegt hij,”wat moet je doen om in de hemel te komen, om eeuwig 

leven te krijgen?”
Joël is meteen een en al oor. Want dat wil hij ook graag. In de hemel komen. Misschien 
geeft Jezus daar wel een makkelijk antwoord op. De wetgeleerden zeggen dat je zoveel 

moet en niet moet doen. Jezus stelt de wetgeleerde ook een vraag. “Wat staat er in de wet 
geschreven?” Ja, denkt Joël, da’s ook een makkie voor een wetgeleerde, die weet natuurlijk 

precies wat er in de wet staat.
En daar komt het antwoord ook meteen: “God liefhebben met alles wat je hebt en bent en 
je naaste als jezelf.” “Dat is een goed antwoord”, zegt Jezus, “doe dat en je zult leven.”

“Maar wie is mijn naaste dan?” vraagt de wetgeleerde. Nou, denkt Joël, da’s nogal 
makkelijk, alle mensen waar je van houdt natuurlijk. Want die heb je lief.

“Ik zal jullie een verhaal vertellen”, zegt Jezus.
“Op de eenzame weg van Jeruzalem naar Jericho loopt een man. Alleen. Uit de bosjes komt 
een stel rovers. Ze pakken zijn spullen af, slaan hem, nemen zijn kleren mee en laten hem in 

de brandende zon achter, half dood.
Toevallig komt er na een poosje een priester aan. Hij ziet de man liggen maar loopt met een 

boogje om hem heen. Na een poosje komt er een man langs die in de tempel zingt, een 
Leviet. Hij ziet de man liggen. Maar….. hij loopt ook door.

Er komt nog iemand aan. Maar dat is een vijand van deze man. Het is een Samaritaan.
Hij ziet de gewonde man liggen en krijgt medelijden met hem. Hij giet olie en wijn in de 

wonden en verbindt ze. Voorzichtig zet hij de man op het ezeltje en brengt hem zo naar de 
herberg.

Hij verzorgt de man die nacht en de volgende dag geeft hij de baas van de herberg geld en 
vraagt voor de man te zorgen tot hij beter is. “…… en als het meer kost, dan betaal ik je als 
ik weet terug kom”.
Jezus kijkt de wetgeleerde aan. “Wie, denk je, is de 
naaste geweest van deze gewonde man?”
Joël kijkt naar de wetgeleerde. Z’n gezicht staat boos. 
Hij geeft als antwoord: “Degene die medelijden met 
hem heeft getoond”.
“Doe jij dan net zo” zegt Jezus.
Een makkelijk antwoord?, denkt Joël, dat is het niet
echt. Iets aardigs doen voor iemand die je haat is 
onmogelijk, of toch niet? Hij heeft weer iets om over 
na te denken. Hij zal er eens met Ester over praten.

Dit verhaal 
kun je lezen 
in lukas 10: 
25- 37



Vul de letter van het goede antwoord in
1. De farizeeër is een    S wetgeleerde.
                                      F tollenaar.

2. Een man liep de weg van 
                 O Jericho naar Jeruzalem.
                 A Jeruzalem naar Jericho.

3. Hij werd overvallen door  U Samaritanen.
                                            M rovers.

4. Ze lieten hem  A zwaargewond liggen.
                           T dood liggen.

5. Een    G tollenaar
              R  ij werd overvallen door   twoord in
priester      ging hem voorbij.����������������������������������������������������������������������������������������

6. Een     I Samaritaan
               E leviet (tempelzanger)     hielp hem.

7. In dit verhaal gaat het om 
                  T   voor wie kan ik een naaste zijn. 
                  M  voor wie ben ik een vijand.

8. De helper van de man bracht hem 
                  A  naar een herberg
                  B  naar het paleis.
9. Hij goot  I    azijn 
                   A   olie           in zijn wonden.
10. Niet doodslaan hoort bij de relatie   
         N     met je naaste.
         K     met God.
Wie was een echte naaste?  . …………………………………..
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Streep de volgende woorden weg!
Barmhartige samaritaan gelijkenis
ezel herbergier Jericho
Jeruzalem kracht leviet
naaste rover verstand
wetgeleerde olie

De letters die overblijven vormen een zin 
waar nog 1 woord ontbreekt. Vul de zin aan!
………………………………………………………………………
…….....................................................................
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