
 De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. 
 
Eerst lezen. 
Daarna volgen er vragen en opdrachten. 
 
Gelijkenissen 
 
Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen 
veel dingen te leren. 
Iedere gelijkenis is ook een les voor jou en iedereen. 
Het is belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor te 
leren wat de Heere Jezus ons te zeggen heeft met Zijn onderwijs. 
 
In de gelijkenis die nu volgt, is de Heere Jezus in gesprek met een 
Wetgeleerde. 

 
Wat is een Wetgeleerde ? 

Wetgeleerden zijn mensen die in de Wet studeren. 
Ze denken dat ze de bedoeling van de Wet goed begrijpen. 
Wetgeleerden leren  dat je het eeuwige leven kunt verdienen door het onderhouden 
van de wet in eigen kracht. 
 
Is dat waar ? 

Kun je door je eigen werk het eeuwige leven verdienen ? 
Is er één mens, die Gods Wet volkomen kan onderhouden ? 
Nee, dat kan niemand. 
Hoe komt het dat niemand Gods Wet kan onderhouden ? 
Dat komt door onze zondeval in Adam. 
Door onze zondeval zijn we ongehoorzaam geworden aan de Wet van God. 
Maar God blijft wel gehoorzaamheid aan Zijn Wet van ons eisen, anders krijgen we 
het eeuwige leven niet. 
Mag God dat van ons eisen ? 
Mag God willen wat wij niet meer kunnen ? 
Ja, want God heeft de mens goed geschapen. 
Toen kon de mens gehoorzaam zijn. 
Maar door de zondeval zijn wij ongehoorzaam geworden en houden Gods Wet niet 
zo Hij dat van ons wil. Wij hebben schuld bij God. Wij verdienen een eeuwige straf, 
door onze ongehoorzaamheid. 
 
Een wonder! 
Nu volgt een groot wonder. 
God Zelf heeft Zijn Zoon gegeven om gehoorzaam te zijn aan de Wet. Gehoorzaam 
aan God en gehoorzaam in de plaats van Gods kinderen, die dat niet meer kunnen. 
Niet één mens kan doen wat God in Zijn Wet van ons eist.  
Maar de Heere Jezus heeft alles gedaan wat God eiste en nu kunnen er nog mensen  
het eeuwige leven ontvangen, uit genade. 
Wij moeten vragen :”Heere, geeft U aan mij wat U eist, ( wat U wil ) door het werk 
van de Heilige Geest in mijn hart. 
 



De eis van God 

God eist volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Wet. 
Wat eist de Wet van ons ? 
De Wet eist : liefde tot God en liefde tot onze naaste. 
In de catechismus staat :”Wat eist de Wet van God van ons ? 
Dat leert ons Christus in een hoofdsom : Gij zult liefhebben de Heere uw God met 
geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw 
kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is : Gij zult 
uw naaste liefhebben als uzelf…” 
 
Onze zonden 

Door onze zonden kunnen wij niet meer volkomen gehoorzaam zijn aan Gods Wet. 
Wij missen de liefde, zoals God dat van ons vraagt.( Of: die God van ons vraagt.) 

Wij zijn geneigd om God en onze naaste te haten. 
Geneigd betekent dat we snel zondige dingen doen, zonder er bij na te denken. 
Ons boze hart wil het en daarom doen wij het. 
Dus…wij kunnen zelf het eeuwige leven niet verdienen. 
Wij hebben schuld bij God, omdat we tegen al de geboden gezondigd hebben. 
Het is nodig dat de Heilige Geest ons dat leert, anders blijven we buiten God leven. 
Een leven buiten God eindigt in de eeuwige dood. 
Maar een leven met God, door een nieuwe geboorte, is een zalig leven. Een leven 
dat eeuwig duurt, omdat de Heere Jezus dat verdiend heeft. 
 
Om Jezus wil 
De Heere Jezus leert dat je alleen uit genade zalig kunt worden. 
Uit genade zalig worden betekent dat je een Ander nodig hebt Die volkomen 
gehoorzaam geweest is aan de Wet. 
Die Ander is de Heere Jezus. 
We hebben Zijn volkomen werk in ons hart nodig, door het geloof, om kennis van de 
zaligheid te krijgen. 
We hebben het werk van de Heere Jezus nodig om het eeuwige leven te ontvangen. 
 
