
 

  Barmhartige Samaritaan  
Thema  Barmhartigheid; Hoogmoed Onderbouw 

Bovenbouw  

Bijbelverhaal Barmhartige Samaritaan  
Bijbelgedeelte Lukas 10: 27-37 
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 De kerntekst van de Bijbel: God liefhebben boven alles en onze naaste als 
onszelf. 
Wie is mijn naaste? 
De vraag wordt beantwoord met een verhaal, gelijkenis. 
Een man wordt zwaar gewond en beroofd. 
De priester die langskomt, negeert het slachtoffer en loopt er met een grote 
boog omheen.  
Zo doet de Leviet ook. 
De Samaritaan, een vijand, biedt uitkomst. Hij toont barmhartigheid. Hij doet 
zelfs meer dan strikt noodzakelijk zou zijn. 
De cruciale vraag: “Wie betoond zich de naaste te zijn?” 
Antwoord: “Hij die barmhartigheid betoont, openbaart zich als naaste.” 
Dan volgt het bevel om zelf ook zo te doen.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 2 vraag en antwoord 3, 4 en 5, 
kenbron van onze ellende. 
HC zondag 40 vraag en antwoord 107. Hoe wij moeten handelen met onze 
naaste.  

Psalm / Lied Ps. 133 
Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• De vraag: “Wie is mijn naaste?” is een cruciale vraag voor onszelf maar 
zeker ook voor de kinderen. 

• Priester en Levieten zijn leiders van het volk Israël. Ze negeren totaal 
de gewonde en beroofde man. Uit lijfsbehoud? Omdat ze bang zijn, dat 
hen hetzelfde zal gebeuren? En wat zouden wij doen (leerkracht, 
opvoeder, kind, …)? Negeren wij ook degene die in nood zijn? Of 
hebben we er oog voor en doen onze uiterste best een naaste te zijn, 
die luistert en de nood probeert op te lossen of te verzachten. Zijn wij 
een voorbeeld voor de kinderen? In een gesprek na het verhaal kan 
hier zeker aandacht aan worden besteed.  

• Ook kan dan te sprake komen dat als we in pestsituaties wegkijken, we 
hetzelfde doen als de priester en de Leviet. Maar door zulke situaties te 
melden aan volwassenen wordt er gehandeld uit naastenliefde.  

 

 


