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Zondag 16 oktober 2022 Veerviering 
 

Een vreemdeling op de weg 
 

 
       Afbeelding van Falco via Pixabay 

 
Verontschuldigingen 

 

Welkomswoord 

Welkom aan u allemaal in deze viering. 
Moge wij als zoekende gelovigen hier bijeen zijn om ons te voeden aan de Bron van 
alle Leven en om elkaar tot steun te zijn op deze tocht. 
Moge wij ons gedragen weten door de Onnoembare die wij noemen:  Vader - 
Moeder, Zoon en Broeder en Geest van opstanding in ons midden.  
Vorige maand keken we verbijsterd rond en zagen we wat de menselijke domheid 
heeft aangericht. We hoorden dat we elkaar nodig  hebben om in deze moeilijke tijd 
staande te blijven. 
Vandaag komen we samen rond het 2de thema van broederlijkheid en sociale 
vriendschap:  de naastenliefde. 

 

Openingslied: Nr. 51 Die Vrede willen stichten 
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Inleiding op het thema 

De aanleiding voor de parabel van de Barmhartige Samaritaan is de vraag van de 

wetgeleerde:  'Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'  

De nadruk bij de Joden lag inderdaad op het “doen” niet op het weten,  niet op wat je al 

dan niet gelooft. Hij moet zich rechtvaardig maken voor God, daar is blijkbaar een naaste 

voor nodig. Dus moet je heel precies weten wie je naaste is. 

Maatstaf voor goed en kwaad is natuurlijk de wet, de Thora. 
Daarom vraagt Jezus ook: ‘Wat staat er in de wet’. 
De schriftgeleerde kan de wet perfect citeren: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart 
en  met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als 
uzelf. Juist in dat laatste knelt het schoentje. 
Het blijft inderdaad onduidelijk wie in de Bijbel bedoeld wordt met de 'naaste'. In het 
Hebreeuws  is dat letterlijk de 'volksgenoot'. Dan kun je je afvragen hoe dichtbij of veraf is 
dan mijn naaste? Wordt het hele volk bedoeld of zijn het alleen de leden van de familie?  
Hierop geeft Jezus met zijn parabel een verrassend antwoord. Jezus prikkelt ons om anders 
te gaan denken, letterlijk buiten de norm. Hierover willen we vandaag samen nadenken en 
vieren.  
 

Openingsgebed:  

Goede God 
De Barmhartige Samaritaan  
was een man naar uw hart 
Gij nodigt ons uit om ook zulke warme mens te worden 
die zegt tot een mens in nood: 
“Leg je hoofd maar op mijn schouder 
wees maar rustig 'k hou de wacht  
Ik zal jou in mijn armen houden  
Ik zal jou leiden door de nacht”. 
 

Schuldbelijdenis: Gebed van een gastarbeider om vergeving 
V1 Blanke broeder, vergeef mij  

dat ik u broeder noem. 
 

M Vergeef mij het pigment  
dat mijn huid kleurde 
en het u zo moeilijk maakte 
mij als uw gelijke te zien. 

 

V2 Vergeef mij dat ik ondanks 
die bruine kleur 
een mens ben gelijk gij. 

 

 
Vr. Vergeef mij als mijn kinderen 
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genieten van de kruimels die 
van uw rijk gevulde tafels vallen, 
als mijn kinderen graag spelen  
met de uwe en de kans krijgen 
om uw leven te leren kennen. 

 

V1 Vergeef mij dat ik plaats neem 
onder uw zon en uw hemel. 

 

M Vergeef mij dat uw Christus 
ook voor mij stierf die vrijdag. 

 
Vr. Vergeef mij dat het Zijn wil was 

mij uw broeder te noemen en 
als broeder te behandelen en 
dat Hij geen onderscheid duldde 
van kleur en ras. 

 
S Wanneer gij dat niet kunt, broeder, 

vergeef mij dan tenminste dat ik geboren ben. 
 
