
Overweging 10 juli 2016 
Lezingen: Deuteronomium 30: 9- 14 en Lukas 10: 21- 37 
 
Lieve gemeente, mensen van God, 
“Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het leven van de Eeuwige?” 
Vroeger heb ik geleerd dat de Torageleerde van Jezus wilde weten: “Wat 
moet ik doen om er zeker van te zijn dat ik later naar de hemel ga?”  
Maar daarover gaat het niet, dat is een misverstand.  
De geleerde stelt een vraag over dit leven, niet het leven na dit leven. 
Het gaat hem om leven met God op aarde. Dat is hemel op aarde. 
Of, als we het wat wereldser willen maken: het is de vraag naar een leven dat 
zinvol is, waardevol, van eeuwigheidswaarde. 
Jezus had de vraag simpelweg kunnen beantwoorden want hij wist het 
natuurlijk wel. Maar dan zou je een vraag en antwoordspelletje krijgen, geen 
gesprek, geen ontmoeting. 
 Jezus beantwoordt de vraag met een wedervraag: 
“Wat staat er in de Tora?” 
En dan, even belangrijk: “Hoe lees je?” 
Afgelopen donderdag waren we hier ook bezig met die vraag: 
een zelfde tekst, een verhaal, twintig mensen horen het verhaal maar dat wil 
niet zeggen we er allemaal dezelfde boodschap in horen. 
Of: vraag vijftig dominees om een preek te houden over de barmhartige 
Samaritaan, en er zijn er niet twee hetzelfde. 
We hebben allemaal een bepaalde bril op, bewust of onbewust. 
En als je je bewust bent van je eigen bril, en kennismaakt met de bril die de 
ander opheeft, dan kun je je opnieuw laten verrassen door een verhaal dat je 
al door en door kent. 
Naast de verschillende methodes waarmee we een verhaal kunnen uitleggen 
zijn er ook zoveel andere zaken die een rol spelen. 
De plek op de wereld waar onze wieg heeft gestaan, onze opvoeding met alle 
aspecten die daarbij horen, onze plaats in het gezin, ons karakter, de sociale 
klasse waartoe we ons rekenen, belangrijke gebeurtenissen in ons leven, 
mensen die indruk op ons hebben gemaakt, enz. enz. 
Daarom kan Jezus niet zomaar even antwoord geven op die 
allerbelangrijkste vraag: de vraag naar een leven dat eeuwigheidswaarde 
heeft. 
Op zo'n vraag kun je geen algemeen antwoord op geven. 
Je moet elkaar leren kennen, met elkaar in gesprek gaan, eerbiedig, elkaar 
bevragend, samen zoekend. 
Natuurlijk weet de Torageleerde wat er geschreven staat: hij hoeft het niet op 
te zoeken, hij kent het uit z'n hoofd.  
Dan is het toch simpel, zegt Jezus: die woorden doen, ze leven, liefde in de 
praktijk brengen, dat betekent LEVEN, deel hebben aan het leven van de 
Eeuwige. 
Maar de geleerde is nog niet klaar, er volgt nog een vraag. 



Als ik al door zou vragen, dan vermoed ik dat mijn volgende vraag zou zijn: 
“Maar wie is God?” 
Dat zou ik graag van Jezus willen weten, dat zijn de vragen waar wij het in 
onze tijd over hebben, in en buiten de kerk. Wie is God? Bestaat God? En zo 
ja: waar dan?  
Maar deze man, voor hem is God geen vraag. 
En dan moet je oppassen! 
 
De Torageleerde stelt niet de vraag: “Wie is God?” – dat schijnt hij te weten –  
maar: “Wie is mijn naaste?”  
Misschien is dat bij nader inzien toch ook niet zo'n rare vraag. 
Is het ook voor ons een vraag: “Wie is mijn naaste?” 
Zoveel mensen in nood in de wereld en we hebben er weet van... maar we 
kunnen ons niet het leed van de hele wereld aantrekken zonder er zelf aan 
onderdoor te gaan. “Wie is onze naaste?” 
Een vraag die misschien vooral een antwoord zoekt op de vraag:  
“Wie is NIET onze naaste?” Waar houdt mijn verantwoordelijkheid op? 
 
