
Wie is mijn naaste? 

Posted on 15/2/2018 

Wie is mijn naaste? Deze vraag stelt een wetgeleerde aan Jezus nadat hij aan Hem gevraagd 

had wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. Dit deed hij niet omdat hij daar 

werkelijk in geïnteresseerd was maar om Jezus te verzoeken. Hierna vertelt Jezus hem de 

bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hiermee laat Hij de wetgeleerde zien wat 

werkelijke naastenliefde inhoudt. Wie het wil lezen, het staat in Lucas 10 vers 25 t/m 37. 

In de gelijkenis is duidelijk wie de naaste is. Het is degene die naar een ander omkijkt zonder 

enig eigenbelang. Tijdens het boodschappen doen kwam vandaag ineens de vraag bij mij op 

wie tegenwoordig onze naaste is of wie wij menen dat onze naasten zijn. In de tijd van de 

Bijbel was het vrij duidelijk. Je naaste, dat was degene die in je directe omgeving woonde. 

Veel verder kwam men niet. De meeste mensen deden alles te voet en dan is je actieradius 

niet erg groot. Wie iets rijker was had een paard, dan breidde de groep met naasten al iets uit. 

Vraag is natuurlijk wel of men al die personen die binnen een dag bereikt konden worden als 

naasten zag of dat men alleen hen tot naasten rekenden waar men iets van terug verwachtte. 

Tegenwoordig lijkt het wel of we jan en alleman als onze naaste beschouwen. Door de social 

media weten we binnen enkele minuten wat er zich waar ook ter wereld afspeelt en kunnen 

we met iedereen meeleven. En mensen, dat doen we in grote getale. Wanneer er ergens een 

aanslag is geweest dan delen we massaal ons medeleven. Voorwaarde is wel dat de aanslag 

zich in een westers land heeft voorgedaan anders zijn we niet zo scheutig met onze 

steunbetuigingen. 

Als er in een land ver weg iemand een zeldzame ziekte heeft dan zijn er de meest vreemde 

acties op Facebook om er aandacht voor te vragen. Allemaal heel mooi natuurlijk maar 

schieten we wat dat betreft niet een beetje door. Zijn we door de globalisering niet de mensen 

om ons heen uit het oog verloren. 

Zou het niet eens tijd worden dat we met onze giechel achter het beeldscherm vandaan komen 

en werkelijk op zoek gaan naar onze naasten. Het is namelijk heel makkelijk om via een app 

allerlei goedbedoelde kreten de wereld in te slingeren maar als het daarbij blijft is het zo 

zinloos. Kijk eens in je directe omgeving wat je daar voor praktische hulp kunt bieden. Het 

hoeft helemaal niet iets bijzonders te zijn maar wellicht kent u wel iemand die wat hulp in de 

huishouding kan gebruiken of die om een praatje verlegen zit. Kijk eens om u heen wie uw 

naaste is en wat die naaste nodig heeft. Misschien is het wel meer dan u denkt. 

 

 

 

  


