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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Vier weken geleden was ik aanwezig bij een reünie. Het ging om een groep mensen 
die bijna 40 jaar geleden samen met elkaar naar Taizé zijn gegaan en elkaar nu weer 
spraken, de meesten na jaren weer eens. Het was een mooie en goede reünie en 10 
één van de dingen die opvielen was het feit dat een behoorlijk groot deel van de 
groep werkzaam was in het onderwijs of in het onderwijs werkzaam was geweest. Zij 
spraken over hun werkervaringen en opvallend was velen echt genoten van het 
lesgeven, maar gebukt gingen onder de last van administratie en allerlei regeltjes. 
Het woord “bureaucratie” viel van tijd tot tijd. En het is heel goed mogelijk dat 15 
anderen die in het onderwijs werkzaam zijn dit herkennen. En niet alleen in het 
onderwijs, ook in onze gezondheidszorg komt dit voor. Onze gezondheidszorg mag 
zo ongeveer de beste ter wereld zijn, bureaucratie en vergaande regelgeving is 
helaas aanwezig en is soms ook echt een druk. En dat kan leiden tot spanning en 
ongetwijfeld is de toename van stress en burn-outklachten in onze tijd ook te 20 
herleiden tot spanning van welke aard dan ook.  
En waarom noem ik dit? Ik noem dit omdat in het verhaal van Jesus, het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan, ook spanning zit. Spanning verbonden met regelgeving, 
met regels. Geen bureaucratie zozeer maar wel de spanning met regels. En dan 
focus ik even op de positie van de priester en de leviet. Want hun gedrag en reactie 25 
op het slachtoffer is een heel andere dan de reactie van de Samaritaan. Zij gaan aan 
de overkant voorbij aan het slachtoffer en helpen dus niet. Aan de overkant voorbij, 
ze nemen de grootst mogelijke afstand. Aan de overkant voorbij. Het slachtoffer, de 
gewonde man, de man die overvallen is door rovers, die hem de kleren uitgetrokken 
hebben en hebben mishandeld en voor halfdood hebben achtergelaten, dit 30 
slachtoffer ligt daar maar. En natuurlijk hadden eerst de priester en toen de leviet 
hulp kunnen bieden, maar dat was niet zonder risico's. Want de man ligt daar 
halfdood en kun je dat zien van een afstand? Kun je zien of er een halfdode of een 
dode ligt als je aan de overkant voorbij gaat? En als het om een gestorvene gaat en 
je raakt hem aan, dan ben je volgens de joodse wetten van die tijd onrein tot de 35 
avond en kun je als priester of als leviet geen dienst doen in de tempel. Bovendien 
was de naaktheid van het slachtoffer ook een dingetje. Volgens de joodse wetten 
was het zien van naaktheid geen algemeen gebruik, zal ik maar zeggen. Een risico, 
de regels, die er gewoon zijn, die regels geven spanning, spanning in de situatie 
zoals die zich aandient, de situatie zoals die is. Ik vermoed dat dit heel herkenbaar is. 40 
De mensen die op boten varen in de Middellandse Zee en heel graag aan land willen 
in een Europees land, laat je ze toe, ook als dat tegen de afspraken is, tegen de 
regels misschien wel? Waarbij het ook de vraag kan zijn of het toelaten van 
bootvluchtelingen op den duur wel barmhartig is. Stel dat je daarmee het smokkelen 
van mensen aanmoedigt. Of moet je het dan anders organiseren zo dat 45 
mensensmokkelaars gewoon geen kans meer krijgen? Barmhartigheid is niet altijd 
eenvoudig. En de spanning met regels en afspraken kan barmhartigheid behoorlijk in 
de weg zitten.  



