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Preek van 10 juli 2016 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

MET DE OGEN VAN HET SLACHTOFFER 

 

Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de 

rovers? (Lucas 10,36) 

Wie is je naaste? 

Rare vraag van die wetgeleerde: ‘Wie is mijn naaste?’ Dat is toch gewoon 

iedereen? De vraag was natuurlijk bedoeld om Jezus vliegen af te vangen. Maar 

dan had hij beter kunnen vragen: ‘Wie is God?’ Daarmee kun je iemand pas goed 

het vuur na aan de schenen leggen. Wie God is?  Juist tegenover een sceptisch 

iemand sta je dan al meteen op achterstand. Maar de vraag wie onze naaste is - 

nee, die brengt óns niet in verlegenheid. 

Toch was de vraag van de wetgeleerde niet zo vreemd. In die tijd was God niet 

het probleem; de vraag was: wie is mijn naaste? Is dat alleen mijn Joodse 

volksgenoot? En zo ja, horen de heidenen er dan niet bij? En de niet-Joden die 

zich bekeerd hebben tot het Jodendom dan? Kortom, een actuele vraag voor de 

wetgeleerde. En hij vond dat Jezus ook maar eens kleur moest bekennen.  

Of-of 

Geloof teruggebracht tot het aanhangen van een opvatting. Het is in alle tijden 

populair geweest. Je ziet het veel in religie. En daar gaat het dan ook nog weleens 

grondig mis. Niet altijd. Geen geloof zonder overtuigingen. Maar religie leeft ten 

diepste van wijsheid. En waar wijsheid ontbreekt gaan opvattingen al snel samen 

met het uitsluiting van anderen. Je verzeilt in of-of-denken. Je bent of gelovige 

of ongelovig. Je hoort kerkelijk of buitenkerkelijk. Je gelooft dat God bestaat of 

je gelooft het niet. Ook buiten religie kom je het tegen, hoor. Of je gelooft en 

bent dus bekrompen of je gelooft niet en je bent dus ruimdenkend.  

In dat schema dacht ook de wetgeleerde: je bent Jood of je bent het niet. En de 

goede kant van de streep was natuurlijk de zijne. Tot dat ‘streep-denken’ wilde 

hij Jezus verleiden: waar trok hij de streep? 
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Een verhaal, geen betoog 

‘Wat een vraag!’ zeggen wij. ‘Wie onze naaste is? Iedereen!’ Ja, maar dat is ook 

een opvatting. Nogmaals, op zich niks mis mee. Maar Jezus lijkt daarin niet zo 

geïnteresseerd. Hij geeft zelf in ieder geval geen opvatting of mening. Hij zegt 

het ons ook niet na: ‘Je naaste is iedereen.’ Nee, hij vertelt een verhaal. En een 

verhaal brengt altijd wijsheid met zich mee. Een verhaal is geen boventijdelijke 

waarheid die in beton gegoten wordt, een verhaal weerspiegelt de dynamiek en 

ingewikkeldheid van het leven zelf. Een verhaal toont de dingen niet pats boem, 

maar via-via. Zo ook het verhaal van de Samaritaan.   

Het is een van de bekendste Bijbelverhalen. Een man werd in de woestijn van 

Judea overvallen door rovers. Het was toen aan de orde van de dag. In onze tijd 

had de versie kunnen luiden: ‘Het begon met een terreuraanval.’ In de tijd van 

Jezus was de bewuste woestijn de uitvalbasis van religieuze fanatiekelingen die 

in opstand waren tegen de Romeinse overheersing. De rovers uit het verhaal 

namen de man te grazen, sloegen hem halfdood, namen hem alles af en lieten 

hem als oud vuil liggen. Nadat ze zich uit de voeten gemaakt hadden, kwam er 

een priester aan. Ook niet zo vreemd: veel priesters woonden in Jericho, maar 

deden dienst in Jeruzalem en ze konden alleen maar naar hun werk via de 

gevaarlijke weg waarlangs nu de gewonde man lag.  

