De barmhartige Samaritaan - Lucas 10, 25-37
(Tekst: C. LETERME e.a., Zes kruiken wijn, Standaard Educatieve uitgeverij, 1994, p. 50-51)

Jezus is met de mensen aan het praten.
Hij zegt: 'Je moet veel van God houden en ook van je naaste.'
En iemand vraagt hem: 'Maar je naaste, wie is dat dan?'
Jezus zegt: 'Ik zal je een verhaal vertellen,
zodat je dat beter kunt begrijpen.
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Een man is op weg van de stad Jeruzalem naar de stad Jericho.
De weg gaat door een dorre, verlaten streek.

Ineens springen enkele rovers voor de man en vallen hem aan.
Hij wordt geslagen, de rovers pakken hem alles af en lopen vlug weg.
De man heeft pijn en blijft liggen.

Toevallig komt er een priester langs.
Hij ziet de man aan de rand van de weg liggen.
Maar hij stapt snel verder. Hij gaat voorbij zonder te helpen.
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Even later komt er een andere reiziger langs: het is een leviet,
iemand die de priesters helpt in de tempel.
Hij doet net als de priester: hij gaat in een boog om de gewonde
heen, alsof hij niets heeft gezien.
Dan komt Semer voorbij. Semer is een Samaritaan.
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De gewonde man ziet hem en denkt:
'Oei ... een Samaritaan!
Daar heb ik nooit van moeten weten ...
die helpt me zeker niet.'
Maar Semer ziet de gewonde.
Dat vindt hij zo erg dat hij stopt.
Hij geeft de gewonde man te drinken.
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Dan verzorgt hij de wonden.

Als hij klaar is, legt hij de gewonde op zijn ezel
en brengt hem naar een herberg.
Daar mag de man blijven tot hij is genezen.

Semer gaat naar de baas van de herberg, geeft hem geld en zegt:
'Wil je alsjeblieft goed voor hem zorgen, en als het meer kost,
dan zal ik het u wel betalen wanneer ik terugkom.
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