Bij wijze van antwoord op deze vraag vertelt Jezus een verhaal, een 
overbekend verhaal. Ook wie de Bijbel niet kent, kent de barmhartige 
Samaritaan. 
In de tijd van Jezus gingen de Joden en Samaritanen niet met elkaar om.  
Ze verschilden helemaal niet zoveel van elkaar, maar genoeg om elkaar te 
veroordeelden op grond van hun geloofsovertuigingen. De Samaritanen 
erkenden alleen de eerste vijf boeken van de Bijbel als Heilige Schrift, niet de 
Profeten en de Geschriften. 
En voor hen was niet Jeruzalem maar de berg Gerizim het centrum van hun 
godsdienst; dat was de plaats van aanbidding. 
Helemaal fout in de ogen van de vrome Joden. Ook in Jezus' ogen. 
Volgens het evangelie van Matteüs gaf Jezus zijn leerlingen, toen hij ze erop 
uit zond, de opdracht: “Sla de weg naar de heidenen niet in, en ga een stad 
van de Samaritanen niet binnen.” (10: 5) 
Er zijn mensen met wie je beter niet kunt omgaan...  
Is Jezus van gedachten veranderd? Worstelde hij er zelf mee, of zijn het de 
evangelieschrijvers die soms een beetje in de war zijn? 
 
De Torageleerde beschouwde zichzelf als horend bij het uitverkoren volk.  
Hij zou het misschien nooit hardop zeggen, maar hij voelde zich beter dan 
mensen die daar niet bij horen, zoals de Samaritanen.  
Misschien vinden we het een beetje uit de tijd, een beetje dom ook. We 
kennen natuurlijk ook zelf de verhalen: dat onze ouders hun boodschappen 
deden bij hun eigen soort, zo ging dat toen onze samenleving nog verzuild 
was. Maar zo zijn wij toch niet meer? 
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Zand en veen. En je hoeft elkaar nooit echt te ontmoeten.  
Soort zoekt soort, zo gaat het gewoon, dat is toch ook niet erg? 
Zand en veen, het mixt niet. Zoals de Joden en de Samaritaan niet mixten. 
Zijn wij mensen werkelijk veranderd? 
 
Jezus vertelt aan zijn soortgenoot, een vrome Jood, dat de twee vrome 
Joden, die alles van God weten, die zelfs voor God werken, wel zien maar 
toch ook niet... De Joodse filosoof Levinas spreekt over het gelaat van de 
ander dat een appèl op ons doet. Dat hebben de priester en Leviet niet willen 
toelaten. Zo hebben ze niet gekeken...  
Ze steken de weg over en gaan aan de overzijde verder.  
 
Vanmorgen, opeens, zag ik ze gaan, in gedachten, de priester en de Leviet. 
En opeens realiseerde ik me dat ik hen altijd onrecht heb gedaan. Ik was 
altijd gauw klaar met ze: ze zijn slecht want onverschillig. Van die valse 
vromen, we kennen ze allemaal: de mond vol over God maar voor de rest, ho 
maar! Opeens zag ik ze de straat oversteken... en het zijn geen slechte 
mensen. Ik was weer eens in de bekende valkuil gestapt: oordelen zonder te 
weten, de mensheid indelen in goed en slecht. 
Voor het eerst dacht ik: ik moet die twee mannen aanspreken, vragen wat 
hen beweegt. Misschien hebben ze echt haast. Ook ik heb vaak haast en 
loop voorbij aan wat werkelijk belangrijk is. 
Of misschien zijn ze bang: het zou zomaar een valstrik kunnen zijn. Er ligt wel 
een man aan de kant van de weg, maar wie weet zit zijn maatje in de 
struiken, een rover, die toeslaat als jij je over het slachtoffer buigt. 
Of misschien denken ze: ik kan het niet aan, ik weet niet wat ik mezelf op de 
hals haal als ik me met deze mens inlaat... Opeens werden de priester en de 
Leviet mens, zoals ik. 
Maar terug naar de scene, want die man ligt nog steeds aan de kant van de 
weg... 
Goddank komt er nog iemand voorbij... 
Eentje die niet deugt, – niet ons soort mensen – hij doet wat je van een mens 
mag verwachten als hij een mens ziet in nood: hij betoont zich naaste, 
medemens. 
 
