
Team  A TXT FONDUE®

4.07  Barmhartigheid
Fundament  4:  “Evangelisatie  en  diaconie” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat we het begrip “naastenliefde” behandelen. Omdat het begrip 
erg afgevlakt is zullen we uitleggen wat de diepere betekenis hier achter is en hoe je het op een 
Bijbelse manier in praktijk brengt. !!
1a. Wat is de betekenis van het woord barmhartigheid? 
(antwoord) Warmhartigheid. !!
2a. Wat is het elfde gebod? 
(antwoord) “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik 
u heden gebied, moeten in uw hart zijn.” 
(toelichting) Dit staat in Deuteronomium 6:4–6. !!
3a. In Lukas 10:25–27 staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In dit programma 
zullen we deze gelijkenis van Jeshua de Messias diepgaand bespreken. 

“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik 
doen om het eeuwige leven te beërven? 

En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 
Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met 

heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 
Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 
Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? 
Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de 

handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem 
bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde 
weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, 
toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. 

Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij 
met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en 
goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg 
en verzorgde hem. 

En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij 
gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten 
maakt, zal ik u geven als ik terugkom. 

Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de 
rovers gevallen was? 

En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. 
Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.” 

[Vervolg op de volgende pagina] 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[3a. Vervolg] 
In deze gelijkenis gaat het over wie de naaste is van het slachtoffer. Wat is de 
doorslaggevende eigenschap van de naaste? 
(antwoord) Dat hij barmhartigheid bewijst. !!
4a. Wat deed de gootligger goed? 
(antwoord) Hij liet zich helpen in zijn ellende. !!
5a. Hoe kun je een vijand liefhebben? 
(antwoord) Door anders naar je vijand te kijken, als iemand die je barmhartigheid kunt bewijzen. !!
6a. Wat houdt barmhartigheid bewijzen in? 
(antwoord) Hulp bieden aan mensen in geestelijke of lichamelijke nood. Je ervaart de nood van 
de ander als heb je die nood zelf. !!
7a. Wanneer we Jeshua de Messias zien als de Samaritaan, hoe zou je dan de gootligger 
beschrijven? 
(antwoord) Een slachtoffer op de weg die verzorging en redding nodig heeft. !!
8a. De priester was geen naaste van de reiziger uit Jericho want hij bewees hem geen 
barmhartigheid. We noemen hem hier de “langsloper”. het kan voorkomen dat een langsloper 
verandert in een naaste, maar het kan ook achterwege blijven. Heeft Jeshua de Messias alle 
gootliggers die Hij tegenkwam geholpen? 
(antwoord) Nee, hij heeft velen gelaten en is verder getrokken. !!
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9a. Als je barmhartigheid bewijst kan dat door de gootligger als naastenliefde worden 
beschouwd. Je kunt het vergelijken met een persoon die een examen doet, dat daarna door 
de leraar gecontroleerd wordt en de persoon geslaagd is wanneer het examen volgens de 
leraar goed is gemaakt. 

In dit verhaal doet de Samaritaan zijn examen en de langsloper doet geen examen. De 
Samaritaan kan slagen, de langsloper niet. 

Wie van de drie hoofdrolspelers uit de gelijkenis bepaalt of het naastenliefde is? 
(antwoord) de gootligger. 
(toelichting) Velen denken dat wij naastenliefde kunnen “geven”. Dit is een foutief woordgebruik. 
Wij kunnen barmhartigheid bewijzen en pas wanneer het in de ogen van de ontvanger kwalitatief 
voldoende is, kan onze daad door de ontvanger als naastenliefde bestempeld worden. !!
10a. Wij hebben als Bijbelgetrouwe gelovigen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
We erkennen dat JHWH God zowel de Schepper als de Rechter is van alle mensen. Daarom 
moeten wij ook deelhebben aan zijn verlangen naar gerechtigheid en verzoening in heel de 
samenleving en naar de bevrijding van de mensen van elke soort van onderdrukking.  

Omdat de mens naar het beeld van JHWH God, de Vader geschapen is, bezit iedereen, een 
met de geboorte gegeven waardigheid. Deze waardigheid heeft elk mens ongeacht zijn ras, 
religie, kleur, cultuur, klasse, geslacht of leeftijd. Daarom moet hij niet uitgebuit, maar 
gerespecteerd en gediend worden. 

Wat zal de Rechter uiteindelijk doen? 
(antwoord) Hij wil een rechtsgeding voeren. 
(toelichting) in Jesaja 41:1 (NBV) zegt JHWH God, de Rechter: 

“Zwijg en hoor mij aan, eilanden: 
Onder de naties zullen nieuwe krachten opkomen. 
Laat ze naderbij komen, laat ze spreken. 
Ik wil een rechtsgeding met ze aangaan.” !!
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11a.  De boodschap van het heil omvat ook een boodschap van oordeel over iedere vorm 
van vervreemding, onderdrukking en discriminatie. We moeten er niet voor terugdeinzen, 
kwaadaardigheid en onrecht aan de kaak te stellen, waar dit ook voorkomt. 

Wanneer mensen Jeshua de Messias aannemen, gaan zij door wedergeboorte deel 
uitmaken van zijn Koninkrijk en moeten niet alleen de gerechtigheid daarvan in eigen leven 
gestalte geven, maar die ook te midden van een onrechtvaardige wereld uitbreiden. De 
verlossing, waar we over spreken, moet ons in de totaliteit van onze persoonlijke en 
maatschappelijke verantwoordelijkheden veranderen. 

Waar wordt in de volgende Bijbeltekst uit Handelingen 4:29–35 (NBV) gesproken over: 
1. maatschappelijke betrokkenheid, 
2. politieke betrokkenheid en 
3. evangelisatie? 

“‘Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in 
staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat 
zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van 
Jezus, uw heilige dienaar.’ 

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te 
beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de 
boodschap van God. 

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen 
van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze 
hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen 
van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand 
onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, 
bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna 
het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.” 

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 
1. Evangelisatie: “boodschap te spreken” 
2. Politieke betrokkenheid: “geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld” 
3. Maatschappelijke betrokkenheid: “Niemand onder hen leed enig gebrek” !!

12a Hangt het ervan af wie ik aanwijs? Kan ik zelf iemand aanwijzen of negeren? Zijn er er 
hopeloze gevallen? 
(antwoord) Alles is mogelijk voor diegene die gelooft 
(toelichting) Jeshua de Messias zegt in Mattheüs 17:20b: “Als u een geloof had als een 
mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en 
niets zou voor u onmogelijk zijn.” !
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