
 
 

De barmhartige Samaritaan 
Behorend bij Micha Cursus opdracht 2.2  
 
Tijdsindicatie 
Opdracht: circa 20 minuten 
Bespreking: circa 20 minuten 
 
Benodigdheden 

- een bijbel 
- een laptop met beamer 

 
Vooraf 
In de Bijbel leert God ons om een naaste te zijn voor mensen om ons heen. Heel concreet komt dat 
naar voren in het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal geeft een 
handelingsperspectief, het maakt duidelijk wat er van ons verwacht wordt als we een naaste willen 
zijn. Om dit verhaal goed te doorgronden, kan het verrassend en verhelderd werken om het na te 
spelen. Kruip in de huid van de personages en ervaar zo nog beter welke betekenis hun handelen 
heeft. 
 
filmpje 
Je kunt ook een filmpje over de Barmhartige Samarithaan bekijken via:  
http://www.youtube.com/watch?v=n8zEStomlxc 
 
Beschrijving 
Onderdeel 1 Lees met elkaar het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 vers 

25 tot en met 37.  

Onderdeel 2  Bespreek de volgende vraag: 

 De wetgeleerde stelt aan Jezus de vraag ‘wie is mijn naaste?’. Jezus vraagt 
aan het einde van het verhaal aan de wetgeleerde ‘wie van deze drie is 
volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?” Wat valt 
je op in deze twee vraagstellingen? Gaan ze over het zelfde? 

Onderdeel 3 Je kruipt in de huid van de personen en speelt de situatie na. Verdeel de rollen: 

- iemand speelt de persoon die van Jeruzalem naar Jericho loopt,  
- iemand speelt de rover,  
- iemand speelt de priester,  
- iemand speelt de Leviet,  
- iemand speelt de Samaritaan en  
- iemand speelt de eigenaar van het logement 
- overige jongeren zijn observant. 
Vraag ieder eerst om 5 minuten met elkaar (of in tweetallen, een observant samen 
met een rollenspeler) na te denken over de beweegredenen die de verschillende 
personages hadden.  
Vraag vervolgens om de situatie uit te spelen. Het rollenspel duurt maximaal 5 
minuten. 
De overige cursisten bekijken nauwkeurig wat er wordt gespeeld.  

http://www.youtube.com/watch?v=n8zEStomlxc


 
 

 
Onderdeel 4 Bespreek in de groep de volgende vragen:  

- Hoe het was om dit verhaal na te spelen?  
- Hoe voelde jij je in jouw rol? Wat gebeurde er met jou en wat riep dat bij je op?  
- Wat zag je gebeuren als observant?  
- Welke nieuwe inzichten heb je gekregen?  

 
 
Lucas 10 vers 25 tot 37:  Het enig noodzakelijke  
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? 
Wat leest u daar?’  
De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’  
‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’  
Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’  
 
Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en 
onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem 
daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag 
liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het 
slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg 
medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn 
wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij 
voor hem zorgde.  
De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer 
kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.”  
Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’  
De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: 
‘Doet u dan voortaan net zo.’ [NBV] 

 