Een groot verschil 

Het is een groot verschil tussen het onderwijs van de Heere Jezus en het onderwijs 
van de Wetgeleerden. 
 
Een Wetgeleerde 

Op een keer komt er een Wetgeleerde tot de Heere Jezus en hoort Hem spreken 
over zalig worden uit genade alleen. 
De Wetgeleerde denkt : zou Jezus het onderhouden van de Wet niet belangrijk 
vinden ? De Wetgeleerde hoopt dat de Heere Jezus iets fout zal zeggen over de Wet 
van God. Als dat zo is, kan de Wetgeleerde zeggen : Uw onderwijs over de Wet is 
verkeerd. 
 
Een strikvraag 
De Wetgeleerde, die tot de Heere Jezus komt, stelt een strikvraag. 
Een strikvraag is een listige vraag. 
Het betekent dat de Wetgeleerde iets vraagt aan de Heere Jezus en gelijk hoopt dat 
de Heere Jezus een verkeerd antwoord zal geven. 
Dat zal niet gebeuren. 



 
De Heere Jezus is veel wijzer dan de Wetgeleerde. 
De Wetgeleerde vraagt :”Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven ?” 
( ontvangen )  
De Wetgeleerde vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te ontvangen. 

Het antwoord van de Heere Jezus is gelijk een vraag aan de Wetgeleerde. 
De Heere Jezus vraagt :”Wat is in de Wet geschreven ? Hoe leest u ?” 
De Wetgeleerde geeft snel antwoord. Dat weet hij wel. Hij is toch een Wetgeleerde. 
Hij zegt :”In de Wet staat geschreven : Gij zult de Heere, uw God liefhebben uit 
geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht en uit geheel uw 
verstand en uw naaste als uzelf.” 
De Heere Jezus zegt :”U geeft een goed antwoord. Doe dat en u zult leven.” 
Eigenlijk zou de Wetgeleerde nu moeten zeggen : Heere, Jezus, ik kan in eigen 
kracht niet doen wat er in de Wet staat. Hoe moet het toch goed komen tussen God 
en mij ? 
Deze vraag stelt de Wetgeleerde niet. 
Hij denkt dat hij alles goed weet over de Wet en dat de Heere Jezus het verkeerd 
leert. 
De Wetgeleerde stelt snel een andere vraag aan de Heere Jezus. 
Hij vraagt :”Wie is mijn naaste ?” 
( De Wetgeleerden leren dat alleen de Joden hun naasten zijn. Geen Samaritanen, 
dat zijn vijanden, die moet je haten.)  
 
Om de Wetgeleerde en ons te leren wie onze naaste is, vertelt de Heere Jezus de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. 

 
Eerst…Vragen over het gelezen stukje!  
 
Wat zijn Wetgeleerden ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wetgeleerden leren dat je door het onderhouden van de Wet zelf het eeuwige leven 
kunt verdienen. Is dat waar ? 
___________________________________________________________________ 
 
Hoe komt het, dat niemand Gods Wet kan onderhouden in eigen kracht ? 
___________________________________________________________________ 
 
God blijft gehoorzaamheid aan Zijn Wet van ons eisen. Mag God dat doen ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wanneer kon de mens wel gehoorzaam zijn aan Gods Wet ? 
___________________________________________________________________ 
 
Verdienen wij het eeuwige leven, of verdienen wij straf van God door onze zonden ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wie heeft het eeuwige leven verdiend voor Gods kinderen ? 
 
 



 
Is de Heere Jezus gehoorzaam geweest aan de Wet van God ?________________ 
 
God eist in Zijn Wet liefde tot God en liefde tot de naaste. 
Hebben wij die liefde in ons hart ?________________________________________ 
 
Wij zijn geneigd God en onze naaste te haten. 
Wat betekent dat ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Als wij geneigd zijn God en onze naaste te haten, kunnen wij dan zelf het eeuwige 
leven verdienen ?_____________________________________________________ 
 
Wat leert de Heere Jezus ? 
De Heere Jezus leert : Je kunt het eeuwige leven verdienen  O 
    Je kunt alleen uit genade, om Jezus wil, 
    het eeuwige leven ontvangen.   O 
 
Er komt een Wetgeleerde tot de Heere Jezus met een vraag. 
Hoe noem je zijn vraag ?________________________________________________ 
 
Wat hoopt de Wetgeleerde ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat vraagt de Wetgeleerde aan de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat vraagt de Heere Jezus daarna aan de Wetgeleerde ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welk antwoord geeft de Wetgeleerde ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de Heere Jezus ? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 



 
De Wetgeleerde komt weer met een vraag. 
Welke vraag ?________________________________________________________ 
 
Wat leren de Wetgeleerden over hun naasten ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Welke gelijkenis vertelt de Heere Jezus om de Wetgeleerde ( en ons ) onderwijs te 
geven ? 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
De Heere Jezus vertelt  : De barmhartige Samaritaan. Lees : Lukas 10:29-37. 
 
