De bouwstenen van de zondag

Een Samaritaan helpt
In de kerkdienst
6. MOMENT MET DE KINDEREN
IN DE DIENST
Naast of met elkaar?
Vandaag staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan
centraal. Joden en Samaritanen zagen elkaar als
vijanden. Ze bemoeiden zich dan ook zeker niet met
elkaar.
Wat heb je nodig?
-	een hoog drinkglas
-	een flesje water
-	een fles zonnebloemolie
-	een theelepel
-	afwasmiddel
Aan de slag:
- Vul het glas voor een derde met water.

- Giet dezelfde hoeveelheid
zonnebloemolie in het glas met water.
- Wat zien de kinderen gebeuren?
- De twee vloeistoffen blijven op elkaar liggen en mengen
niet. Ze blijven gescheiden van elkaar. De twee lagen
lijken op de manier waarop Joden en Samaritanen met
elkaar omgingen. Joden en Samaritanen woonden vlak
bij elkaar, maar ze hadden een hekel aan elkaar. Ze
wilden niets met elkaar te maken hebben en ze wilden
elkaar zeker niet helpen.
- Doe nu een druppel afwasmiddel bij het glas met
water en olie.
T ip s
- Wat zien de kinderen gebeuren?
- Voeg een beetje
- De vloeistoffen vermengen zich met elkaar.
voedselkleurstof toe
Dat heeft blijkbaar te maken met de
aan het
water, dan is het eff
ect ook van
druppel afwasmiddel. Vertel de kinderen
een afstand goed te
dat ze in de kinderdienst horen wat deze
zien.
- Laat één van de kin
druppel betekent.
deren na
afloop van de kinde
rdienst in de
kerk vertellen waar
het in de
kinderdienst over gin
g en wat
de druppel afwasmi
ddel
betekende.
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7. OM TE BEGINNEN
4-8 jaar
Help!
De kinderen gaan straks naar het bijbelverhaal luisteren.
Maar eerst proberen ze te snappen hoe de gewonde
man uit het bijbelverhaal zich voelde.
Aan de slag:
- Vraag de kinderen om ergens in de ruimte op de
grond te gaan liggen. Ze moeten genoeg ruimte
hebben, zodat ze elkaar niet kunnen aanraken.
- Vertel de kinderen dat ze moeten doen alsof ze een
man zijn die zwaargewond op straat ligt. Wat voelt die
man?
- Lees de onderstaande zinnen voor. De kinderen doen
na wat de gewonde man voelt, zonder te praten. Ze
mogen dus alleen bewegingen en mimiek gebruiken:
• Mijn arm doet zo’n pijn!
• Ik probeer mijn tenen te bewegen.
• De zon brandt zo fel op mijn hoofd.
• Ik heb dorst.
• Ik probeer te kijken of iemand me komt helpen.
• Er loopt iemand langs, maar hij helpt me niet!
• Gelukkig, er is iemand die me komt helpen.

• Ik krijg een glas water.
• Iemand heeft mij geholpen en ik lig nu in een
heerlijk bed.
• Ik ga lekker slapen totdat ik me beter voel.
8-12 jaar
Wie van de drie?
In het verhaal komen drie mensen langs. Slechts
één van deze drie mannen helpt de gewonde man.
Bij deze quiz kiezen de kinderen steeds een antwoord
uit drie mogelijkheden. Wat weten ze al van het verhaal
van de Samaritaan?
Wat heb je nodig?
-	drie A4-vellen met daarop de cijfers 1, 2 en 3
- plakband
Aan de slag:
- Hang de vellen in de ruimte.
- Vertel de kinderen dat ze vier vragen krijgen over een
verhaal dat Jezus een keer verteld heeft: het verhaal
over een Samaritaan die een gewonde man helpt.
- De kinderen beantwoorden de meerkeuzevragen door
te gaan staan bij het getal van hun keuze.

