
 

 

 
10 juli 2022, vijftiende zondag jaar C 
Eerste lezing: Deuteronomium 30,10-14 
Evangelielezing: Lucas 10,25-37 
 
Homilie 
 
We horen vaak dat geloven niet gemakkelijk is, zeker niet in deze tijd. Maar de eerste lezing 
van vandaag zegt, merkwaardig genoeg, net het tegenovergestelde: Gods geboden zijn 
helemaal niet zwaar. Zeg niet dat je het niet kunt! Je hoeft helemaal niet naar de hemel op te 
stijgen of de zeeën over te steken. “Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart.” Er is 
maar één ding nodig: we moeten ons helemaal naar God keren, “met heel uw hart en heel uw 
ziel”. Dat is de kern. 
 
Jezus herhaalt dit grote gebod: “Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart en heel 
uw ziel, en uw naaste als uzelf.” “Maar wie is mijn naaste?” vragen de mensen. En dan komt 
het prachtige verhaal, waarmee Jezus heel subtiel hun vraag omdraait. De echte vraag is niet 
“Wie is mijn naaste?” Dat kan elke mens zijn die wij ontmoeten. De ware vraag is: “Van welke 
mens ben ik de naaste?” Zeer concreet: “Wie is de mens waar jij voor zorgt?” Zoals jij dat kunt, 
misschien gewoon met een vriendelijk woord of door voor die mens te bidden. 
 
De barmhartige Samaritaan is een van de bekendste verhalen uit het Nieuwe Testament. Altijd 
weer wordt het verteld en toegepast op de wereld waarin ook wij vandaag leven, het werd 
ontelbare keren uitgebeeld en geschilderd. Mensen hebben vaak fundamentele keuzes in hun 
leven gemaakt op basis van dit verhaal. Maar het merkwaardige is dat die Samaritaan eigenlijk 
niets bijzonders doet. Wat hij doet is mooi en goed, maar het is geen heldendaad. De 
Samaritaan geeft zijn leven niet, hij doet gewoon wat fatsoenlijk is, wat evident zou moeten 
zijn: een mens in nood helpen. Maar jammer genoeg is dat niet evident, ook in onze tijd niet. 
Dat merken we aan die priester en die leviet die in een boog om die gewonde mens heen 
lopen. We moeten niet ver zoeken om die houding ook in onze tijd te zien, misschien moeten 
we zelfs niet verder kijken dan ons eigen gedrag in veel situaties. Hoe vaak lopen wij in een 
wijde boog om mensen die we best zouden kunnen helpen? Heel vaak, laten we eerlijk zijn. 
 
En toch zegt Jezus: die man is de naaste geworden van die gekwetste medemens. Doe zoals 
hij, zegt Jezus, wees gewoon een goede mens. 
Wat God van ons vraagt is echt niet te zwaar voor ons, het ligt niet buiten ons bereik. Het 
Woord is in uw mond en in uw hart. Het is heel vaak het goede dat wij spontaan aanvoelen. 
Meestal weten wij heel goed wat we moeten doen, en kunnen we het ook. Het enige wat nodig 
is, is ons naar Gods Woord keren, met heel ons hart en heel onze ziel. Amen. 
 