Er loopt een mens op de weg van Jeruzalem naar Jericho. 
Het is een stille weg, met struiken aan de kant. 
Op een stille weg kan er toch iets ergs gebeuren. 
Dat erge gebeurt. 
 
Plotseling komen er mannen aanrennen. 
Ze hadden zich verstopt in de struiken. 
Het zijn geen vriendelijke mannen. Het zijn moordenaars. 
De moordenaars pakken de man vast en trekken zijn kleren uit. Ze slaan hem, stelen 
zijn geld, lopen snel weg en laten de man halfdood liggen. 
 
De man kan niets meer. 
Hij heeft overal wonden en geen kracht om te staan. 
Hij heeft hulp nodig, maar er is niemand te zien die kan helpen. 
Niemand ? 
 
Na een tijdje komt er iemand aan.  
Het is een priester. 
Priesters zijn knechten van God. Ze werken in de tempel, het huis van God. 
Een knecht van God weet dat je mensen ( je naasten ) moet helpen als ze hulp nodig 
hebben. 
Heeft de priester liefde in zijn hart voor de geslagen man  die op de grond ligt ? 
Nee, de priester loopt voorbij. 
De priester heeft geen naastenliefde in zijn hart. 
 
Als de priester voorbij gelopen is, komt er weer iemand aan. 
Het is een Leviet. 
Een Leviet is ook een knecht van God. 
Hij weet ook dat je je naaste moet liefhebben. 
De Leviet ziet de geslagen man op de grond liggen. Hij kijkt even, maar hij heeft 
geen medelijden met de man. 
De Leviet loopt voorbij. 
De Leviet heeft geen naastenliefde in zijn hart. 



Als de Leviet voorbij gelopen is, komt er weer iemand aan. 
Het is een Samaritaan. 
Een Samaritaan is een man uit een ander land. Uit het land van de vijanden. 
Zal een vijand helpen ? 
Nee of…ja ? 
Ja, de Samaritaan kijkt. Hij ziet een gewonde man op de grond liggen. 
De Samaritaan staat stil, komt van zijn ezel af en loopt naar de man toe. 
De Samaritaan heeft medelijden met de man. Hij zegt :”Ik zal je helpen.” 
Dat is naastenliefde. 
De Samaritaan heeft liefde in zijn hart voor zijn naaste. 
Het is een barmhartige Samaritaan. 
De Samaritaan doet wat je voor je naaste moet doen als die in nood is. 
De Samaritaan kijkt naar de wonden en doet er olie en wijn in.  Dat verzacht. 
Hij tilt de man op zijn ezel en loopt er zelf naast. Hij houdt de zieke man goed vast. 
 
Ze komen bij een herberg. ( Een soort hotel )  
De Samaritaan maakt een afspraak met de baas van de herberg. Hij vraagt of de 
zieke man hier goed verzorgd kan worden. Dat kan. 
 
De volgende dag gaat de Samaritaan  weg. Hij pakt geld, geeft het aan de baas van 
de herberg en zegt :”Zorg goed voor de zieke man. Ik kom gauw terug. Als het nodig 
is, krijgt u nog meer geld van mij.” 
 
De Wetgeleerde heeft de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gehoord. 
De Heere Jezus vraagt aan de Wetgeleerde :”Wie van de drie mannen is de naaste 
geweest van de geslagen man ? Wie heeft er gedaan wat je moet doen voor je 
naaste ? De priester, de Leviet of de Samaritaan ?” 
 
De Wetgeleerde moet nu zeggen dat de Samaritaan de naaste geweest is, maar hij 
wil de naam : Samaritaan niet uitspreken omdat het vijand van hem is. 
 