Passerende personeelsleden 

Maar deze priester liep met een boog om de man heen. ‘Schijnheilige,’ reageren 

we dan al snel. ‘Juist hij zou toch beter moeten weten?’ Maar Bijbeldeskundigen 

hebben erop gewezen dat de man waarschijnlijk cultisch gezien met handen en 

voeten gebonden was. De gewonde man zou in zijn armen kunnen overlijden en 

dat zou de priester cultisch gezien onrein hebben gemaakt, waardoor hij voor 

lange tijd zijn werk niet had kunnen doen. De gelijkenis bevat zo impliciet een 

kritische noot richting een cultus die de barmhartigheid in de weg staat. 

Hoe dan ook, de priester passeerde. Even later kwam er opnieuw een lid van 

Gods grondpersoneel langs, dit keer een leviet, een hulppriester. Ook hij liep met 

een boog om het slachtoffer heen. Misschien niet om dezelfde reden. Er zit in 

mensen in het algemeen een mechanisme dat ervoor zorgt dat we bevriezen bij 

schokkende taferelen. Denk aan het filmpje van het begin van de dienst. Slechts 

vier op de twintig voorbijgangers durfden iets te doen of te zeggen toen er een 
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vrouw gemolesteerd werd. Dat is één op de vijf, of wel 20%. Wij denken al snel 

dat we bij die 20% horen, maar grote kans dat je juist bij die 80% hoort. Zijn dat 

allemaal slechte mensen? Ook in dat opzicht is de werkelijkheid waarschijnlijk 

minder eenduidig dan we doorgaans denken. Velen denken: ‘Een ander zal wel 

in de bres springen.’ Of ze bellen buiten gehoorsafstand de politie. Ook hier is 

het zelden of-of: of je bent een held of een lafaard. 

Verrassende wending 

Maar er zijn gelukkig altijd en overal barmhartige Samaritanen. Bij het woord 

‘Samaritaan’ moet de wetgeleerde al nattigheid gevoeld hebben. Joden keken 

neer op Samaritanen. Samaritanen stamden af van heidense immigranten en van 

Joden die na de Babylonisch ballingschap in het land waren achtergebleven. 

Halve heidenen dus. Maar uitgerekend zo’n Samaritaan figureert in de gelijkenis 

van Jezus als een reddende engel. Hij trok zich het lot van de gewonde man aan.  

Dat was het moment waarop Jezus terugkwam op de vraag van de wetgeleerde. 

Maar het hele verhaal blijkt nu nodig te zijn geweest voor een verrassende 

wending. ‘Wie is mijn naaste?’ was de vraag van de wetgeleerde geweest. Maar 

Jezus keert de vraag nu om: ‘Wie is de naaste geworden van het slachtoffer?’ 

Jezus plaatst de wetgeleerde in de positie van de hulpeloze man. En dan is het 

ineens geen theoretische kwestie meer. Geen vraag waar je een interessante of 

politiek correcte opvatting over kunt hebben. Geen mening waarmee je goede 

sier kunt maken, zo van: kijk mij eens een moreel hoogstaand mens zijn. En door 

de ogen van het slachtoffer blijkt je naaste ook niet zomaar iedereen te zijn. Nee, 

de naaste is hij die mij het meest nabij komt als ik iemand nodig heb.  

Van stand-punt veranderd 

Het antwoord op de vraag wie de naaste is geworden van het slachtoffer, luidt 

natuurlijk: de Samaritaan. Maar dat kan de wetgeleerde niet uit zijn strot krijgen 

en dus gaat hij het omschrijven. Maar daarmee raakt hij juist de kern. Hij zegt: 

de man die hem ontferming heeft betoond. En dan keert Jezus de blikrichting 

van de wetgeleerde nog een keer 180 graden en plaatst hem in de positie van de 

Samaritaan en zegt: ‘Doe het voortaan ook zo.’ 