Naar welke stad is de man onderweg?
a. Naar Jeruzalem
b. Naar Betlehem
c. Naar Jericho
Waardoor raakt de man in het verhaal gewond?
a. Hij struikelt over een steen
b. Hij valt in een ravijn
c. Hij wordt overvallen
Wie helpt de gewonde man?
a. Een priester
b. Een hulppriester
c. Een Samaritaan
Waarmee verzorgt de Samaritaan de wonden?
a. Met zalf
b. Met zalf en verband
c. Met olie, wijn en verband
Is het de kinderen opgevallen dat het goede antwoord
steeds het derde antwoord was? In het verhaal is het
ook de derde persoon die helpt.
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‘Tja,’ zegt Jezus, ‘wat staat er in
de wet van God, wetsleraar?’
De wetsleraar weet meteen het
antwoord:
‘Heb God lief met alles wat je hebt en houd
net zoveel van je medemensen als van
jezelf.’
‘Dat klopt,’ zegt Jezus. ‘Doe dat en je krijgt
het eeuwige leven.’
Hm. Dat ging niet helemaal zoals de
wetsleraar bedacht had. Nu heeft hij gewoon
zijn eigen vraag beantwoord. De wetsleraar
stelt snel een andere moeilijke vraag.
‘Maar van wie moet ik dan allemaal houden?
En hoe doe ik dat precies?’

9. BIJBELVERHAAL

8. GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT
Trouwe God,
Jezus vertelt een verhaal over een Samaritaan.
De Samaritaan doet wat niemand verwacht had.
Hij helpt iemand in moeilijkheden.
Hij laat zien hoe je een goede medemens bent.
U vraagt van ons dat wij ook goede medemensen zijn.
Dat we andere mensen helpen als die dat nodig hebben.
Wilt u ons helpen om niet met een boog om anderen heen te lopen,
maar te zorgen voor elk mens die ons nodig heeft.
Amen.

4-8 jaar
Bij Lucas 10:25-37
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het
verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal.
Vraag de kinderen om goed te kijken en
te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel
de weetjes uit het bovenbouwmateriaal
gebruiken om wat meer uit te leggen.

Maar nu geeft Jezus weer geen gewoon
antwoord op de vraag. Hij vertelt een
verhaal!

T ip

Ga in een kring zitten
voor dit gebed. Je
kunt
een kaars aansteken
, of de
kaars die je meenee
mt
uit de dienst in het
midden zetten.

De Samaritaan
Op een dag komt er een wetsleraar bij Jezus.
Alle regels van God kent hij uit zijn hoofd.
Daar is hij heel trots op. Vandaag heeft hij
een heel moeilijke vraag voor Jezus bedacht.
Zou Jezus het antwoord weten?
‘Zeg, Jezus,’ zegt de wetsleraar, ‘hoe kan ik
later voor altijd leven bij God?’

‘Een man is op reis,’ vertelt Jezus. ‘Maar hij
wordt aangevallen door boeven! Ze trekken
hem al zijn kleren uit. Ze slaan hem zo hard
dat hij niet meer op kan staan. Dan laten ze
hem zomaar liggen aan de kant van de weg.
Na een tijdje loopt er een priester voorbij.
Hij komt net uit de tempel van God. Maar
de priester loopt met een grote boog om de
man heen en laat hem gewoon liggen. Dan
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komt er een andere Jood voorbij, een
hulppriester, maar ook hij helpt de man
niet.
Dan komt er een vreemdeling langs, een
Samaritaan.’
De wetsleraar trekt een vies
gezicht. Bah, hij heeft een hekel aan
Samaritanen. Die horen niet bij de
Joden, dat weet iedereen.
‘En de Samaritaan heeft wél medelijden
met de man,’ zegt Jezus. ‘Hij giet wat
olie en wijn over de wonden van de
man. Zo doet het minder pijn en wordt
hij sneller beter. Daarna doet hij er
verband omheen en tilt hij de man heel
voorzichtig op zijn ezel. De Samaritaan
brengt de gewonde man naar een
herberg en stopt hem daar in bed.
“Jullie moeten goed voor hem zorgen,”
zegt hij tegen de mensen van de
herberg. “Hier is wat geld. En als ik
over een tijdje terugkom, zal ik de rest
betalen.”’

‘Nou?’ vraagt Jezus. ‘Wie in dit verhaal
heeft laten zien dat hij van andere
mensen houdt?’
De wetsleraar zucht.
‘De Samaritaan,’ antwoordt hij sip. ‘Want
hij zorgde voor de man.’
‘Goed zo,’ zegt Jezus met een glimlach.
‘Doe vanaf nu net als die Samaritaan,
want dat is wat God wil.’
En die slimme wetsleraar? Die weet
ineens niet meer wat hij terug moet
zeggen.
8-12 jaar
Lucas 10:25-37

Een Samaritaan helpt
Een wetsleraar stelt Jezus een vraag
Er kwam een wetsleraar naar J ezus
toe. Hij wilde Jezusiets verkeerds laten
zeggen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik
doen om het eeuwige leven te krijgen?’
Jezuszei tegen hem: ‘Wat staat er in de
wet? Wat lees je daar?’

