
 

 

Overweging 15e zondag door het jaar  

Thema: Bewogen worden 

Lezingen: Deuteronomium 30,10-14 en Lucas 10,25-37 

Zondag 14 juli 2019    R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

Iedere zondag leidt ik de voorbede in.  

Ik doe dat meestal met ongeveer dezelfde woorden als volgt: in de voorbede 

mogen we onze wensen, verlangens, verwachtingen en dromen opgooien tot 

bij God. God zal ze zegenen en ze ons terug geven. Dan zijn ze niet meer te 

zwaar om ze te volbrengen.  

 

Het is duidelijk dat er een zeer nauwe verwantschap is met de eerste lezing. 

De strekking is helder.  

Wat van God komt, de opdrachten die God je geeft om in je leven tot 

uitvoering te brengen, liggen niet buiten je bereik, ze liggen niet buiten je 

mogelijkheden. God legt geen zwaardere last op je schouders dan je kunt 

dragen. Dat is een mooie, geruststellende gedachte.  

En de opdracht van God hoef je niet te zoeken. Je hoeft ze niet te zoeken hoog 

in de hemel, of diep in de zee, of onder de grond of aan de overkant van het 

water. Voor Gods opdracht hoef je niet ver te zoeken.  

Zijn opdracht ligt binnen handbereik, in de akker van je eigen leven, in uw 

mond en in uw hart. En de opdracht die God je geeft kun je uitvoeren. 

 

Martin Buber heeft een mooi verhaal opgetekend, met als kern dat je je 

levensopdracht niet ver hoeft te zoeken. 

‘Na jaren van armoede', zo vertelt Buber, ‘had Eizik ben Jekel uit Krakau in een 

droom de opdracht gekregen naar Praag te reizen om daar, onder de brug bij 

het paleis van de koning, een schat te zoeken’. 

Aangekomen bij de brug zag hij dat ze permanent door soldaten bewaakt 

werd. Hij durfde niet te gaan graven. Maar wel ging hij elke dag naar de brug 

en bleef er tot het vallen van de avond. 

Het hoofd van de wacht, informeerde wat hij zocht.  

Eizik vertelde hem de droom. Het hoofd van de wacht barstte in lachen uit: ‘Je 

bent dus dat hele eind komen lopen vanwege een droom? Tja, dat is het lot 

van iemand die in dromen gelooft. Als ik in dromen had geloofd, had ook ik 

een verre reis moeten maken. Want mij is eens in een droom opgedragen naar 

Krakau te gaan, naar het huis van een of andere Jood - Eizik heette hij - om 

daar onder de kachel naar een schat te graven. Eizik ben Jekel! Ik zag mezelf 

al in een stad waar de ene helft van de Joden Eizik heet, en de andere helft 

Jekel! Ik zou alle huizen van de stad omver hebben moeten halen!’  

En opnieuw moest hij lachen. 



 

 

Eizik nam met een buiging afscheid en ging weer naar huis. Daar groef hij de 

schat op die onder de kachel lag begraven1. 

 

De ontmoeting wijst Eizik de weg naar zijn levensopdracht.  

Horen we Mozes in de eerste lezing niet zeggen: ‘Als gij de stem van de Heer 

uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen.’ Via het hoofd van de wacht 

hoort Eizik de stem van God.  

 

Zo komt in het evangelie een wetgeleerde bij Jezus om hem te ondervragen. 

Hij wil weten of Jezus de Wet van Mozes wel kent. De wetgeleerde wil weten of 

Jezus de stem van God hoort. En stelt Jezus de vraag: Wat moet ik doen om 

deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus stelt een wedervraag: Wat staat er 

in de wet, wat leest ge daar? Uiteraard weet de wetgeleerde wat daar staat. En 

hij citeert het begin van de Joodse geloofsbelijdenis: ‘Gij zult de Heer uw God 

beminnen…’ 

De wetgeleerde weet precies wat het antwoord is op zijn eigen vraag. En de 

reactie van Jezus is eenvoudig: Doe dat, handelt naar het Woord van de Thora, 

het Woord van God en gij zult leven. 

