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UIT DE BIJBEL 
DE BARMHARIGE SAMARITAAN - LUCAS 10, 25-37 

B I J E E N K O M S T  5  
W E R K B L A D  V O O R  D E  K I N D E R E N  

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

De barmhartige Samaritaan 

[25] Daar kwam een wetgeleerde 

naar Hem toe om Hem op de proef te 

stellen. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wat moet ik 

doen om deel te krijgen aan het eeu-

wig leven?’ [26] Hij zei tegen hem: 

‘Wat staat er in de wet geschreven? 

Hoe leest u dat?’ [27] Hij gaf ten ant-

woord: ‘U zult de Heer uw God lief-

hebben met heel uw hart, met heel uw 

ziel, met heel uw kracht en met heel 

uw verstand, en uw naaste als 

uzelf.’ [28] Hij zei tegen hem: ‘Juist 

geantwoord! Doe dat en u zult leven.’ 

[29] Maar hij wilde zich recht-

vaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Ja 

maar, wie is mijn naaste?’  

[30] Jezus nam weer het woord en 

zei: ‘Op reis van Jeruzalem naar Jeri-

cho viel iemand in handen van rovers. 

Ze schudden hem uit, mishandelden 

hem en lieten hem halfdood ach-

ter. [31] Toevallig kwam er een pries-

ter langs die weg; hij zag hem, maar 

l iep i n  een  boog om hem 

heen. [32] Ook een Leviet die voorbij-

kwam en hem zag, liep in een boog 

om hem heen.[33] Toen kwam er een 

Samaritaan langs die op reis was; hij 

zag hem en was ten diepste met hem 

begaan. [34] Hij ging naar hem toe, 

goot olie en wijn op zijn wonden en 

verbond ze. Toen zette hij hem op zijn 

eigen rijdier en bracht hem naar een 

herberg, waar hij hem verder ver-

zorgde. [35] De volgende ochtend 

haalde hij twee denariën tevoorschijn 

en gaf ze aan de waard. “Zorg voor 

hem,” zei hij, “en als u nog meer kos-

ten moet maken, zal ik ze u op mijn 

terugreis vergoeden.” 

[36] Wie van die drie is naar uw me-

ning de naaste geweest van de man 

die in handen van de rovers was ge-

vallen?’ [37] Hij zei: ‘Hij die hem 

barmhartigheid heeft bewezen.’ Jezus 

zei tegen hem: ‘Doe dan voortaan net 

als hij.’ 
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 Heb jij al eens meegemaakt dat iemand uit je buurt in nood was? Hebben 

andere mensen hen toen geholpen? Zo ja, hoe? 

 

 

 

 Misschien maakte je zoiets niet mee, maar heb je zelf al mensen gekend die 

op een andere manier hulp nodig hadden? Met andere woorden:  

 Wie is je naaste?  

 

 Heb je toen kunnen helpen?  

 

 Waarom (niet)? 

 

 

 De Samaritaan was op reis, en dat is zeker voor ons iets leuks... Maar dan 

ontmoet hij iemand in nood, helemaal onverwachts, en hij besluit zijn reis te 

onderbreken om de man te helpen. Heb jij het al eens meegemaakt dat je 

moest kiezen tussen iets leuks doen en iemand helpen?   

 

 

 

 

 

 

 Hoe kan jij je naaste helpen?  

 

 

 Wat wil jij doen voor de mensen die je graag ziet?  

 

 

 Wat kan jij voor anderen doen met je handen, of met waar je goed in bent? 
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