En dat geldt dus niet voor de Samaritaan. Om te beginnen hoeft hij zich niet aan de 
joodse wetten te houden, dus is de vrees voor onreinheid bij hem niet in het geding. 50 
Wel is er het risico dat de rovers, en hij weet niet hoe ver ze weg zijn, hem ook zullen 
aanvallen en beroven. Maar hij krijgt medelijden met het slachtoffer, in het Grieks 
staat er zoiets als dat hij het voelt tot in zijn ingewanden, de maag draait hem om, 
empathie, bijna zonder distantie. En daarmee overtreedt hij joodse wetten en 
misschien wist hij ook wel dat in het jodendom geldt dat veel wetten mogen worden 55 
overtreden als daarmee een leven wordt gered. En Jesus vertelt heel intens hoe 
deze Samaritaan barmhartigheid gestalte geeft. Verzorging van wonden, eerst naar 
de man toegaan. Hij zet de man op zijn rijdier, en dat betekent dat de Samaritaan 
vanaf dat punt zelf moet lopen. En hij betaalt de kosten. Twee denarie, tweemaal het 
dagloon van een arbeider, dat is wel geld. En hij belooft eventuele andere kosten te 60 
zullen betalen. Ik hoop dat de herbergier hem op zijn woord heeft geloofd. En zo is 
de Samaritaan barmhartig, zo is hij de naaste geworden voor het slachtoffer. En zo 
kost het de wetgeleerde moeite om dit toe te geven, hij noemt het woord 
“'Samaritaan” niet. Deze wetgeleerde die vraagt naar de bekende weg en het 
antwoord zelf wel kan geven. “Hoe kom ik aan het eeuwig leven?” Zo begint hij de 65 
vraag en dit verhaal over de Samaritaan is een tweede antwoord. Het eerste wist hij 
al, God liefhebben met alles wat je hebt, ik kort het een beetje in. Mooi is dat, dat 
barmhartigheid en naaste-zijn wel verbonden is met de liefde voor God en ik voeg nu 
toe, de liefde van God. Mooi is dat, dat barmhartigheid ook verbonden is met het 
overtreden van regels en het schenden van afspraken van tijd tot tijd. Ik denk wel dat 70 
je het moet kunnen uitleggen, maar dat kan deze Samaritaan naar mijn beleving. Het 
kon gewoon niet anders. En ook de priester en de leviet hadden kunnen bedenken 
dat je een regel mag overtreden als je daarmee een leven redt. En zelfs dat het een 
gebod kan zijn dat je in zo'n situatie een regel overtreedt. En Jesus zelf overtreedt af 
en toe een regel. Hij raakt soms iemand aan, die hij eigenlijk niet aan mocht raken. 75 
Soms raakt iemand hem aan, terwijl dat niet mocht en Jesus daardoor onrein zou 
worden. Jesus zelf gaat op momenten aan regels voorbij maar altijd met het oog op 
het leven, het leven in het oog van God, leven voor God, leven als mens, bevrijde 
mens. En zo laat hij barmhartigheid zien, zelfs als het op den duur zijn leven kost. De 
barmhartigheid kost hem het leven, niet alleen de barmhartigheid maar zijn omgang 80 
met mensen, zijn omgang met hen die aan de kant staan, zijn voorbeeld van een 
verhaal, een gelijkenis over een Samaritaan al, het lijdt tot zijn lijden en sterven. Maar 
zo brengt hij ook het leven terecht. Barmhartigheid is niet eenvoudig, zo zei ik al 
eerder, maar het is ook niet te hoog of te diep. Het is niet aan de overkant van de 
zee, het is niet hoog in de hemel, zoals de geboden niet aan de overkant van de zee 85 
zijn of hoog in de hemel. En niet elke barmhartigheid eindigt aan een kruis, mag ik 
hopen.  
Maar elke barmhartigheid brengt wel leven, bevrijding, is deel van het koninkrijk van 
God. Elke barmhartige Samaritaan laat iets zien van dat koninkrijk van God. En wij 
mensen, wij zijn geschapen om te leven, geschapen om te zijn de mens die wij 90 
mogen zijn, wij zijn ook geschapen tot barmhartigheid. Daarom hebben wij dat 
gevoel, de maag die van tijd tot tijd omdraait omdat we zien wat is en wat anders zou 
moeten zijn. Wij, jij en ik. En de vraag is, telkens weer, hoe ga jij om met die maag 
die omdraait? Wat doe jij, met die mens in nood zullen we maar zeggen? Dichtbij of 
ver weg? Wat doe jij? Wat doe ik? Wat doen wij samen?  95 
De samaritaan tilt de man op en zet hem  op zijn ezel. Hij loopt er zelf naast, ik weet 
niet hoe lang of hoe ver. De samaritaan en het slachtoffer, zij gaan op deze manier 
een weg, een weg van het leven, een weg van leven sterker dan de dood, een weg 



van barmhartigheid sterker dan de dood, sterker dan alles wat neerdrukt. En dat 
perspectief, dat visioen, deze droom, staat voor ons. Het is niet te hoog, het is niet te 100 
diep, het kan, koninkrijk, het ligt voor ons. Amen.  
 


