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Wie is mijn naaste? 
Toen vertelde Jezus het volgende: 'Op reis van Jeruzalem naar 
Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, 
mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig 
kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in 
een boog om hem heen. Ook een leviet die voorbij kwam, liep in 
een boog om hem heen. Maar een Samaritaan die op reis was, 
kwam bij hem en kreeg medelijden. Hij ging naar hem toe, goot 
olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem 
op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij 
hem verder verzorgde. De volgende ochtend gaf hij de waard 
geld en zei: "Zorg goed voor hem, en als hij nog meer kosten 
moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden"'. Jezus 
vroeg de wetgeleerde: 'Wat meent u, wie van de drie heeft in 
dit geval gehandeld als naaste?' De wetgeleerde antwoordde: 
'Die barmhartig geweest is'. En Jezus zei tegen hem: 'Doe dan 
voortaan net zoals hij'. (Luc. 10,25-37) 
 
De vergissing van de rijke boer 
Jezus waarschuwde iedereen die bij Hem was: 'Pas goed op dat 
je' je niet laat meeslepen door hebzucht. Want ook een rijke 
kan zijn leven niet voorgoed beveiligen'. En Hij vertelde hun een 
verhaal:  
'Op het land van een rijk man groeide graan in overvloed. Hij 
dacht bij zichzelf: Wat zal ik ermee doen? Ik weet niet waar ik 
die overvloed aan graan kan bewaren. Dit ga ik doen, dacht hij, 
ik ga mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Daar zal ik het 
graan en al mijn andere voorraden opslaan. Dan kan ik gerust 
zijn en denken: Nu ben ik uit de zorgen. Deze voorraad is 
voldoende voor heel wat jaren. Ik hoef niet meer te werken. Ik 
kan eten en drinken en van mijn leven genieten. Maar God zei 
tegen deze man: “Je bent een onnozele hals. Deze nacht nog zul 
je sterven. Wat baten je dan je voorraden?”’  
En Jezus zei: ‘Zo gaat het met alle mensen die rijkdommen voor 
zichzelf opstapelen, maar niet rijk zijn voor God.’ (Luc.12,15-21) 
 
Het verloren Schaap 
'Veronderstel dat iemand honderd schapen heeft. Wanneer nu 
één schaap verloren raakt, zal hij dan niet de negenennegentig 
andere op het weiland achterlaten en zoeken totdat hij het 
verlorene terugvindt? En wanneer hij het terugvindt, is hij zo 
blij dat hij het op zijn schouders neemt. Wanneer hij dan 
thuiskomt, zegt hij tegen vrienden en buren: "Wees blij samen 
met mij. Mijn schaap was verloren en ik heb het teruggevon-
den"'  
En Jezus zei: 'Zo gaat het ook bij God in de hemel. Hij ver-
heugt zich over iedere zondaar die zijn leven betert'. 
(Luc. 15,1-7)  
 
 
Leefregels van Jezus  
'Jullie kennen het gebod dat bepaalt: Je mag niet doden. Wie 
een ander doodt, zal voor de rechtbank moeten verschijnen. 
Maar ik zeg jullie: ieder die kwaad is op een ander, moet voor de 
rechtbank verschijnen.  (Mat.5,21) 
Heb je vijanden lief, help ze, en als ze iets nodig heb ben, leen 
het hun, ook wanneer je er niet mee kunt rekenen iets terug te 
krijgen. God zal je ervoor belonen: jullie zullen zijn kinderen 
worden. Want Hij is ook goed voor ondankbare en slechte 
mensen. Wees dus barmhartig zoal Hij. (Luc.6,35-36)  
Oordeel niet over elkaar, dan zal God ook niet oordelen over 
jullie. Veroordeel niemand, dan zal God ook jullie niet veroor-
delen. Scheld elkaar de schuld kwijt, dan zal God ook jullie 
schuld kwijtschelden. Geef, dan zal God ook jullie geven'. 
(Luc.6,37-38) 
 
 
 