De man antwoordde: ‘Houd van de Heer,
je God, met je hele hart, met je hele ziel,
met je hele verstand en met al je kracht.
En houd evenveel van je medemensen
als van jezelf.’ Toen zei Jezus: ‘Dat is het
goede antwoord. Als je dat doet, zul je
eeuwig leven.’
Jezus vertelt over een man op reis
De wetsleraar wilde laten zien dat hij
de wet beter kende dan Jezus. Daarom
vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’
Toen vertelde Jezuseen verhaal. Hij
zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar 
Jericho. Maar onderweg werd hij door
rovers overvallen. Ze pakten alles van
hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem
halfdood, en lieten hem liggen.
Toevallig kwam er een priester langs. Hij
zag de man wel liggen, maar hij liep hem
voorbij aan de overkant van de weg. Toen
er even later een hulppriester langskwam,
gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel
liggen, maar hij liep hem voorbij aan de
overkant van de weg.

Een Samaritaan helpt de man
Toen kwam er een v reemdelinglangs,
een Samaritaan. Hij zag de man liggen
en kreeg medelijden. Daarom ging hij
naar hem toe. Hij verzorgde de wonden
van de man met olie en wijn. En hij deed
er verband om. Toen zette hij de man op
zijn eigen ezel en bracht hem naar een
herberg. Daar zorgde hij voor hem. De
volgende dag gaf de Samaritaan geld
aan de eigenaar van de herberg en zei:
‘Zorg goed voor de man. Als het je meer
geld kost, krijg je dat van me op mijn
terugreis.’’
Toen vroeg J ezus: ‘Wat denk je? Wie was
de medemens van de man die overvallen
werd? De priester, de hulppriester of de
Samaritaan?’ De wetsleraar antwoordde:
‘De Samaritaan, want die was goed voor
de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe
dan voortaan net zoals de Samaritaan.’
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10. OM TE WETEN

11. OM OVER TE PRATEN

Samaritanen
In het verhaal dat Jezus vertelt, doet een Samaritaan voor
hoe je een goede medemens bent. De inwoners van Samaria
stamden af van de noordelijke stammen van Israël. In de
loop van de tijd waren er ook veel mensen uit andere volken
bij gekomen. Samaritanen geloofden in de God van Israël
en lazen de vijf boeken van Mozes, net als de Joden. Toch
zagen de twee volken elkaar als vijanden: allebei vonden ze
dat ze zelf het volk van God waren, en dat het andere volk
verkeerde dingen deed en geloofde.

Bij de gespreksvragen staan
verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ en
‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun
je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over
de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken.
Daarom zijn er ook geen foute antwoorden!

Wetsleraar
In de tijd van Jezus was er nog geen Bijbel zoals wij die
kennen. Maar er waren wel boeken die voor de joden heel
belangrijk waren voor hun geloof: bijvoorbeeld de wetten van
Mozes, de boeken over de geschiedenis van Israël, en de
boeken van sommige profeten. Wetsleraren waren mannen
die die heilige boeken bestudeerden en aan anderen
uitlegden. Wetsleraren hadden in die tijd veel invloed.
Olie en wijn?
De Samaritaan gebruikt olie en wijn om de wonden van de
man te verzorgen. Dat lijkt misschien raar, maar in die tijd
was het heel normaal. Olie verzachtte de pijn, en door wijn
ging een wond niet zo snel ontsteken. Mensen gebruikten
ook gedroogde vijgen en balsem (een kostbaar mengsel van
plantenhars) om wonden te verzorgen.

4-8 jaar
-	Kun jij het verhaal van Jezus navertellen? Probeer
het maar eens.
-	De Samaritaan krijgt medelijden met de gewonde
man. Weet jij wat dat betekent?
-	Heb jij weleens voor iemand gezorgd? Hoe deed je
dat? Was dat fijn om te doen?
-	Wat is moeilijker: iemand helpen die jij aardig vindt
of iemand helpen die jij vervelend vindt?
-	Wat vond je het mooiste van het verhaal?
Is het kindermoment (6. Moment met de kinderen in
de dienst) gebruikt? Praat hier dan met de kinderen
over door. Houd hierbij rekening met de leeftijd van
de kinderen.
-	Hoe ging het proefje in de dienst ook alweer?
-	Het water en de olie gingen eerst niet door elkaar.
Hoe kwam het dat ze toch door elkaar gingen?
-	De Joden en de Samaritanen woonden dicht bij
elkaar, maar ze wilden toch niets samen doen. Ze

T ip

Je kunt het ge
sprek
ook combine
ren met
de opdracht vo
or 6-8
jaar: ‘Vertel m
aar
na!’

hadden een hekel aan
elkaar. Bij het proefje
gingen de olie en het
water wél door elkaar toen
er een drupje afwasmiddel in
het glas kwam. Hoe komt het dat de Samaritaanse
man tóch de Joodse man ging helpen?

