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Werkblad (8-12 jaar)

Een Samaritaan helpt

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.

1

3

1

3

2

4

2

OLIE EN WIJN?
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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.

Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net
zoals de Samaritaan.’
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SAMARITANEN
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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.
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Wat heb je nodig?
* 10-15 gekleurde ijslollystokjes * het werkblad met de uitleg
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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.

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: een reactie die
steeds maar doorgaat. Lukt
jullie dat ook?
!
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Let op:
blijf de stokjes
vasthouden!
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