Bijbellezing: 2. Lucas 10, 25-37 - De Barmhartige Samaritaan   

 
Lied: Nr. 43 strofen 1 + 2 Voor mensen die naamloos 
 
Duiding: De Barmhartige Samaritaan 
 
Bekijken we vooreerst het gebeuren. 
Een man wordt overvallen, dat overkomt nog steeds mensen in deze wereld, de kranten 
staan er vol van. Ook nu komen er mensen voorbij die niet ingrijpen en anderen die wel 
helpen. 
Hier enkele voorbeelden uit onze kranten: 
- Man slaat vriendin in elkaar met stok na complimentjes van buurman 
- Garagehouder in Lokeren belaagd door 20 personen, één man verliest hand 
- Fietser op verjaardag beroofd door dief die zich voordoet als agent 
- Sint-Niklaas, slachtoffer van een diefstal met geweld levensgevaarlijk gewond 
 
- Actie voor Lilou na drama op droomreis 
- De inboedel van de tennisschool van Kim Clijsters in Bree is naar slachtoffers van de 
watersnood in Wallonië gegaan. 
- Kempenaars brengen tonnen hulpgoederen naar Wallonië 
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- Naar aanleiding van de zware aardbevingen in Nepal, besliste het LBA-team om de 
voorstelling “Off White “opnieuw te dansen en de opbrengst te schenken aan een 
organisatie die ter plaatse hulp verleent aan de slachtoffers. 
 
Het gegeven is dus nog brandend actueel. 
 
Een eerste vraag die we ons moeten stellen is: 
 Wat drijft me om te helpen en wat remt me om te helpen?  
 (willen we daar eventjes in stilte over nadenken) 
 
In het verhaal komen twee geestelijken voorbij op weg naar Jeruzalem voor de 
tempeldienst. 
Een van de redenen waarom ze niet helpen is zeker te vinden in de geboden van hun 
godsdienst tegenover bloed en de plicht “rein” te zijn alvorens hun eredienst uit te 
oefenen. 
Een andere reden zal ook angst zijn, anders zouden ze niet in zo’n grote boog rond de man 
lopen. 
 Ikzelf heb dat ook meegemaakt. 

We waren enkele jaren getrouwd toen er bij een ongeval een auto op zijn kant voor 
onze deur belandde. 
Ik durfde niet gaan kijken of helpen. Ik heb wel onmiddellijk de hulpdiensten gebeld. 
Achteraf gezien was het niet zo erg en had ik best kunnen gaan kijken en helpen… 
 

Er komt nog iemand voorbij het slachtoffer, een Samaritaan. Hij behoort tot een 
bevolkingsgroep die er eigenlijk niet mocht zijn, geminacht door velen. Ze werden 
beschouwd als paria’s, aan de rand van de maatschappij. 
Nu bij ons zou het over een druggebruiker, een dakloze, een immigrant of transseksueel 
kunnen gaan. 
Bij het zien van die mishandelde mens plots voor hem zal de Samaritaanhij zeker ook  
geschrokken zijn, geaarzeld hebben. 
Kiest hij voor zichzelf of reageert hij op de problemen van die andere mens?. 
In vrijheid kiest hij en laat hij zich in zijn buik raken door het lijden van de berooide man 
langs de weg. De Samaritaan gaat onmiddellijk in op de directe nood. Jezus spreekt niet 
over liefde, maar hier gebeurt liefde 
 
Een tweede vraag die we ons moeten stellen is: 
 Zijn er grenzen aan de naastenliefde, is ze onvoorwaardelijk en onbeperkt? 
 (willen we daar eventjes in stilte over nadenken) 
 
Jezus is buitensporig in zijn vraag om extreme naastenliefde, maar hij is ook barmhartig 
voor wie er nog niet in slaagt. Hij vraagt het, hij doet een oproep maar eist het niet.  
Jezus vraagt verantwoordelijkheid voor ieder ander, voor gelijk wie, maar niet zo dat je er 
zelf aan ten onder gaat. 
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Hij vraagt niets onmogelijks, wel wat er hier en nu voor mij haalbaar is.  
Deze draagkracht is wisselend naargelang de fasen van je leven of sommige situaties. B.v. 
mijn fysieke beperktheid of gezinslast of vul zelf maar in. Mijn grenzen kan niemand in mijn 
plaats bepalen of aangeven. Die bepaal ikzelf maar wel voor het aangezicht van God. 
T.o.v. HEM moet ik mij verantwoorden. 
De naastenliefde is dus onvoorwaardelijk maar niet onbeperkt. 
 