 

Hiermee is de wetgeleerde volstrekt niet tevreden, en vraagt Jezus: ‘Wie is 

mijn naaste?’  

En dat is een heikele kwestie. Het is een vraag naar de grenzen van de 

naastenliefde. Behoren alleen mijn familieleden en buren tot mijn naasten? Of 

iets ruimer: mijn naasten zijn mijn volksgenoot, de mensen die bij mijn groep 

horen? Of strekt naastenliefde zich uit tot alle mensen, inclusief de 

vreemdeling?  

Je hoort de wetgeleerde denken: óók de vreemdeling? Dat kan toch niet. Je 

kunt je toch niet om elke mens bekommeren? Wat de wetgeleerde toen dacht 

hoor je nu nationalistische partijen in Europa en presidenten als Trump van 

Amerika hardop uitspreken: grenzen dicht, vreemdelingen buiten, eigen volk 

eerst. 

Je zou verwachten dat Jezus op de vraag van de wetgeleerde scherp reageert, 

een preek houdt of een college geeft. Maar niets van dit alles. Hij vertelt een 

voorval, een verhaal.  

Een man wordt overvallen. Ligt halfdood op straat. Een priester en een leviet 

lopen met een boog om de gewonde man heen. Ze nemen het zekere voor het 

onzekere. Als ze bloed aanraken mogen ze geen tempeldienst meer verricht. 

Hun reputatie gaat voor het helpen van een gewonde. Er komt een Samaritaan 

voorbij. Een vijand van het joodse volk. Hij ziet de man, krijgt medelijden, 

gebruikt al zijn mogelijkheden om de gewonde te helpen.  
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En dan, aan het einde van het verhaal stelt Jezus een vraag. Hij herhaalt niet 

de vraag van de wetgeleerde “Wie is mijn naaste? Jezus draait de vraag van de 

wetgeleerde om: ‘Wie is naaste geworden van de man die in de handen van de 

rovers is gevallen? 

De wetgeleerde kan niet anders dan dit antwoord geven: Die hem 

barmhartigheid heeft bewezen. En voor de tweede keer zegt Jezus: ‘Ga dan en 

doe evenzo’. 

 

Wat we de Samaritaan zien doen is een beweging. Die beweging bestaat uit 

drie stappen. We kunnen het ook een proces noemen: zien - bewogen worden 

- en in beweging komen. Dat is de beweging van barmhartigheid 

(www.barmhartigheid.nl). Het sterke in dit verhaal is dat we geen naaste zijn, 

maar naaste kunnen worden. En ik bepaal niet of ik naaste ben geweest maar 

hem of haar die ik geholpen heb. Iets doen voor een ander door die ander 

maakt mij tot naaste. 

 

Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is rachamiem. Het heeft twee 

betekenissen. Het betekent “ingewanden”. Door het onrecht dat je ziet, 

onpasselijk worden zodat je maag zich omkeert. Zo geraakt worden door de 

ander dat je niet anders kunt dan in actie komen. 

Rachamiem betekent ook baarmoeder. In de baarmoeder wordt een kind 

gedragen tot het min of meer zelfstandig verder kan. Met andere woorden 

zolang voor iemand zorgen tot hij zelfstandig verder kan. En dat zagen we de 

Samaritaan in het verhaal doen. Met alles wat hij is en heeft helpt hij de 

gewonde man. 

 

Kunnen wij alle mensen helpen? Kijken we nooit weg als we onrecht zien of 

uitgenodigd worden om te handelen?  

We kijken heel vaak weg. We geven onze agenda heel vaak voorrang. Maar 

God blijft ons via een medemens in nood roepen tot we eens “ja” zeggen.  

En als we dan onrecht zien, of iemand die hulp nodig heeft en we staan op en 

helpen dan toont zich de mooiste liefdevolheid tussen mensen op dat moment.  

 

Moge het ons gegeven zijn om vaak te zien waar iemand hulp nodig heeft, 

bewogen te raken en daadwerkelijk in beweging te komen. 

 

Moge het zo zijn. Amen. 

http://www.barmhartigheid.nl/