Jezus schenkt een dode het leven terug  
Jezus kwam met zijn leerlingen in de stad Naϊn. Een menigte 
mensen ging met hen mee. Bij de stadspoort kwamen ze een 
begrafenisstoet tegen. Een jongeman werd naar het graf 
gedragen, de enige zoon van zijn moeder. Zij was weduwe en nu 
helemaal alleen. Buren en vrienden begeleidden haar naar het 
graf.  
Jezus zag de vrouw en kreeg medelijden met haar. 'Huil maar 
niet', zei Hij tegen haar. Toen liep Hij naar de lijkbaar en 
raakte die aan. De dragers bleven staan. 'Jongeman,' zei Jezus, 
'Ik beveel je: kom overeind'. De dode ging rechtop zitten en 
begon te praten. Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.  
Vrees beving iedereen die erbij was. Zij prezen God en zeiden: 
'Een groot profeet is onder ons opgestaan. God zelf ziet om 
naar zijn volk'. En overal in het land werd verteld wat Jezus 
voor de mensen deed. (Luc.7,11-16) 
 
Zacheüs betert zijn leven  
Jezus trok door de stad Jericho. Daar woonde Zacheüs. Hij was 
oppertollenaar en schatrijk. Zaeheüs had graag Jezus eens 
gezien, maar de menigte liet hem niet door. En Zacheüs was 
klein van stuk. Daarom liep hij vooruit tot op een plaats waar 
Jezus voorbij moest komen. Daar klom hij in een vijgenboom.  
Toen Jezus op die plek aankwam, keek Hij naar boven en zei: 
'Zacheüs, kom naar beneden. Vandaag wil ik in uw huis te gast 
zijn.  
Zacheüs klauterde gauw uit de boom naar beneden. Hij was blij 
dat Jezus bij hem te gast wilde zijn. Maar de anderen die het 
zagen, spraken er schande van: 'Bij een zondaar gaat hij op 
bezoek!'  
Zacheüs zei tegen Jezus: 'Heer, ik wil de helft van mijn bezit 
aan de armen geven. En degenen die ik iets heb afgeperst, geef 
ik viermaal zoveel terug'. En Jezus zei tegen hem: 'Vandaag 
hebt u en uw gezin ervaren dat God redt. Want Ik ben gekomen 
om de verlorenen te zoeken en te redden'. (Luc.19,1-10) 
 
Een blinde gelooft  
Jezus kwam in de buurt van de stad Jericho. Daar zat een 
blinde bedelaar langs de weg. Toen hij merkte dat er veel meer 
mensen dan anders voorbijkwamen, vroeg hij: 'Wat is er aan de 
hand?' Ze vertelden hem dat Jezus van Nazaret naar de stad 
ging. Toen begon de blinde te roepen: 'Jezus, Zoon van David, 
heb medelijden met mij!' De mensen die voor Jezus uit gingen, 
snauwden hem toe: 'Wees stil! Zwijg!' Maar hij riep nog harder: 
'Zoon van David, heb medelijden met mij!' 
Jezus bleef staan en liet de blinde bij Hem komen. Toen hij 
voor Hem stond, vroeg hij: 'Wat wil je? Wat moet Ik voor je 
doen?' De blinde antwoordde: 'Heer, ik zou graag kunnen zien'. 
Jezus zei: 'Je kunt zien. Je geloof heeft je genezen'.  
Vanaf dat ogenblik kon de blinde zien. Hij sloot zich bij Jezus 
aan en verheerlijkte God. Ook alle anderen die erbij waren, 
prezen God. (Luc.18,35-43)  
 
Het kenteken van de leerling van Jezus 
 Na de maaltijd toonde Jezus zijn leerlingen hoe Hij hen liefhad 
en hoe zij elkaar moesten liefhebben. Hij stond van tafel op en 
bond zich een linnen schort voor. Toen goot Hij water in een 
waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Simon 
Petrus wilde die dienst van Hem niet aannemen. Hij protes-
teerde: 'U, Heer, wilt mij de voeten wassen?' Jezus antwoord-
de hem: 'Eerst later zul je begrijpen wat Ik nu voor je doe'. 
Petrus hield vol: 'Nooit zult U mij de voeten wassen'. Maar 
Jezus zei: 'Als Ik je deze dienst niet bewijs, hoor je niet bij 
Mij.’Toen zei Petrus: ‘Heer, was dan niet alleen mijn voeten, 
maar ook mijn handen en mijn hoofd’. 

 


