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Onverwagte  
naaste

“’n Man het van Jerusalem na Jerigo geloop. Op daardie pad het manne hom aangeval … Hy was 
amper dood … ’n Samaritaan het daar aangekom op dieselfde pad. Toe hy by die man kom en hom 
sien, was hy baie jammer vir hom. Hy het nader gegaan, hy het die man se seerplekke toegedraai, 
en olyf-olie en wyn daarop gegooi …”

Jesus vra toe vir die skrifgeleerde: “Wat dink jy? Wie van hierdie drie mense het ’n naaste geword 
van die man vir wie daardie manne aangeval het?” Die skrifgeleerde het gesê: “Daardie man wat 
jammer was vir hom en wat hom gehelp het.”

– uit Lukas 9:18-27

Jou naaste is dié mense wat oor jou pad kom en jou nodig het. 
Soms is ander mense vir jou ’n naaste, selfs dié van wie jy dit nie 
verwag nie. 

• Dink oor wie jou naaste is.  

• Wil jy mense wegstoot of nadertrek?
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• Die Jode en Samaritane het niks van mekaar gehou nie. Die Joodse luisteraars het dalk verwag dat 
Jesus vir hulle sou sê hulle hoef net ander Jode lief te hê. Hoe daag Jesus hierdie siening uit?

• Ons kan nie almal wat swaarkry, help nie. Jesus vra egter van ons om ’n naaste vir ander te wees.  
Dit beteken ons help ander mense hoe en waar ons kan. Vir wie kan jy help?

• Hoe sou dit voel om regtig baie honger of dors te wees, om soos ’n vreemdeling te voel, om nie klere 
te hê nie, om baie siek te wees of om iewers vergete te sit? 

• Het jy dit al self ervaar? Of dit met ander mense sien gebeur?

Watter klein en onverwagte goeie dade kan jy hierdie week aan ander mense gaan bewys? Hier is voorbeelde: 
Was die skottelgoed sonder dat iemand jou vra. Gee kos vir ’n honger persoon. Tel al die rommel op die 
skoolterrein op.




