NICO RIEMERSMA

Beeldmeditatie
‘De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan’
(Lucas 10,25-37)
Zondag ‘Misericordia Domini’, 5 mei 2019 in de Abdijkerk

Korte inleiding op de viering
(Dia) De derde zondag van Pasen draagt de
Latijnse naam ‘Misericordia Domini’, in het
Nederlands: ‘Zondag van de barmhartigheid des
Heren’, naar aanleiding van de antifoon uit Psalm
33, vers 5: ‘De aarde is vol van de chèsèd van de
Heer.’ Dat Hebreeuwse woord chèsèd hebben ze
in het Latijn weergegeven met misericordia,
barmhartigheid dus. Het leek mij dan ook passend
om die barmhartigheid het thema te laten zijn van
deze dienst. Helemaal ook op een zondag als
vandaag, 5 mei, omdat we vandaag de bevrijding
vieren van een regiem dat met zaken als
barmhartigheid en genade helemaal niets had,
veel te joodse begrippen. Het zijn ten slotte in
Tenach de eerste woorden die vallen als het over
de God van Israël gaat: ‘Barmhartig en genadig is
de Heer …’ Welk verhaal past dan beter bij deze
zondag de gelijkenis van de barmhartige

Samaritaan, Lucas 10,25-37?
Hoe ga ik te werk? Ik doe het op dezelfde manier als ik hier begin januari deed bij ‘de
twaalfjarige Jezus in de tempel’. Straks leid ik eerst het bijbelverhaal in. Dan lees ik u het
verhaal voor in mijn eigen vertaling. Daarna twee beeldmeditaties. In de eerste begin ik
met de Middeleeuwen waarin de gelijkenis allegorisch werd gelezen en verbeeld, en eindig
ik met een bijzonder schilderij van Rembrandt. In de tweede beeldmeditatie begin ik bij de
Renaissance om met Vincent van Gogh te eindigen.
Inleiding in de evangelielezing
Ze behoren tot de twee meest bekende gelijkenissen: de gelijkenis van de verloren zoon
(15,11-32), en die van de barmhartige Samaritaan (10,25-37). De eerste wordt ook wel
getypeerd als de gelijkenis van de barmhartige Vader. Het voordeel van deze aanduiding is
dat je dan ook direct kan horen dat ze eenzelfde thematiek kennen, ik kan ook en beter
zeggen dat ze eenzelfde beweging vertonen, die te typeren is als (dia) ‘de beweging van de
barmhartigheid’. Dat is een beweging die begint bij (1) het zien van iemand in nood, (2) en
die gevolgd wordt door een van binnen diep geraakt worden door wat je ziet, (3) waarna je
naar die ander toegaat en (4) je ten slotte aan die ander ontferming bewijst of
barmhartigheid betoont. De priester en de leviet zetten wel een eerste stap. Van hen beiden
wordt immers verteld dat ze de man zien, maar het zien van de ernstig toegetakelde man
raakt ze niet. We horen van hen ook een beweging, maar dan niet van toegaan naar de
gewonde man, maar van aan de overkant voorbijgaan.
Jezus voert hier niet voor niets een priester en een leviet op. Van hen zou je de beweging
van barmhartigheid bij uitstek verwachten, maar dat gebeurt nou juist niet! De beweging
komt nu juist van iemand, een Samaritaan die een buitengewoon slecht imago heeft. En hij
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doet het wel, en hij doet het bepaald niet minimaal, maar zet zich volkomen voor deze man
in, tot in het financiële!
De evangelist, Lucas, vertelt het zodanig dat de ontferming die de Samaritaan bewijst, lijkt
op Gods ontferming waarover aan het begin van het Lucasevangelie (1,50.54.58.72.78) is
gesproken. Kortom, de Samaritaan vertoont hier de trekken van God!
Evangelielezing: Lucas 10, 25-37 (in eigen vertaling)
(Dia) Het verhaal bestaat uit twee delen: (1) vv. 25-28 en (2) vv. 29-37. Beide vertonen een
gelijk patroon: eerst een vraag van de wetgeleerde (v. 25// v. 29), dan een wedervraag van
Jezus (v. 26 // vv. 30-36), vervolgens het antwoord van de wetgeleerde (v. 27 // v. 37a),
waarna Jezus de wetgeleerde een opdracht mee geeft (v. 28 // v. 37b).
Deel I
25 En zie, een wetgeleerde stond op, hem verzoekende,
zeggende:
‘Meester, wat moet ik gedaan hebben
om eeuwig leven te beërven?’