In deze gelijkenis wil de Heere Jezus leren dat iedereen je naaste is. Ook je vijand. 
Wat zegt de Wetgeleerde tegen de Heere Jezus ? 
Hij zegt :”Die barmhartigheid aan de geslagen man gedaan heeft was zijn naaste.” 
Het antwoord van de Heere Jezus is :”Ga heen en doe neteender als de Samaritaan. 
 
Dus…de Wetgeleerde weet  nu goed dat ook een Samaritaan je naaste is. 
 
 
Vragen over de gelijkenis! 
 

Over welke gelijkenis denken we ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat gebeurt er met een mens, die van Jeruzalem naar Jericho loopt ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



Wie komt er eerst voorbij ?______________________________________________ 
 
Weet hij dat je je naaste moet helpen ?____________________________________ 
 
Heeft hij naastenliefde in zijn hart ?_______________________________________ 
 
Wat doet hij ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wie komt er daarna voorbij?_____________________________________________ 
 
Heeft hij naastenliefde in zijn hart?________________________________________ 
 
Wat doet hij ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wie komt er daarna voorbij ?____________________________________________ 
 
Is hij een vriend of een vijand van de geslagen man ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat doet de Samaritaan ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe noemen we deze Samaritaan ? 
___________________________________________________________________ 
 
Waar brengt de Samaritaan de geslagen man ? 
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt hij tegen de baas van de herberg ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat vraagt de Heere Jezus aan de Wetgeleerde na het vertellen van deze 
gelijkenis ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat zegt de Wetgeleerde ?______________________________________________ 
 
Wat zegt de Heere Jezus ?______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 



 
De betekenis van de gelijkenis 
 

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leert de Heere Jezus ons wie onze 
naaste is. 
Dus het gaat over naastenliefde. 
De Wetgeleerden denken dat je zelf je naaste mag kiezen. 
Bijvoorbeeld : een jood is je naaste, maar een Samaritaan is een vijand, dus geen 
naaste. 
De Heere Jezus leert dat iedereen je naaste is, ook je vijand. 
 
Een mens 
Het gaat in deze gelijkenis over een mens die op de weg loopt van Jeruzalem naar 

Jericho. 
 
Het gaat over een mens. 
De Heere Jezus noemt geen naam, maar het is een mens. 
Met het voorbeeld van een mens wil de Heere Jezus leren dat iedereen onze naaste 
is. Een man, vrouw, jongen, meisje, familie, vrienden, maar ook mensen die we niet 
zo aardig vinden. Daar horen mensen uit je woonplaats bij, maar ook mensen met 
een andere huidskleur, uit andere landen.  
Iedereen is een mens. 
De Heere wil dat we onze naaste liefhebben, helpen, aardig doen enz. 
 
Een mens in nood. 

De mens uit de gelijkenis wordt overvallen en de moordenaars laten hem halfdood 
liggen. 
Er ligt een mens in nood op de weg. 
 
Heb jij wel eens een mens in nood gezien ? 
Het kan iemand zijn die geplaagd wordt door een ander en daar depressief van is. 
Als jij dat weet, wat doe je dan ? 
Ben jij dan aardig voor die ander ? 
Probeer jij een naaste te zijn voor die ander, die jouw hulp misschien nodig heeft ? 
Helpen kan ook bestaan in aardig te zijn. 
Er is zoveel nood waar een mens in kan komen. 
Denk aan hongersnood in andere landen. 
Denk aan rampen of oorlog. 
Denk aan zieken en gehandicapten. 
Misschien woont er bij jullie in de straat wel een eenzaam mens. Het kan een 
weduwe zijn, of een weduwnaar. Of iemand die niet getrouwd is en alleen woont. 
Of iemand die helemaal geen familie heeft. Dat kan allemaal. 
Het hoeft niet, maar het kan een mens in nood zijn. 
Bedenk zelf nog eens andere voorbeelden. 
Wat doe jij er mee ? 
 
Eigenliefde 
Wat doet de priester uit de gelijkenis als hij een mens in nood ziet liggen ? 
Hij loopt voorbij. Zijn hart is vol eigenliefde. Hij denkt alleen aan zichzelf en niet aan 
de ander. 