Omdat ieders draagkracht beperkt is, is het goed dat in een beschaafde maatschappij zorg 
en hulp niet altijd overgelaten worden aan de keuze van het moment, maar georganiseerd 
en toevertrouwd aan een heleboel mensen die er hun beroep van maken, en de middelen 
hebben om efficiënt te zorgen. Zo werkt ons zorgsysteem, en wij betalen er allemaal voor. 
En we kunnen er allemaal ooit op rekenen. 
 
Tot slot moeten we opmerken dat Jezus het perspectief verandert, 
hij draait de vraag gewoon om:  

“Wie is mijn naaste?” in“ Van wie ben ik de naaste?”.  
De naaste is niet de mens over wie ik mij ontferm, maar die zich over mij ontfermt. Willen 
wij ons laten meenemen naar de herberg om ons te laten genezen? 
Zijn er plaatsen waar de Samaritaan van vandaag mensen, die letterlijk of figuurlijk 
halfdood zijn veilig kan achterlaten? 
Jezus geeft de Schriftgeleerde, en ons tot slot mee: “ Ga en doe ook zo”  
 
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is een universeel menselijk beeld. 
We zullen de moderne Samaritaan elke keer blijven herkennen als iemand die, plots oog in 
oog met een andere mens in nood, schrik en allerlei bedenkingen overwint. Hij doet vrij wat 
gedaan kan worden. Ook al is die ander een vreemde, een onbekende, een naamloze. 
 
Lied: Nr.79 -2 Ubi Caritas bew. G. M 
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de kracht van mensen 
om al het verstoorde en gekwetste 
te helen en te voltooien , 
en zo het leven op Aarde zinvol te maken. 
Ik wil daartoe mijn deel bijdragen 
door met zorg en eerbied om te gaan 
met iedereen en alles op mijn weg, 
door wat mij gegeven is 
niet voor mijzelf alleen te houden 
maar voorrang te geven aan wie 
gekwetst is, vernederd en verdrukt. 
In navolging van Jezus Christus 
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wil ik blijven herhalen dat solidariteit 
onze enige hoop is 
om zo te komen tot een wereldwijde 
warme gemeenschap van vrienden. 

Sis, Te Elfder Ure 

Voorbeden 
 
inleiding:  
Gij die het leven zelf zijt. Wij vragen in deze verwarrende tijd meer dan ooit om uw geest. 
Uw geest die wortel kan schieten in ons hart, ons verstand, om zo vruchtbaar te worden in 
ons handelen. 
 
-Bidden wij voor allen die op hun levensweg overvallen werden door tegenspoed, 
gewond geraakten naar geest of lichaam, 
of beroofd werden van hun idealen, verwachtingen en toekomstperspectieven. 
Voor al die eenzamen op weg naar Jericho: 
laten wij bidden… 
Waar mensen samen vrede bouwen, 
daar vindt God een warme thuis. 
 
-Bidden wij voor hen die er niet voor terugschrikken 
hun medemensen te beroven en uit te buiten, 
die veel leed veroorzaken en geweld niet schuwen. 
Voor die rovers op de weg naar Jericho: 
laten wij bidden… 
Waar mensen samen vrede bouwen, 
daar vindt God een warme thuis. 
 
-Bidden wij voor hen die op hun levensweg 
voorbijgaan aan de mens in nood, 
gedreven door onverschilligheid of door haast. 
Dat zij hun levenstempo wat verlagen 
zodat ze zich tot in hun hart kunnen laten raken. 
Voor alle Levieten op weg aar Jericho 
Laten we bidden 
Waar mensen samen vrede bouwen, 
daar vindt God een warme thuis. 
 