26 Hij dan zei tot hem:
‘In de wet,
wat staat er geschreven?
hoe leest u dat?
27 Hij dan zei ten antwoord:
‘U zult liefhebben
de Heer, uw God,
vanuit heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand
en uw naaste als uzelf."
28 Hij zei hem dan:
‘Juist hebt u geantwoord.
Doe dit
en u zult leven.’
Deel II
29 Hij dan, omdat hij zich wilde rechtvaardigen, zei tot Jezus:
‘En wie is van mij de naaste?’
30 Daarop hernam Jezus en zei:
‘Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho
en viel in de handen van rovers,
die hem niet alleen uitschudden,
maar ook slagen gaven en weggingen,
terwijl zij hem halfdood lieten liggen.
31
Bij toeval daalde een priester af langs die weg;
toen hij hem zag,
ging hij er aan de overkant langs.
32
Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats;
toen hij [hem] zag,
ging hij er aan de overkant langs.
33
Doch een Samaritaan, die onderweg was, kwam langs hem
en toen hij [hem] zag
raakte hem dat diep van binnen.
34
Bij hem gekomen
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behandelde hij zijn wonden door er olie en wijn op te gieten.
Na hem op zijn eigen rijdier gezet te hebben,
bracht hij hem naar een herberg
en verzorgde hem.
De volgende dag gaf hij de herbergier twee denarie en zei:
‘Verzorg hem,
en wat u ook maar aan meerkosten mocht hebben,
ik zal u die op mijn terugreis betalen.’
Wie van deze drie dunkt u dat de naaste is geworden
van de man die in handen van de rovers was gevallen?’
Hij zei:
‘Die hem de ontferming bewezen heeft.’
Jezus zei tot hem:
‘Ga heen,
doet u evenzo.’

Beeldmeditatie (1)
(Dia) Als je naar de gelijkenis sec (10,30-35) kijkt, dan zijn er twaalf momenten te
herkennen:
1. Een mens daalt af.
2. Hij valt in handen van rovers.
3. Zij gaan weg, hij blijft halfdood liggen.
4. Priester ziet het, gaat aan de overkant voorbij.
5. Leviet ziet het, gaat aan de overkant voorbij.
6. Samaritaan ziet het, wordt diep geraakt.
7. Hij verbindt zijn wonden.
8. Hij zet hem op zijn rijdier.
9. Hij brengt hem naar een herberg,
10. Hij verzorgt hem daar.
11. Hij geeft herbergier geld.
12. Hij belooft hem bij meerkosten later nog meer te betalen.

Op tal van momenten in de geschiedenis van de beeldende kunst heeft men meer
momenten van de gelijkenis of in één of in meer beelden verbeeld. (Dia) Zo zijn in de oudst
bewaarde afbeelding, uit de Codex Rossanensis, een evangelieboek uit de 6e eeuw uit Syrië,
door de tekenaar vier momenten weergegeven:
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(1) Links (bovenaan) zie je Jeruzalem, de stad waaruit de man is vertrokken. Wat de
man onderweg is overkomen: de overval door de rovers, zie je niet. Maar dat staat er wel,
in het Grieks, boven: ‘over de man die in handen van de rovers is gevallen’. Wie je ook niet
ziet, zijn de priester en de leviet die aan de man voorbij zijn gegaan.
(2) Wat je wel ziet, is de Samaritaan die de maker/schilder de gestalte heeft gegeven van
Christus (zie de nimbus om zijn hoofd) (!), die zich heen buigt over een uitgeklede man die
languitgestrekt op de grond ligt. De man is duidelijk onverhoeds van achteren aangevallen.
Daardoor ligt nu met zijn gezicht naar de grond toe. De Samaritaan/Christus steekt zijn
handen naar hem uit, waarbij hij wordt geholpen door een engel die hem –
voorovergebogen/ behulpzaam – een wasbak aanreikt.
(3) Vervolgens zie je zijwaarts de nog steeds naakte man op een ezel; vlak voor hem de
Samaritaan.
(4) Die ook in het vierde tafereel functioneert: de betaling aan de herbergier – die een
(evangelie)boek in zijn hand heeft – voor het onderdak van hem en de gewonde man. Het is
een moment, dit vierde, dat in de schilderkunst vaak terugkomt (zie vooral ook
Rembrandt). De grote aandacht voor specifiek dat moment trof me. Het toont de totaliteit
van de zorg/de ontferming die zich tot in het financiële uit. Het is hier het laatste moment
van de zorg, bij ons begint het daar vaak mee: we maken een gift over, maar daar laten we
het dan ook vaak bij, tot inzet van onze kant zoals hier van de Samaritaan komt het maar
een heel enkele keer.
