
8ste	Sondag	van	Lukas	
Lukas	10:25-37	

In	vandag	se	Evangelielesing,	vra	'n	wetsgeleerde	Jesus	wat	hy	moet	doen	om	die	ewige	

lewe te beërwe, en Jesus vra hom dan wat die Wet sê. Die man antwoord dan, 
kortliks, dat jy God moet liefhê en jou naaste soos jouself. Toe Jesus vir hom sê dat 
hy reg geantwoord het, vra die man Hom: "En wie is my naaste?"; 'n vraag wat ons 
almal seker sou kon vra. Jesus antwoord dan met die gelykenis van die barmhartige 
samaritaan.  
Volgens hierdie gelykenis is enigiemand wat naby aan jou kom jou naaste. Dit is nie 
noodwendig jou familie, of jou taalgenoot, of jou volksgenoot, of jou rasgenoot, of jou 
Christen broer of suster, of enigiemand met wie jy die een of ander band het nie. Dit 
is opvallend dat Jesus die gelykenis 'n gelykenis maak van die barmhartige 
Samaritaan, nie die gelykenis van die barmhartige Jood nie. Die held van die verhaal 
is nie een van Sy eie mense nie, maar is een van die mense wat deur die Jode 
verag is; nie eers deur die Jode aangekyk is nie, wat hulle gaan was het as die 
skaduwee van 'n Samaritaan op hulle geval het. Jesus toon duidelik in hierdie 
gelykenis dat Sy waardes nie die waardes van die wêreld is nie. Vir Hom gaan dit nie 
daarom of jy aan die een of ander groep behoort nie, maar gaan dit suiwer daarom 
of jy die wil van God doen. Die Jode was die uitverkore volk van God, nie omdat 
hulle beter as ander was nie, maar omdat God hulle gekies het as die volk uit wie die 
Tweede Persoon van die Drie-eenheid vir die ganse wêreld gebore sou word. Hulle 
was bloot 'n instrument in die uitvoer van God se plan om die ganse wêreld weer 
met Hom te verenig. Maar die Jode het hulle nie meer eenkant gehou sodat hulle 
beskerm sou wees teen die afgodediens van die stamme om hulle nie, maar het 
hulle al hoe meer afgesonder omdat hulle van mening was dat hulle beter as ander 
mense is. Daarom is dit ironies dat dit 'n Samaritaan is wat doen wat God van ons 
almal verwag. In vandag se terme sou 'n mens dalk kon sê dat die priester of die 
biskop op die toneel van die aanranding van die Christen afgekom het en anderkant 
verby gegaan het, en dat 'n monnik toe op die toneel afgekom het en ook anderkant 
verbygegaan het. 'n Moslem kom dan verby en neem dan die man so liefdevol onder 
sy sorg. In die Bergpredikasie sê Jesus uitdruklik: Nie elkeen wat vir My sê Here, 
Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van 



My Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê: Here, Here, het 
ons nie in U Naam geprofeteer en in U Naam duiwels uitgedryf en in U Naam kragte 
gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van 
my, julle wat die ongeregtigheid werk. Heelwat later, in hoofstuk 25, in die profetiese 
rede, sê Jesus dan wie in Sy koninkryk sal ingaan: Hulle wat die hongeres voed, wat 
die wat dors het te drinke gee, wat die wat vreemdelinge was herberg gegee het, wat 
die wat nie klere gehad het nie, geklee het, wat die siekes besoek het, wat die 
gevangenes besoek het. Hulle is die mense wat die koninkryk ingaan. Al hierdie 
dinge is uitinge van liefde. Sonder liefde kan ons God nie regtig ervaar nie. Hoe 
groter ons liefde, hoe intenser en groter ons ervaring van God. Liefde ken en herken 
liefde. Hoeveel van ons doen werklik iets om ander te help? In hoe 'n mate lewe ons 
nie totaal selfsugtige lewens nie? Daar is so baie ellende om ons en ons hou ons so 
blind daarvoor. Hoe sterk is ons liefde? Is dit sterk genoeg om iets daadwerklik vir 
ons medemens te doen, of hou ons ons maar soos die rykman blind vir die ellende 
van die Lasarusse om ons? Hoe 'n mens te werk gaan, is nie 'n maklike besluit nie. 
Om al wat hawelose is in jou huis op te neem, is nie noodwendig die manier om 
dinge te doen nie. Maar daar is werklik mense om ons wat letterlik sterf van die 
honger, en ons doen niks. Natuurlik is dinge in ons samelewing waarskynlik baie 
moeiliker as wat dit in die Joodse samelewing van destyds was. 'n Mens voel soms 
totaal oorweldig deur die aansprake van soveel minderbevoorregtes wat die gevolg 
is daarvan dat die wêreld nie volgens Christelike norme regeer word nie, maar dit 
help ons nie om ons vir alles blind te hou nie. Die teken van ons liefde is die 
praktiese uitleef daarvan, en elkeen van ons kan op die een of ander manier 
uitdrukking daaraan probeer gee, of in liefde probeer groei, deur iets te doen vir ons 
medemens, op watter manier ookal. As ons bang is dat ons oorval sal word deur 
leeglêers en uitbuiters, kan ons minstens geldelike steun gee aan organisasies wat 
haweloses help en hongeres voed, en so meer. Daar is bv. die ACVV wat elke dag 
kos aan duisende hongeres gee wat 'n mens geldelik sou kon steun. So is daar 
etlike ander organisasies wat 'n mens sou kon steun in hulle werk om die mense in 
ellende om ons te help. Die belangrike is egter dat ons in ons persoonlike optrede 
teenoor die mense met wie ons elke dag in aanraking kom, iets sal kan toon van die 
liefde van Jesus self. Die Samaritaan van die gelykenis word soms allegories gesien 



as Jesus self en die man wat halfdood langs die pad lê, die mensdom, wat deur die 
rower, die duiwel, aangeval is. Soos wat Jesus ons onder Sy sorg neem en ons 
geestelike wonde liefdevol verbind, moet ons ook die mense om ons leer liefkry en 
hulle geestelike en aardse node probeer verlig. En om hulle geestelike node te 
verlig, beteken nie noodwendig om vir hulle te gaan preek nie; dit beteken dalk bloot 
net om hulle liefde te betoon. Preke bring nie noodwendig die saligheid nie. Net die 
ervaring van liefde kan dit doen. 


