
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. De goede Samaritaan 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Lucas 10:27. 

 Heb je ooit wel eens een van deze smoesjes gebruikt? 
Ik heb het te druk. 

Ik ben te moe. 

Moet dat echt? 

Ik doe het straks… 

Kan iemand anders dat niet doen? 

In 2006 gaf zeiler Mike Golding zijn kans op het winnen van een zeilrace op om een andere 

deelnemer, Alex Thomson, te redden. Zijn boot was aan het zinken. Na afloop zei Alex: ‘Ik ben 

dankbaar dat Mike terugkwam om mij te redden.’ 

 Denk je dat Mike iets goeds deed of had hij moeten doorzeilen om de race te winnen? 
Waarom? 

 Sommige mensen proberen op zijn minst één goede daad te doen per dag. Zou jij dat 
kunnen? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Jezus stond bekend als leraar die over God praatte. Veel mensen geloofden wat Hij zei en volgden 

Hem; anderen waren niet blij met zijn woorden. Soms probeerden ze Hem op te pakken of stelden ze 

onmogelijke vragen. Dat gebeurde in dit bijbelverhaal. 

Lees nu samen Lucas 10:25-37. 

Wat er daarna gebeurde… 

De Bijbel vertelt ons niet wat de man deed nadat Jezus hem dit verhaal vertelde. Wat denk jij? 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 78 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijbelse woorden toegelicht 

Samaritanen De Joden en de mensen uit Samaria leefden dicht bij elkaar in de buurt, maar 

waren al eeuwenlang vijanden van elkaar. Van de mensen die Jezus’ verhaal hoorden, 

verwachtte niemand dat de Samaritaan de goede naaste zou zijn die de gewonde man zou 

helpen. Ze waren erg geschrokken van dit einde! 

Op Gods manier leven In dit verhaal is elke voorbijganger een voorbeeld van wat je moet 

doen en wat je niet moet doen. Jezus zei dat je moet doen wat de Samaritaan deed. In Gods 

koninkrijk kijken mensen naar elkaar om en geven ze hun eigen plannen op om anderen te 

helpen. 

Eeuwig leven Dit is het leven dat God aan mensen wil geven. De weg naar eeuwig leven is 

door te geloven in en te hopen op Jezus. Ontdek er meer over in de bijbelteksten over eeuwig 

leven in Johannes 3:16, 10:28, 14:1-4 en 14:6. 

Probeer het uit 

Als Jezus dit verhaal vandaag de dag zou vertellen, hoe denk je dat het zou gaan? Wie zou de in 

elkaar geslagen man zijn? Wie zou de voorbijganger zijn die niet zou stoppen? Wie zou er wel 

stoppen? Wie zou de minst voor de hand liggende persoon zijn die redding zou bieden? 

Denk goed na over jouw versie van het verhaal en maak dan tekeningen of foto’s om er een soort strip 

van te maken. Of vraag je vrienden om het verhaal uit te spelen als acteurs. 

Als je niet weet hoe je moet beginnen, stel je dan twee voetbalteams voor. Een fan wordt in elkaar 

geslagen en langs de kant van de weg achtergelaten. Twee voorbijgangers die zouden kunnen 

helpen, doen dat niet. Dan komt er een fan van het andere team langs die wel helpt. 

Praten met God 

Vraag God om aan jou duidelijk te maken wie jouw hulp nodig heeft vandaag.  

 