Nu moet u weten dat in de tijd van de kerkvaders en tot lang daarna de gelijkenis
allegorisch wordt gelezen en geduid: Jeruzalem is het paradijs, Jericho is de wereld. De
man, die uit het paradijs verdreven de wereld ingaat, is Adam. De rovers gelden als de
vijandelijke machten: de demonen die bezit van de mens hebben genomen. De priester
staat voor de Wet/Mozes, de Leviet voor de Profeten/Elia, de Samaritaan is …. Christus en
de herberg is … de kerk. De waard is de priester/zijn de priesters van de kerk. De twee
denarie zijn het Oude en Nieuwe Testament, terwijl de mededeling van de Samaritaan dat
hij terug zal keren, slaat op de wederkomst van Christus. Zo is het verhaal vele eeuwen
gelezen en dienovereenkomstig verbeeld.
Lees je dit beeldverhaal nu allegorisch, dan trekt de mens uit het paradijs (1), komt daar
in aanraking met de satan, maar hij wordt door Christus geholpen, doordat hij wordt
gedoopt (2), Christus leidt hem naar de kerk (3), waar hij de prijs betaalt voor zijn redding
(4).
(Dia) Het past hier om
een bijzonder schilderij
uit 1638 van Rembrandt
te laten zien. ‘Landschap
met barmhartige Samaritaan’ heet het. U moet
naar Krakau, Polen om
het te kunnen zien. Het is
alleen al bijzonder, als je
naar het schilderij kijkt,
want het mag dan zo
heten ‘Landschap met de
barmhartige Samaritaan’,
maar op het schilderij is
amper een (barmhartige)
Samaritaan te zien. Ja, dat
dacht ik eerst ook, dat die
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iets voor de gewonde man op het paard loopt, vlak bij de boom, maar dat is toch niet het
geval. Ik zal het u zo laten zien. Om nog een andere reden is het bijzonder, en wel omdat het
afwijkt van andere tekeningen, etsen en schilderijen die Rembrandt van dit verhaal heeft
gemaakt. En dan moet u weten dat dat er veel zijn: zo’n twintigtal! Het maakt duidelijk
hoezeer Rembrandt door deze gelijkenis geboeid is geweest, zoals dat ook het geval is met
de gelijkenis van de verloren zoon.
Het zijn twee momenten uit het verhaal waarvoor hij voorliefde had: (a) (dia) de
verzorging van de gewonde man op de plaats van de overval en (b) (dia) de aankomst bij
de herberg.

In veel voorstellingen van de eerstgenoemde scène zijn op de achtergrond de priester en de
leviet zichtbaar die de man ook gezien hadden, maar er met een grote boog omheen waren
gelopen. De Rembrandt-kenner Hoekstra wijst erop dat het opvallend is dat Rembrandt in
zijn afbeeldingen van bijbelse verhalen graag motieven opneemt die verwijzen naar wat
voorafging of wat er nog staat te gebeuren, maar dat hij de priester en de leviet altijd heeft
weggelaten. Opmerkelijk!
(Dia) Dit schilderij wijkt dus sterk af van alle
andere afbeeldingen. Waar de andere
afbeeldingen aansluiten bij de nieuwe tijd, daar
sluit hij met dit schilderij aan op de klassieke,
allegorische voorstellingen van de Middeleeuwen, zowel in zijn Romaanse als in zijn
Gotische tijd, maar dan wel weer met één
uitzondering, want in de Renaissance is er niet
alleen grote aandacht voor het menselijk
lichaam, maar ook voor de natuur, en dan dus
voor het landschap. Het lijkt er in dit schilderij op alsof het Rembrandt vooral om het
landschap gaat. Ja, er mogen dan menselijke figuren op staan, maar wat zijn we klein, en
wat staan ze in het donker!
De enorme boom in het midden verdeelt het doek in tweeën: rechts is het dichtbegroeid en
donker, links is het open en licht; rechts een weg aan de rand van een donker bos, links
grazige weiden en rustig water, psalm 23 gelijk. De boom daartussen straalt kracht uit,
maar is toch ook weer niet ongeschonden, gezien de afgebroken tak. De lucht is donker,
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terwijl tegelijkertijd de zon die door het wolkendek is heen gebroken, fel op het veld
schijnt. Uit alles kan je opmaken dat we met heftig weer van doen hebben. Het doek wil de
wereld, groots en imposant, oproepen, waarin God zich manifesteert. Licht en donker,
donder en bliksem zijn immers de verschijnselen die gepaard gaan bij een theofanie, een
Godsverschijning!

