
Team  B 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. !!
1b. Welke opdracht geeft de Bijbel ten aanzien van je naaste? 
(antwoord) Je moet je naaste liefhebben als jezelf. 
(toelichting) Je naaste liefhebben als jezelf en JHWH God, de Vader boven alles is het eerste en 
belangrijkste gebod (zie Leviticus 19:18). !!
2b. Wat is het belangrijkst: geloof, hoop of liefde? 
(antwoord) Liefde. 
(toelichting) in 1 Korinthe 13:13 staat: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
meeste van deze is de liefde.” !!
3b. Er zijn drie hoofdrolspelers in deze gelijkenis: de langsloper (de priester), de gootligger 
(de reiziger uit Jericho) en de Samaritaan. De Leviet was een figurant. 

De priester had eigenlijk een hele goede reden om zich niet te bemoeien met de 
gootligger. Welke reden was dit? 
(antwoord) De priester deed zijn werk nauwkeurig en ordelijk. Hij zorgde dat hij op tijd in de 
tempel was om daar het volk te dienen en om zich niet onderweg te verontreinigen door zich 
met een bebloede of overleden persoon in te laten. Als hij zich verontreinigd had, zou hij 
opnieuw een reinigingsritueel van enkele dagen moeten ondergaan. !!
4b. Wat deed de Samaritaan goed? 
(antwoord) Hij ging anders naar de gootligger kijken en maakte hem in zijn denken tot iemand 
die je moet liefhebben en barmhartigheid moet bewijzen. !!
5b. Waarom was het voor een Samaritaan raar om een Joodse man in zijn nood te helpen? 
(antwoord) Samaritanen en Joden leefden met elkaar in onmin. 
(toelichting) In de tijd dat de Joden in ballingschap waren, zijn er in Samaria mensen komen 
wonen. Toen de Joden uit ballingschap terugkwamen, werden deze Samaritanen gezien als 
bezetters van het land. !!
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6b. In welk Bijbelverhaal vergelijkt Jeshua de Messias zich met de gootligger? 
(antwoord) Wanneer Jeshua de Messias uitlegt hoe het laatste oordeel wordt uitgevoerd. 
(toelichting) Dit staat in Mattheüs 25:31–46. In vers 35 36 zegt Jeshua de Messias tegen de 
rechtvaardigen: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te 
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt 
Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij 
gekomen.” Tegen de anderen zegt Hij dat ze al die dingen niet hebben gedaan. !!
7b. Wanneer we Jeshua de Messias zien als de priester, wat deed Hij hier dan goed? 
(antwoord) Laat de armen; die heb je altijd bij je. Jeshua de Messias richtte zich op het huis van 
Israël en had geen tijd voor andere zaken. 
(toelichting) Je kunt niet de armen helpen als je wat anders te doen hebt. In Markus 14:7 zegt 
Jeshua de Messias: “De armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij 
hebt u niet altijd.” In Lukas 13:22 staat dat Hij zich onderweg richtte op zijn bediening: “En Hij 
trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem.” 

Ook in die tijd was de nood oneindig groot, maar Jeshua de Messias had een opdracht uit te 
voeren die af moest. Ook in het waterbad van Siloam bewees Hij barmhartigheid aan één man 
temidden van honderden zieken die Hij niet hielp. Dit staat in Johannes 5:5–9a: 

“En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat 
Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke 
antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer 
het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. Jezus 
zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, 
nam zijn ligmat op en ging lopen.” 

De man had niemand die hem barmhartigheid bewees en bleef dus ziek. Gelukkig kwam Jeshua 
de Messias zelf op Hem af maar dit was een uitzondering. Normaliter horen de discipelen deze 
man te helpen. !!
8b. Er is een groot verschil tussen langslopers en naasten. Langslopers zijn geen naasten, want 
een naaste deelt liefde uit en een langsloper deelt niets uit. Je zult van langslopers dus geen 
liefde ontvangen, maar alleen van naasten. Hoe word je van een langsloper een naaste? 
(antwoord) Door iemand aan te wijzen en die persoon barmhartigheid te bewijzen. !!
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9b. Omdat wij dus geen naastenliefde geven maar barmhartigheid bewijzen, is het belangrijk 
te weten welke vormen van barmhartigheid er zijn. Wat zijn de zes vormen van barmhartigheid 
die Jeshua de Messias in de volgende tekst uit Mattheüs 25:35–40 (NBV) noemt? 

