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De auteur is predikant en lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 leent zich goed voor een inter
actieve kerkdienst. Het is duidelijk, aansprekend, laat zich goed naar het nu vertalen.
Zo zat ik een tijdje geleden met een aantal gemeenteleden om de tafel om een viering
voor te bereiden. We stelden elkaar vragen als de volgende: ‘Wat treft je vooral in dit
verhaal?’, ‘Waar zit je weerstand?’, ‘Wat doet een appel op je?’ De uitkomst was ver
rassend.
De leden van de voorbereidingsgroep – allemaal stevige dames die niet te beroerd
zijn om zich voor hun medemensen in te zetten – voelden zich het meest verwant met
de priester en de Leviet die deden of ze de gewonde man niet zagen liggen. Dat gevoel
van ‘O nee, alsjeblieft niet’, werd door allen herkend. Iedereen wist wel van situaties
waarin een appel werd gedaan waar je eigenlijk niet aan wilde. Niet omdat je te lui bent,
maar omdat het je te véél is.
Wat treft in dit mooie verhaal is de realiteitszin van de Samaritaan. Hij zet de man
die door rovers is overvallen op zijn ezel, brengt hem naar een herberg, betaalt voor het
verblijf en vervolgt zijn reis. Of hij warme gevoelens koestert voor degene die hij hulp
biedt, weten we niet. Wat we wel weten, is dat hij de zaken behapbaar houdt. De Sama
ritaan blijft niet eindeloos rondsjouwen met de getroffene. Hij schakelt anderen in die
ook iets kunnen doen. Wanneer hij aanklopt bij de herbergier verwacht hij niet dat deze
zijn hulpproject omarmt en gratis zijn diensten aanbiedt.
Het Bijbelverhaal is natuurlijk overzichtelijker dan de werkelijkheid. We hebben
bijvoorbeeld niet de situatie dat de hulpvaardige Samaritaan de man op zijn ezel heeft
geladen en er vervolgens achter komt dat achter de bosjes ook nog een vrouw en een
stoet kinderen zitten en dat even verderop een ernstig zieke opa en oma in de struiken
liggen. Wat zou hij dan hebben gedaan?
In het verhaal zit niet de oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk van vandaag,
maar het geeft richting. Dan komen we bij de volgende kernwoorden. Onderbreek je
reis, wees praktisch, schakel anderen in, het mag wat kosten, maar laat je leven er niet
door beheersen.
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