(Dia) Maar daarna moeten we inzoomen. Dan begin ik helemaal rechts, op het bospad: met
de gewonde man op het paard, kleren heeft hij amper aan. Je moet heel goed kijken om vlak
ervoor nog iemand te zien: de barmhartige Samaritaan, maar hij nauwelijks herkenbaar, hij
bijna één met de gewonde man op het paard. Alle aandacht gaat uit naar hem: de gewonde
man op het paard. Hij: beeld van de lijdende Christus, beeld van de vernedering, in de
duisternis. Volg je zijn weg, dan zie je dat die weg niet eindeloos rechtdoor gaat. Er vindt
een ombuiging plaats. Daar, bij de ombuiging, kom je in het licht. Anders gezegd, je mag dan
nu in het duister verkeren, maar weet dat je straks, als je doorloopt, een keer in het licht
komt te staan. Zie Christus’ vernedering nu: gewond op het muildier, maar zie ook zijn
verhoging. Zijn verhoging? Jazeker. Ja, die is nog heel klein, je ziet hem nog maar amper,
maar hij is er wel. Links van de boom moet u kijken. Daar heel in de verte ziet u namelijk
het tegenbeeld van de situatie hier vooraan: een koets getrokken door vier paarden. Hoe
totaal anders dan vlak voor ons: armzalig hier vooraan, maar hoe vorstelijk zal het vervolg
zijn!
Er zijn nog meer figuren te zien: twee links en twee rechts van het pad, De voorste twee,
onder en bij de boom lijken jagers. Aan hun houding te zien zijn ze op het hogere gericht.
Wat dat hogere precies is, laat zich weer niet bepalen. Ze kruisen het pad, omdat ze op het
hogere gericht zijn hebben ze in het geheel geen oog voor dat wat zich op veel lager niveau
afspeelt: de barmhartige Samaritaan met de gewonde man. Een herkenbaar beeld ook voor
ons: dat je denkt goed bezig te zijn, met de zogezegd hogere zaken, maar totaal geen enkel
oog hebt voor het lijden dat je pad kruist!
Beeldmeditatie (2)
Met de Renaissance (die in de veertiende eeuw begon) treedt een grote verandering op.
Was de afbeelding eerst venster op de onzichtbare goddelijke werkelijkheid, het leidend
beginsel van de Renaissance is dat van het schilderij als venster van de zintuiglijke
waarneembare aardse werkelijkheid. Het is rond de gelijkenis vooral de menselijke
dramatiek die de aandacht krijgt. Daarbij is er buitengewoon veel oog – in de lijn van de
klassieke oudheid – voor de lichamelijkheid, in het bijzonder voor de getormenteerdheid.
Je ziet dat bij tal van schilders: (dia links boven) bij Cornelis van Haarlem, (dia midden
boven) bij Nicolaes Roosendael, (dia rechts boven) bij Lanceloot Blondeel (dia rechts
onder) bij Antonio Zanchi, (dia midden beneden) bij Johann Carl Loth, (dia rechts onder)
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bij Luca Giordano. De aandacht is verschoven: stond in de Middeleeuwen de Samaritaan (=
Christus) centraal, in de Renaissance is het het slachtoffer dat centraal staat, soms zo
afgebeeld dat ze het beeld van de lijdende Christus bij de kijker zal oproepen.

Sommige van deze afbeeldingen tonen vooral het geraakt worden van de Samaritaan door
het halfdode lichaam van de man waarmee hij wordt geconfronteerd. In andere
afbeeldingen zie je zowel het geraakt worden,
als ook een voorzichtig begin van zorg: met het
toedienen van olie op de wonden (die voor de
toeschouwer niet zichtbaar zijn). De gewonde
man ligt hier op zijn rug, het moet met de
rovers tot een gevecht van aangezicht tot
aangezicht gekomen zijn.
Op drie van de zes afbeeldingen zie je op de
achtergrond twee mannen die van de situatie
weglopen. Als kijker begrijp je dat het om de
priester en de leviet moet gaan. Het zijn de
twee momenten die er strikt genomen aan
voorafgaan. Op de andere drie zie je niet een
ezel, maar een paard waarop de Samaritaan de
gewonde man zo meteen zal zetten: een
volgend moment waarop geanticipeerd wordt.