Na dit verhaal gebeurt er dus iets. Alsof Jezus je even een kamer mee heeft 

uitgenomen en je komt terug en alle meubels staan anders. Wat is er precies 

veranderd? Lastig te zeggen. De wetgeleerde en zijn vraag zijn meegenomen in 
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de gebeurtenissen van een verhaal. Een verhaal dat zijn standpunt heeft 

veranderd, maar dan zonder dwang of discussie. Want neem het woord 

standpunt maar even letterlijk: het is het punt waarop je staat en dat bepaalt je 

blik, je visie. Het verhaal heeft hem anders laten kijken. Vanaf een ander punt. 

Dat kan je standpunt veranderen.  

Iedereen? 

Durf je van standpunt te veranderen? Dat is ook een vraag aan ons. Wie is je 

naaste? Iedereen? Maar dat is ook een opvatting, een algemene waarheid. 

Iedereen – dat is een abstract begrip. Het kan zoveel zijn, dat het soms niets 

meer zegt. Of juist teveel. Je moet de mensen niet de kost geven die leven met 

een voortdurend schuldgevoel over alle ellende in de wereld. Je wilt wel 

meeleven, vindt het ook je taak, maar je merkt: wie met alles en iedereen mee 

wil leven, heeft geen leven meer. De zee van ellende laat zich niet dempen. 

Onbegonnen werk. Maar niks doen is ook geen optie. Wat dan?  

Nog één keer terug naar het verhaal. Toen de Samaritaan de gewonde man had 

verzorgd en op een veilige plek had gebracht, deed hij een aantal dingen niet. Hij 

ging niet terug om koortachtig eventuele andere slachtoffers van religieus 

geweld op te sporen. Hij richtte ook geen actiegroep op om de weg van Jericho 

naar Jeruzalem nu eindelijk eens veilig te maken. Hij stelde geen petitie op 

waarin er bij de overheid op aangedrongen werd om eindelijk eens in te grijpen 

en orde op zaken te stellen in de woestijn van Judea. Dat alles zou misschien niet 

nog niet eens zo gek en zeker niet verkeerd zijn geweest. Maar dat deed hij niet. 

Hij ging gewoon door met waar hij mee bezig was. Hij vervolgde zijn levensreis.  

Menselijke maat 

Je hoeft niet de hele wereld te redden. Er zit in het evangelie een heilig respect 

voor de menselijke maat. Zelfs de messias had zijn menselijke maat. Hij jakkerde 

niet door het heilige land, koortsachtig op zoek naar zieken om te genezen. Hij 

wandelde. En als er zieken waren in Kafarnaüm, moesten ze in Dekapolis 

wachten. En in Bethesda preekte hij niet het hele ziekenhuis leeg, maar kwam 

hij alleen voor de man die geen mens meer had. Eén voor één - ook hij kon niet 

anders. Maar waar hij beschadigde mensen tegenkwam, stond de ontferming te 

lezen in zijn ogen. 
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Rekening houden met je menselijke maat -. De hele wereld willen redden is een 

vorm van verborgen hoogmoed die zijn eigen maat nooit zal halen en jou alleen 

maar achterlaat met het gevoel tekort te schieten. Jezus neem het woord 

‘naaste’ dan op in zijn evangelie van de menselijke maat. Je naaste is niet 

iedereen. Jij bent die naaste. Of beter: je kan het worden - wanneer je op je 

levenspad een mens tegenkomt die is aangewezen op jouw ontferming. De 

vraag: ben je er dan klaar voor? Zie jij het? En welke reflex laat je dan zien?  

Opwegen tegen de wanhopigen 

In een van de mooiste gebeden van Huub Oosterhuis wordt God gevraagd: 

 

Gij die de oorsprong zijt 

van al het goede dat gedaan wordt: 

wees in ons hart, in onze ziel, 

in ons verstand; 

dat wij misschien bij machte zijn 

het ergste leed iets te verzachten, 

dat wij opwegen tegen de wanhopigen.  

 

Wijze woorden die laten zien dat wij eigenhandig het kwaad niet klein krijgen, 

maar misschien wel wat kunnen verzachten. Mens voor mens. Zo werkt God. 

Want waar ontferming is, daar woont de Eeuwige.   