-Bidden wij voor allen die stilstaan bij wat mensen overkomt, 
voor allen die  
 mensen weer overeind helpen, 
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hen weer op weg zetten en een eind met hen meegaan. 
Voor al die Samaritanen op weg naar Jericho: 
Laat wij bidden 
Waar mensen samen vrede bouwen, 
daar vindt God een warme thuis.  
 

-Bidden we voor hulpverleners 
en voor mensen werkzaam in ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Dat zij de kracht blijven opbrengen om van harte solidair en dienstbaar te zijn,  
Voor al die herbergiers Laten wij bidden… 
Waar mensen samen vrede bouwen, 
daar vindt God een warme thuis. 
 

V1  Goede God, de Barmhartige Samaritaan  
was een man naar uw hart 
Gij nodigt ons uit om ook zulke warme mens te worden 
die zegt tot een mens in nood: 
“Leg je hoofd maar op mijn schouder 
wees maar rustig 'k hou de wacht  
'Ik zal jou in mijn armen houden  
'Ik zal jou leiden door de nacht”. 

 

Tafelgebed 
Inleiding  
V2.  Nu de tafel bereid is, bidden wij: 

dat het delen van het brood en het drinken van de beker 
ons hart moge versterken. 
Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld 
waar er brood en recht 
waardigheid en liefde is 
voor al wat leeft. 

 
V1. Wij danken U, God, 
 voor mensen die kunnen delen, 

die anderen een menswaardig bestaan verzekeren en hun huis gastvrij openstellen. 
A. Wij danken U, God, 
 voor mensen die kunnen luisteren naar het leed van anderen, 
 die wonden genezen 
 door de pijn te helpen dragen, voor mensen die kunnen troosten. 
 
V2. Wij danken U, God, 
 voor mensen die rust en stilte brengen, 
 die oog hebben voor kleine dingen, 
 die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
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A. Wij danken U, God, 
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 
die mee het onrecht dragen dat anderen wordt aangedaan. 

V1. Wij danken U, God, 
 voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
 die eerbied hebben voor het leven, 
 die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
A. Wij danken U, God, 

voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, die trouw blijven aan hun vrienden. 

 
V2. Wij danken U, God, 
 Voor mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus. 
 Met hen getuigen en loven wij U, God: 
A. Heilig, heilig, heilig 

Wij danken U voor Jezus, uw zoon, 
 die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
 
V1 Toen Hij die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat gaf Hij hun een heilig teken: 
 Hij nam wat brood, dankte U, Vader, 
 brak het, deelde het uit en zei: 
 Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam, 
 voor u gebroken, aan u toevertrouwd. 
 Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die, gaf hem rond en zei: 
 Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed, 
 mijn levenskracht, voor u vergoten 
 tot vergeving van zonden, 
 tot verbondenheid onder mensen. 
 Kom samen, en doe dit telkens opnieuw, 
 en weet dan dat Ik bij u ben. 
A. Laat ons brood en wijn zijn voor elkaar, 

Voedsel dat gegeven en gedeeld wordt en dat mensen leven doet;  
zoals Gij dat zijt voor ons. 
Laat ons een beker wijn zijn voor elkaar, 
drank van vreugde en vriendschap die groeit waar mensen het opnemen voor 
elkaar, zoals Gij het steeds opnieuw blijft opnemen voor ons. 

 

Delen van brood - Drinken van de wijn  
V2.  Laten we dan nu het brood delen met elkaar en het glas heffen en klinken op mensen 

en wensen die ons ter harte gaan. 
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Onze Vader 
V1.  Omdat mensen broeders zijn 
 en omdat elke mens zonder enig onderscheid geschapen is naar het beeld van God, 
 zeggen wij met vertrouwen 
A. Onze Vader 
 
V2.  Omdat zoveel mensen gekrenkt worden en niet genoemd bij hun naam, omdat 

anderen Uw naam misbruiken om medemensen te verdrukken  of het zwijgen op te 
leggen, maar ook omdat mensen hun broeders doen opstaan 
als Vrije mensen, zeggen wij met kracht:  

