
De Barmhartige
Samaritaan

Bijbel voor Kinderen
presenteert



Geschreven door: Edward Hughes 

Illustraties door: M. Maillot en Lazarus

Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S.

Alastair Paterson

Vertaald door: Erna van Barneveld

Geproduceerd door: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren 
en af te drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid 

tegen financiële vergoeding.



“Meester!  Wat moet
ik doen om deel te

krijgen aan het
eeuwige
leven?”



De man die de vraag 
stelde was een 
wetgeleerde en

hij probeerde
Jezus 

op de 
proef te stellen.



“Wat zegt
Gods wet?”
antwoordde

Jezus.



“Houd van God en 
je naaste,” zei
de man.  “Maar

wie is mijn
naaste?”



Om de vraag van de man te 
beantwoorden, ...



... vertelde Jezus een verhaal over 
een man die op weg was 
van Jeruzalem 
naar Jericho.



De man werd aangevallen 
door dieven.



De dieven stalen alles wat ze 
konden vinden, zelfs de kleren 

van de ongelukkige
reiziger.



Ze verwondden hem erg, en lieten 
hem half dood achter aan de

kant van de weg.



Toevallig kwam er een 
priester langslopen.



Deze zou zeker de 
gewonde man 

helpen.



Nee!  Toen hij zag dat 
de man bloedde, liep 

hij verder

aan de andere kant van de weg.



Spoedig waren voetstappen te 
horen van een andere persoon 

die aankwam.



Hij was een Leviet – een man die 
de priesters in de tempel

hielp.



Hij kwam dichterbij en keek naar 
de gewonde man, en wandelde

toen weg zonder hem 

te helpen.



Uiteindelijk kwam een Samar-
itaanse man langs. Joodse 

mensen hadden een 

hekel aan Samaritanen.



Mensen die naar Jezus zijn 
verhaal aan het luisteren 

waren verwachtten 

niet dat de 

Samaritaan de held zou zijn.



Maar dat was hij.  De Samar-
itaan kreeg medelijden en 

stopte om te 

helpen.



De Samaritaan 
knielde neer, en 
legde voorzichtig 
medicijnen en 
verband op de 

wonden 

van de 
vreemde man.



Toen hielp 
hij de gewonde 
man op zijn ezel.



In het logement
zorgde de 
Samaritaan
de hele nacht
voor de man.



‘S Morgens betaalde hij 
de eigenaar om voor de 

reiziger
te ...



... zorgen totdat hij 
weer beter was.



Het verhaal was geëindigd.  
Jezus vroeg, “Wie is de 

naaste         van de 
gewonde 
man?”



De wetgeleerde 
antwoordde,
“Zijn naaste was
de Samaritaan die 
medelijden toonde.” 



“Doet u dan voortaan net 
zo”, zei Jezus.  
Een naaste is 

iemand die 
hulp nodig 
heeft.



Wij kunnen onze liefde laten zien 
door mensen in 
nood te helpen.  

Daar is God 
heel blij 
mee.



“De Barmhartige Samaritaan”

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in 

Lucas 10

“Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.”

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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