8-12 jaar
-	Waarom waren de luisteraars verbaasd dat er een
Samaritaan stopte om de gewonde man te helpen?
-	Hoe zou de wetsleraar zich gevoeld hebben
toen Jezus zei dat hij net zo moest doen als de
Samaritaan?
-	Wat wil Jezus ons met dit verhaal duidelijk maken?
-	Wie is voor jou weleens een goede Samaritaan
(iemand die jou hielp terwijl je dat niet verwacht
had) geweest?
-	Hoe kun jij een goede Samaritaan zijn voor iemand
anders?
-	Heeft dit verhaal ook met God te maken?
Is het kindermoment (6. Moment met de kinderen in de
dienst) gebruikt? Praat hier met de kinderen over door.
-	In het kindermoment kwam er een druppel
afwasmiddel bij het water en de olie waardoor de
vloeistoffen zich vermengden. Het water en de olie
stonden voor de ‘Joden en de Samaritanen’. Waar
zou de druppel voor kunnen staan?
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6-8 jaar
Vertel maar na!
De kinderen kunnen het verhaal van Jezus
zelf navertellen met deze plaatjes op stokjes.

12. OM TE ZINGEN
Zing met elkaar ‘Beter met z’n tweeën’
of ‘Zonder liefde’ uit de Samenleesbijbel. Je vindt de
liederen op debijbel.nl/bijbelbasics. Ook het lied ‘Alles
wat je wilt’ van Elly en Rikkert past goed bij dit verhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het werkblad op karton
-	zeven ijslollyhoutjes of houten
roerstaafjes

13. OM TE DOEN
4-6 jaar
Pleister op de wond
De kinderen helpen de Samaritaan om de gewonde man te verzorgen.
Wat heb je nodig?
Per kind:
-	het werkblad (zwart-witillustratie van het
bijbelverhaal)
- drie pleisters
En verder:
-	viltstiften of kleurpotloden
Aan de slag:
- De kinderen kleuren het werkblad.
- Op de wonden van de man plakken ze de pleisters.

Ti p

Kies voor
kinderpleisters
met vrolijke
prints.

En verder:
-	viltstiften
-	een schaar
-	lijm of plakband
Aan de slag:
- De kinderen knippen de figuren van het
werkblad uit.
- Ze kleuren de figuren.
- Achter elke figuur plakken ze een stokje,
waarbij twee derde van het stokje onder
het figuur uitsteekt.
Vraag één van de kinderen om met zijn
figuren het verhaal na te vertellen. Met de
stokjes kunnen de figuren ‘lopen’. Je kunt
de rollen natuurlijk ook over de kinderen
verdelen.

9
Lucas 10:25-37 | Een Samaritaan helpt

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics

Bouwstenen

Werkblad

De bouwstenen van de zondag

Een Samaritaan helpt
4-8 jaar
Help je mee?
De Samaritaan helpt de gewonde man. Hij verbindt zijn
wonden, brengt hem naar de herberg en betaalt voor de
zieke man. De kinderen helpen de Samaritaan hierbij.

- Om de beurt rent een kind naar het
papier, plakt er één pleister op en rent
weer terug.
- Het groepje dat binnen een afgesproken tijd de
meeste pleisters heeft geplakt, is de winnaar.

Wat heb je nodig?
Spel 1 – Wonden verbinden
-	twee of meer zwart-witillustraties van het
bijbelverhaal
- plakband
- een stopwatch

Spel 2: Naar de herberg
- De kinderen worden in tweetallen met hun rechter- en
linkerbeen aan elkaar gebonden. Eén is de gewonde
man, de ander de Samaritaan.
- De gewonde man hinkelt, de Samaritaan hinkelt met
hem mee.
- De herberg is aan de overkant van de ruimte. Lukt het
de Samaritanen om de gewonden naar de herberg te
brengen?
- Wissel hierna de rollen om.