Het is vooral dat moment dat tot in de moderne
kunst aandacht krijgt: de gewonde man die op
een ezel dan wel op een paard gezet wordt.
(Dia) Het eerste beeld daarvan is van de
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Venetiaanse schilder Jacopo Bassano, uit 1562. We
zien twee mensen, ergens hoog in de bergen: de
barmhartige Samaritaan en de gewonde man, zonder
kleren behalve een lendendoek. Maar het draait meer
om de krachtsinspanning die het vraagt om de man
op het paard te krijgen. (Dia) Geen hulp van bovenaf
zoals in het schilderij van Lanceloot Blondeel, waar
de man wijdbeens boven het slachtoffer staat, maar
hier iemand die zich onder de gewonde man zet om
de ander op te richten. Het laat duidelijk zien dat je
ontfermen over de ander ook werkelijk iets van je
vraagt.
(Dia links) Je
ziet het beeld
opnieuw terug
bij
Domenico
Fetti (ca. 16181622).
Ook
fysiek, maar het
is een veel romantischer beeld, zou ik zeggen.
Dat ontferming niet vanzelf spreekt, wordt ook
duidelijk: op beide schilderijen zie je links twee figuren
die zich van de gewonde man verwijderen. Om heel
gewone mensen gaat het, ook die laten de gewone man
aan zijn lot over. Niet iedereen zal ook echt contact
maken met zo iemand, toch? Wanneer ontferming
zulke fysieke aspecten aanneemt, is niet iedereen
daarvan gediend.
Het is vooral dit schilderij van Domenico Fetti (dia
rechts) dat Eugene Delacroix een aantal eeuwen
later (1849) heeft geïnspireerd tot zijn werk. Hij
beeldt de ont-ferming – in spiegelbeeld van Fetti –
echt helemaal uit als iets dat een enorme
krachtsinspanning vraagt.
(Dia
hieronder)
Maar
de
voorstelling is
vooral bekend
geworden
door Vincent
van Gogh, dat
hij in zijn
laatste
levensjaar:
1890
schilderde. Het wordt beschouwd als een kopie – in
spiegelbeeld – van het schilderij van Delacroix,
maar hij moet ook het schilderij van Fetti gekend
hebben. De compositie neemt hij namelijk van Fetti
over, inclusief de twee mannen, helemaal links. En
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die kant (links) lijkt me geen toeval, want dat doen ze ten slotte ook, ze laten de man links
liggen. Zie hoe die ene man die nog vlakbij is loopt: heel rustig met zijn handen in zijn
zakken. Hij steekt geen hand uit, terwijl hij er net langs is gelopen! Waar de man links in
een keurige jas gekleed is, zichzelf blijkbaar te netjes vindt om te helpen, daar is het de man
in zijn werkkleding op sandalen en met opgestroopte mouwen, die de man (op zijn
werkpaard) helpt, hoeveel moeite hem dat ook kost. Hoe herkenbaar, ook voor ons: hoe
vaak zie je niet dat de ontferming van de niet nette kant komt die je niet verwacht.
Waar bij Delacroix de kleur rood, de kleur van de liefde het schilderij domineert, daar is het
bij Van Gogh de kleur blauw. Hier de kleur van de verbinding zou ik zeggen, als je ziet dat
zowel de Samaritaan als de ernstig gewonde man een donderblauwe broek dragen.
De bergachtige omgeving heeft echter iets koel blauws. Het lijkt me enerzijds beeld van de
toenmalige samenleving waarin Van Gogh leefde, een samenleving waarin kunstenaars
onder wie Van Gogh aandacht vroegen voor het harde leven en ontferming met de mensen
die hard moesten sappelen hard nodig was. Maar anderzijds is dit blauw ook hemelsblauw
te noemen. Hier wordt een ontferming zichtbaar die met de hemel zelf van doen heeft.
Vincent van Gogh zet dat beeld van de barmhartige Samaritaan niet voor niets zo
pontificaal vooraan. We kunnen er gewoon niet aan ontsnappen!
‘Als we een herhaling van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog willen
voorkomen, dan denk ik dat we met alle meningsverschillen en pluriformiteit waaruit
Europa bestaat, gemeenschappelijk moeten optreden. Dat wil zeggen: een Europese
samenleving opbouwen op basis van medemenselijkheid, solidariteit en ontferming. Wij
mensen zijn sociale wezens en van elkaar afhankelijk.’ Zo sprak Dik de Boef gisteren op 4
mei op het terrein van voormalig concentratiekamp Sachsenhausen. Ik zeg hem dat gaarne
na.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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