Jezus doorbreekt het hokjesdenken, hij verwart, hij irriteert, hij bevrijdt... 
De Samaritaan: hij doet wat hij kan, hij redt die ene mens en volgens de 
Joodse wijzen red je dan de hele wereld. Hij laat zich even ophouden, doet 
wat nodig is, en vervolgt zijn weg. Hij neemt de halfdode niet mee naar huis, 
maar zorgt ervoor dat hij van halfdood weer richting leven gaat. 
Wat hij doet, dat kunnen we allemaal. 
Die ene, die op onze weg komt, dat kunnen we aan. God overvraagt ons niet; 
we hoeven ook elkaar en onszelf niet te overvragen. 
De kern van Jezus' boodschap is: wie God kent wordt met ontferming 
bewogen, komt in beweging, wanneer hij/zij oog in oog komt met een lijdende 



medemens. Dat gebeurt gewoon. Want het is in het gelaat van de ander dat 
we God ontmoeten. 
De vraag naar de naaste en de vraag naar God, in de bijbel zijn ze niet los 
verkrijgbaar. 
Bijna aan slot wil ik graag Elie Wiesel aan het woord laten. 
Op 2 juli jongstleden overleed hij op 87-jarige leeftijd. 
Als vijftienjarige jongen werd hij vanuit Sighet in Roemenië met zijn hele 
familie weggevoerd naar Auschwitz. Hij overleefde, als enige, en zijn hele 
leven stond daarna in het teken van het niet vergeten.  
In een lezing, die hij in 1974 heeft gehouden aan de Stanford University 
(California)(opgenomen in het boek: “Elie Wiesel: Messenger to All 
Humanity”) zegt hij het volgende: 
“Er bestaat geen Joodse theologie en daarvoor is een simpele reden aan te 
wijzen: God wil dat mensen bezig zijn met menselijke dingen, niet met 
goddelijke dingen. 
Ik herinner me dat ik me als kind voorbereidde op dat deel in de lezing uit de 
Tora dat handelt over de Tien Geboden (of Woorden). 
En ik weet nog dat ik mijn leraar vroeg: “Waarom spreekt God over zulke 
alledaagse zaken?” 
Het was per slot van rekening de eerste, de allereerste en de laatste keer, dat 
God zichzelf zou tonen en tegen zijn volk zou spreken. 
Ik had gehoopt dat God zou spreken over het mysterie van het begin, of de 
geheimen zou onthullen over hoe zijn werk wordt gedaan, of dat Hij ons in elk 
geval een cursus theologie zou geven, want dat is uiteindelijk toch zijn terrein. 
In plaats daarvan kwam Hij met simpele zaken uit het leven van alledag:  
je mag niet stelen, je mag niet liegen, je zult de Sabbat niet ontwijden.  
Hebben we hier de stem van God voor nodig? 
En het antwoord is JA. Joodse theologie is menselijke relaties. Ik geloof dat 
het Gods manier is om te zeggen: “Ik zorg wel voor mijn eigen ideeën, 
beelden, theorieën – jullie moeten voor mijn schepping zorgen.”  
 
Elie Wiesel benadrukte keer op keer dat het tegenovergestelde van liefde niet  
haat is, maar onverschilligheid.  
Als christenen geloven we (ieder op onze eigen wijze) dat God zich op de 
een of andere manier heeft leren kennen in Jezus. 
Jezus, die na een korte carrière aan het kruis hangt. 
“Moet je hem zien! Anderen kon hij redden, zichzelf niet!” 
Zo is het maar net. 
Ook God kan zichzelf niet redden. 
Hij doet een beroep op ons. 
 
Amen! 
 
 
 



 
 
 


