
Barmhartige Samaritaan 



God liefhebben 

!  Uit geheel je hart 
!  Uit geheel je ziel 
!  Uit geheel je kracht 
!  Uit geheel je verstand 

En de naaste als jezelf… 



Van Jeruzalem naar Jericho 

!  Jesaja 2  En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de 
berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, 
en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen 
derwaarts heenstromen 

!  3  en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan 
naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat 
Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden 
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord 
uit Jeruzalem. 

!  Jozua 6:26  Te dien tijde deed Jozua deze eed: Vervloekt voor het 
aangezicht des HEREN is de man, die zich opmaakt en deze stad 
Jericho herbouwt; ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar 
grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten. 



Steile weg omhoog/omlaag 



De klappen in het leven 

!  Rovers 
!  Ze kleden je uit 
!  Ze slaan wonden (trauma’s) 
!  Ze laten je in de steek 
!  Halfdood, nog een kwestie van tijd… 



Priester en leviet 

!  Jakobus 1:27  Zuivere en onbevlekte godsdienst voor 
God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in 
hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld 
bewaren. 



De samaritaan 

!  Reizende = ‘de weg gaande’ 
!  Komt dichtbij 
!  Met diepe (innerlijke) ontferming bewogen 
!  Verbind de wonden 
!  Giet olie en wijn op de wonden 
!  Geeft zijn eigen lastdier 
!  Verzorgt de mens in de herberg 
!  En draagt zorg voor de verzorging 



Herberg = plek van verzorging 

1e komst Herberg-tijd wederkomst 

2 penningen 



kernvraag 

!  36  Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest 
is van de man, die in handen der rovers was 
gevallen? 



De opdracht: 

37  Hij zeide: Die hem 
barmhartigheid bewezen heeft. En 
Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe 
gij evenzo. 