Spel 2 – Naar de herberg
- één touwtje per twee kinderen
Spel 3 – Geld betalen
- een munt
Aan de slag:
Spel 1: Wonden verbinden
- Hang de platen aan de ene kant van de ruimte.
- Verdeel de kinderen in twee of meer
groepen, afhankelijk van het aantal
kinderen. De groepen gaan aan de
andere kant van de ruimte staan.
Ti p
- Iedere groep krijgt een stapeltje
Als je geen
pleisters.
pleisters hebt, kun
je ook post-its
gebruiken.

Spel 3: Geld betalen
- De kinderen staan in een kring.
- Eén kind krijgt een munt en loopt langs de kinderen in
de kring.
- Het kind houdt de munt tussen twee kinderen omhoog.
- Deze twee kinderen rennen zo snel mogelijk, in
tegengestelde richting, om de kring heen.
- Als de kinderen elkaar tegenkomen, geven ze elkaar
een hand.
- Het kind dat als eerste terug is bij de munt, krijgt de
munt en mag nu in de kring lopen.
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Ti ps

8-12 jaar
Wie helpt?
De kinderen spelen het verhaal na in een eigen
versie.
Aan de slag:
-V
 erdeel de kinderen in groepjes van vier.
-D
 e kinderen bedenken een moderne versie van het
verhaal van de Samaritaan.
-Z
 e bedenken vier personages:
• iemand die hulp nodig heeft (bedenk ook welke hulp
er nodig is).
• t wee personen van wie je zou verwachten dat ze
helpen, maar die het niet doen.
• één persoon van wie je niet zou verwachten dat hij of
zij helpt, maar die het toch doet.
-Z
 e maken hiervan een klein toneelstukje en spelen
het uit.
Variant
Speel de originele versie van
het verhaal met een reiziger,
twee rovers, een priester, een
hulppriester, een Samaritaan
en de eigenaar van de
herberg. Een groepje bestaat
dan uit zeven kinderen.

8-12 jaar
Doe het zelf(de)
Jezus vertelt de wetsleraar dat hij net zo
moet doen als de Samaritaan. Als we met
elkaar doen wat de Samaritaan deed,
ontstaat er een soort kettingreactie. Bij
een kettingreactie gaat het erom dat een
handeling die begonnen is, steeds doorgaat.
De kinderen maken van ijslollystokjes hun
eigen kettingreactie.
Wat heb je nodig?
Per kind:
- 10-15 gekleurde ijslollystokjes
-	het werkblad met de uitleg

Aan de slag
-P
 ak twee kleuren
ijslollystokjes en leg ze in
een ‘X’ op tafel.
-P
 laats een derde
ijslollystokje onder het
bovenste uiteinde van het
eerste stokje en over het
tweede stokje.
-V
 olg de tekeningen op het
werkblad.
-N
 a acht ijslollystokjes proberen de kinderen
hun kettingreactie uit om te zien of hij werkt.

Wat heb je nodig?
* 10-15 gekleurde ijslollystokjes * het werkblad met de uitleg

1

2

3

4

Pak twee kleuren ijslollystokjes
en leg ze in een ‘X’ op tafel.

Plaats een derde ijslollystokje onder het
bovenste uiteinde van het eerste stokje
en over het tweede stokje.

Volg de tekeningen
op het werkblad.

Na acht ijslollystokjes kun je
proberen of het proefje al werkt.

Ti ps

- Zijn de groepjes groter
dan vier kinderen? Ste
l dan
een groepsleider aan of
bedenk
extra personen in het ver
haal.
- Zijn de groepjes kleine
r dan
vier kinderen? Laat da
n een
persoon weg die niet
helpt.

- Als er genoeg tijd is,
kunnen kinderen één
grote
kettingreactie maken
door
samen te werken.
- Kijk eventueel van tev
oren op
internet naar filmpjes van
dit
experiment. Zoek dan
op
‘popsicle stick chain
reaction’.

1 1

2 2

!

1 1

2 2

3 3

4 4

Ti p

Let op:
blijf de stokjes
vasthouden!

3 3

4 4

In de
Samenleesbijbel op
p. 1688 staan nog
meer ideeën bij
dit verhaal.
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14. ZEGEN
In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens
die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken.
En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en
jullie vrede geven.’

Ti ps

- Ga in een kring
staan en houd elkaars
handen vast.
- Laat drie kinderen elk
een zin uitspreken, of
spreek alles samen
uit.
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