 
De moordenaars hebben erge dingen gedaan, maar de priester doet bijna net zo erg 
door voorbij te lopen. 
Wat doet de Leviet ? 
Hij kijkt even en loopt ook voorbij. 
Zijn hart is vol eigenliefde. 
Eist de Heere in Zijn Wet eigenliefde ? 
Nee, de Heere eist naastenliefde. 
 
Denk eens aan het woord eigenliefde. 
Eigenliefde betekent dat je alleen aan jezelf denkt. 
Aan je eigen ik. 
Als ik het maar goed heb. Mijn naaste ? Die moet maar voor zichzelf zorgen. 
Een voorbeeld om over na te denken!  
Iemand valt met de fiets, door eigen schuld. Hij kan niet opstaan. Hij heeft hulp 
nodig. Wat zeg jij dan ?  Zeg jij dan : ik help niet, het is zijn eigen schuld ? 
Als je dat zegt, zit je hart vol eigenliefde en…dat is zondig. 
Ook al is het eigen schuld van die ander, je moet toch helpen, want er valt een 
mens. 
Je mag wel samen over eigen schuld van die ander praten als het dom geweest is. 
Waarschuwen mag altijd. Maar helpen moet. 
 
Naastenliefde 
In de gelijkenis leert de Heere Jezus wat naastenliefde is. 
De Heere Jezus zegt niet hoe je alleen over naastenliefde moet denken, maar hoe 
je moet doen. 
Net zo als de Samaritaan deed. 
De Samaritaan helpt en denkt niet eerst aan de moordenaars. 
De liefde tot de naaste staat bovenaan bij hem. 
Hij kijkt niet eerst of het een vriend of een vijand is, maar hij helpt. 
Hij ziet een mens liggen, die hulp nodig heeft. 
Hij gaat met zijn naaste naar een herberg en laat de mens verzorgen door de baas 
van de herberg. 
Bij alles wat de Samaritaan doet, staat naastenliefde bovenaan. 
 
Doe neteender 
Doe neteender! 
Dat is de boodschap uit de gelijkenis voor de Wetgeleerde en voor jou. 
Doe neteender als de barmhartige Samaritaan. 
Jij kunt ook plotseling een mens in nood zien. Help dan als je kunt. 
Weet je wat het belangrijkste is ? 
Om zelf liefde in je hart te ontvangen van de Heere Jezus, Die de gelijkenis verteld 
heeft. 
Zijn liefde kan onze zondige eigenliefde wegnemen en naastenliefde geven, door het 
werk van de Heilige Geest. Dan is het pas echt. 
Zijn liefde is nodig om een echte naaste voor een ander te kunnen zijn. 
 
 
 
 



Vragen over de betekenis van de gelijkenis 
 
Over welke liefde gaat het in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ? 
 
   eigenliefde  O 
 
   naastenliefde O 
 
Wat wil de Heere Jezus ons leren als Hij zegt dat er een mens op de  weg loopt ? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wie is jouw naaste ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Heb jij wel eens een mens, die in nood was,geholpen ? 
Schrijf op wat je toen gedaan hebt. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent het als je hart vol eigenliefde is ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Schrijf eens een voorbeeld op van eigenliefde. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent naastenliefde ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
Schrijf en voorbeeld op van naastenliefde. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is er nodig om een echte naaste voor een ander te kunnen zijn ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Opdracht! 
 
Lees Zondag 2 en 3 van de Heidelbergse Catechismus. 
 
In welke Zondag en in welke vraag en antwoord staat wat God in Zijn Wet van ons  
eist ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat wordt er in vraag 5 van Zondag 2 gevraagd ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent deze vraag ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat is het antwoord van vraag 5 ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Wat betekent dit antwoord ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
Vragen over Zondag 3 
 

Hoe heeft God de mens geschapen ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Hoe komt het dat de mens zondig geworden is ? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Zijn wij zo zondig, dat we onze naaste niet kunnen liefhebben met ons hart ? 
___________________________________________________________________ 
 
Door welk wonder is het mogelijk dat we God en onze naaste met ons hart 
liefhebben ? 
Door het wonder van de________________________________________________ 
 
 
Lees psalm 133 uit je psalmbijbeltje. 
 

Waar gaat het over in deze Psalm ? 
___________________________________________________________________ 
 
 
Denk er iedere dag aan en vraag aan de Heere of Hij liefde in je hart geeft tot 
Hem en tot je naaste. 
 
 
 
 Einde werkboek over de barmhartige Samaritaan. 
 
 