A.  Uw naam worde geheiligd 
 
V1.  Omdat mensen samen opkomen voor rechtvaardigheid, omdat  
 muren afgebroken worden, 
 omdat kleine mensen samen groot worden, 
 omdat Uw schepping nieuwe kansen krijgt tot leven, door ons die 
 bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zeggen wij met geloof: 
A.  Uw Rijk kome, Uw wil geschiede 
  
V2.  Omdat miljoenen mensen het uitschreeuwen, 'wij hebben honger,  wij gaan dood', 

omdat miljoenen mensen niet inzien dat hun dagelijkse kost hen ziek maakt, 
maar omdat mensen samen durven  spreken en doen: anders eten, anders leven 
zeggen wij met nieuwe hoop: 

A.  Geef ons heden ons dagelijks brood 
 
V1.  Omdat mensen fouten mogen maken, naar links, naar rechts, soms  rechtdoor, 

omdat mensen nieuwe kansen krijgen, zoekend naar de weg die leidt naar leven, 
omdat wij er bij mogen zijn, waar mensen  
 vallen en opstaan, zeggen wij met woorden van hoop: 

A.  Vergeef ons onze fouten, zoals ook wij aan anderen vergeven 
 
V2.  Omdat we ons laten verleiden door valse goden van kortstondig geluk. Maar omdat 

mensen “neen” zeggen' aan de ‘Mannon’, aan de dwingelandij van eigenbelang eerst, 
en respect opbrengen voor medemensen en moeder aarde, zeggen wij met moed en 
volharding: 

A.  Laat ons aan de verleiding weerstaan en maak ons vrij van alle kwaad. 
 
Vredeswens 
Laat ons elkaar die kracht en vrede toewensen. 
Moge de Vrede van de Heer met ons zijn. 
Wensen we dat nu elkaar. 
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Slotgebed  
Ongeziene God, 
in mensen  
krijgt Gij een gezicht, 
wordt stem, handen, voeten, 
levende geschiedenis. 
Gij roept ons om naaste te worden. 
Uw stem ons open voor elkaar. 
Ze kneedt ons en verbindt ons. 
Maak onze gemeenschap 
tot  een onvergetelijk visioen 
van hoop. 
Als gistende kracht 
in deze wereld. 
 

Zending  
Wie is mijn naaste? 
Stellen wij ons die vraag ook niet, 
als het bijvoorbeeld over vluchtelingen en asielzoekers gaat? 
Toch lijkt dit in de ogen van Jezus niet de juiste vraag te zijn. 
Hij draait ze immers gewoon om. 
Wil jij naaste worden van je medemens? 
Hij houdt ons het beeld van de barmhartige Samaritaan 
voor om na te volgen. 
Moge God ons daartoe dan ook zegenen. 

Moge de eeuwige ons blijven leren elkaar te zegenen en te behoeden 
dat wij ons keren naar elkaar en niet uit het oog verliezen 
allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 
Moge zijn aangezicht over ons lichten en genade ons deel zijn. 
Hij wende zijn ogen tot ieder van ons en geve ons vrede. 
 
Slotlied: Nr. 1B In zo’n land wil ik zijn 
 
Delen van kaartje 
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Liefde is het enige wat zich vermenigvuldigt als je het deelt 
Zelfs als niemand je dat zegt, hou jij mee de wereld recht ! 

                                                                                                                                                                                       
BZN 

 
Mededelingen (mandje, komende activiteiten,…) 
 
Wij maakten dankbaar gebruik van volgende bronnen: 
 
- Tegenlicht 3, Dominicus Gent 
- Eugen Drewermann, De barmhartige Samaritaan Taal voor de ziel, 2009 
- Paul De Witte, Lucas 10, 25-37, Het verhaal in vier versies 
- Veerviering 28-01-2018 Ontgrenzen, kansen tot een nieuwe samenleving 
- De kring doorbroken, De Barmhartige Samaritaan, Kering, 6de jaargang nr. 3 maart 1981- - -
- Spreuken Bond Zonder Naam 
 

Marie-Alice en Eric 