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden 
mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u 
hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer 
hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 
Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?” 

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben 
voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
mij gedaan.” 

(antwoord) Het andere team moet alle zes de punten noemen: 
1. De hongerigen te eten geven 
2. De dorstigen te drinken geven 
3. De vreemdeling opnemen (onderdak bieden) 
4. De naakten kleden 
5. De zieken verzorgen en bezoeken 
6. De gevangenen bezoeken 

 !
10b. Evangelisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden vaak ten 
onrechte als elkaars tegenovergestelde gezien. Natuurlijk is verzoening tussen 
mensen niet hetzelfde is als verzoening met JHWH God, de Vader. Ook is sociale 
actie geen evangelisatie en politieke bevrijding geen verlossing. Maar 
evangelisatie en maatschappelijke en politieke betrokkenheid maken beide deel 
uit van onze Bijbelse verantwoordelijkheid. Beide zijn noodzakelijke uitingen van onze leer 
over JHWH God, de Schepper en de mens, van onze liefde tot de naaste en onze 
gehoorzaamheid aan Jeshua de Messias. 

Welke volgorde is juist? Kies uit: 
a. Evangelisatie — Maatschappelijk recht — Politieke betrokkenheid 
b. Maatschappelijk recht — Politieke betrokkenheid — Evangelisatie 
c. Politieke betrokkenheid — Evangelisatie — Maatschappelijk recht 
d. Wij doen alleen evangelisatie, de rest kunnen andere mensen doen 

(antwoord) Het juiste antwoord is: “b. Maatschappelijk recht – Politieke betrokkenheid – 
Evangelisatie” 
(toelichting) Bij de terugkeer van het volk Israël uit de ballingschap werd eerst door Nehemia de 
muur hersteld (maatschappelijk recht), daarna werd de wet weer ingesteld (politieke 
betrokkenheid) en daarna werden de inwoners voor de keus gesteld wie ze willen dienen 
(evangelisatie). !
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11b Wie moet je nu wel en wie niet barmhartigheid bewijzen? 
(antwoord) Diegene die jij aanwijst en helpt 
(toelichting) Je kunt een Ringis om je vinger doen of je wijsvinger met nagellak kleuren en 
vervolgens weloverwogen en geleid door de Heilige Geest specifieke personen aanwijzen die je 
barmhartigheid bewijst terwijl je andere voorbijloopt. De Geest van JHWH God, de Vader zal je 
zeker in de waarheid leiden. !!
12b. Wie zijn in het volgende mooie voorbeeld uit Markus 2:1–12: 

1. de gootligger, 
2. de langsloper en 
3. de Samaritaan? 

“En na enkele dagen kwam Hij (Jeshua de Messias) opnieuw in Kapernaüm; en 
men hoorde dat Hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de 
ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen. 

Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen 
gedragen. En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, 
verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak 
opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag, neer. En toen 
Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. 

En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart: 
Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan 
God alleen? 

En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei 
tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de 
verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat 
op en ga lopen? 

Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden 
te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga 
naar uw huis. 

En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het 
oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten 
en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien!” 

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 
1. De gootligger is de man die genezen wordt 
2. De Samaritanen zijn de 4 mannen die hem naar Jeshua de Messias dragen 
3. De langslopers zijn de schare en de schriftgeleerden 

(toelichting) In de gelijkenis zou Jeshua de Messias de herbergier zijn geweest. 
Slotconclusie: Het is onze opdracht om net als deze vier mannen barmhartigheid te bewijzen 

en daardoor de gootligger genezing en redding te brengen. Neem je voor dagelijks mensen aan 
te wijzen, uit te kiezen en barmhartigheid te bewijzen. Ze zullen onder de indruk zijn van deze 
naastenliefde. 
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