E E N BAR M HAR T I G E SAMAR I TAAN
Personen
•

Pa

•

Ma

•

Kind 1

•

Kind 2

•

Dominee

•

Vrouw van de Dominee

•

Zondagsschooljuf

•

Man van de zondagsschooljuf

•

Buurman Smit

•

Buurvrouw Smit

•

Het ‘Ding’ (speelt wel mee, maar is geen persoon. Zie benodigdheden)

Benodigdheden
•

4 Stoeltjes, die samen een ‘auto’ vormen

•

2 Wielen of ronde stukken karton voor de overige auto’s,
zie voor het gebruik in het toneelstuk

•

Het ‘Ding’ een doos met daarin een kruis versierd met bloemen,
of beschilderd met bloemen

(Pa, Ma en de kinderen zijn op Paasmorgen op weg naar de kerk. De auto bestaat uit
vier stoeltjes, twee aan twee. In de voorste stoeltjes zitten Pa en Ma, en in de achterste
twee zitten de kinderen. De kinderen hebben tussen zich in een doos, waarvan de
inhoud nog niet te zien is. Er schijnt iets aan de hand te zijn, want Pa zit zenuwachtig op
het gaspedaal te trappen en aan allerlei knopjes te draaien)
PA
Nou, dat ziet er niet zo goed uit.
KIND 1
Wat is er aan de hand?
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MA
De auto gáát niet, dàt is er aan de hand.
KIND 2
Nou komen we nooit meer op tijd voor het Paasfeest.
PA
Als het mijn eigen auto nou maar was ...
maar die moet natuurlijk net in de garage zijn.
KIND 1
Dat heb je ervan als je tegen paaltjes rijdt en deuken maakt.

MA
Stil kind, maak Pa niet zenuwachtig.
PA
Ik zal er maar eens uitgaan, kijken wat er fout is.
(Pa stapt uit, licht de motorkap op en begint te inspecteren)
KIND 2
Nou komen we nóóit meer op tijd.
KIND 1
Hoe lang hebben we nog, Ma?
MA
Nog een half uur.
KIND 1
En we moeten het Ding nog opzetten.
MA
Ja... Nou, laten we er maar het beste van hopen.
(Pa doet de motorkap weer dicht en komt terug met een schaapachtig gezicht)
PA
Sorry, kinderen... Jullie hebben een uil van een vader...
We zitten zonder benzine.
MA EN KINDEREN TEGELIJK
O nee toch!!!
MA
En het dichtstbijzijnde benzinestation is in de stad!
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KIND 1
Pa zal moeten lopen.
PA
Stel je voor... dat kost me een uur.
KIND 2
Nou komen we nooit nooit meer op tijd met het Ding.
PA
Al ga ik de hele weg hardlopen, dan haal ik het nog niet.
MA
Tja, wat nu?
KIND 1
De Wegenwacht!
PA
Die rijdt hier niet.
MA
Misschien kunnen we hulp krijgen van een auto die langs komt.
KIND 2
Op een zondagmorgen??
KIND 1
Nou, als je op één dag goed moet zijn voor andere mensen,
is het wel op zondag.
MA
Nee, je moet goed zijn op àlle dagen van de week.
KIND 1
Nou, vandaag gaan ze goed zijn voor òns, dat is zeker.
KIND 2
Dat hopen we tenminste.
PA
Nou, ik zie er ook niks anders opzitten... Ik zal maar langs de
kant van de weg gaan staan en proberen een auto aan te houden.
(Pa gaat langs de kant van de weg staan en tuurt of hij een auto ziet. Ma en de
kinderen turen mee)
KIND 2
Daar komt er één!
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(Dominee komt aan met vrouw. De auto van de dominee bestaat uit twee grote
kartonnen deksels - die van grote Kittyfriend kattegritdozen zijn ideaal ! Anders
gewoon een paar kartonnen rondjes. De dominee en zijn vrouw lopen achter elkaar en
houden beiden zo'n 'wiel' aan de kant die naar het publiek is gekeerd. Ze komen
langzaam uit de verte aan, maken een rondje langs de gestrande familie en verdwijnen
dan weer in de verte, terwijl ze met elkaar praten. Als het kan het praten zó timen, dat
ze net weer op de terugweg zijn voordat de kinderen beginnen te roepen. Tenslotte
overhandigen dominee + vrouw hun 'wielen' weer aan de leerkracht, voor de volgende
auto's )
KIND 1
Dat is de nieuwe dominee. Kennen jullie die al?
MA
Nee, maar die zal ons wel willen helpen.
KIND 1
Natuurlijk, hij is dominee, het is zijn vak.
(Pa zwaait met zijn arm)
VROUW
Nee hoor man, niet stoppen., ze zeggen dat het gevaarlijk is om
lifters mee te nemen. Ze prikken zó een revolver in je rug.
DOMINEE
We hebben toch geen tijd ook,
we moeten toch op tijd in de kerk zijn...En vandaag wel helemáál!
(Ze rijden door, vrouw kijkt nog eens om.)
VROUW
De auto is vol mensen.
DOMINEE
Niet omkijken... je moet nooit omkijken naar wat achter je ligt...
Dat zei Jezus ook... Ha, ik ken mijn bijbel wel.
VROUW
Ik denk toch niet dat hij het zó bedoelde.
(Ze verdwijnen uit het gezicht)
KIND 1
Hij stopt niet eens! Hij stopt niet eens!
KIND 2
Wat gemeen! Hij zag ons best!
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KIND 1
Hij woù ons niet eens helpen.
KIND 2
Ik ga nooit meer naar de kerk.
MA
O jawel, je gaat wel. Jij bent ook niet altijd even aardig.
KIND 1
Kijk, daar komt er nog één.
(Zondagsschooljuf en haar man komen er aan. Pa zwaait weer hevig)
PA
Ik geloof dat ik ze ken.
MA
Dat is de zondagsschooljuf.
MAN VAN DE JUF
Hé kijk eens, daar zwaait iemand.
ZONDAGSSCHOOLJUF
Niet stoppen hoor. Je weet toch dat ik vooral
vandaag op tijd moet zijn.
MAN VAN DE JUF
Er zitten een hoop mensen in die auto. Ook kinderen, geloof ik.
ZONDAGSSCHOOLJUF
Niet stoppen, anders komen we te laat.
Bovendien, je weet het: het is gevaarlijk om lifters mee te nemen.
KIND 1
Nou, fijne zondagsschooljuf hebben we.
KIND 2
Ik vind het gemeen, gemeen! En nou komen we
nooit nooit nooit meer op tijd.
KIND 1
Met het Ding.
(Ze kijken allemaal naar het Ding)
PA
Ik begin mijn vertrouwen in de mensen te verliezen.
(In de verte komen de buren aan)
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MA
Daar komt nòg een auto. Jongens,
allemaal zwaaien, zo hard als je kan.
(Ze zwaaien allemaal)
KIND 2
O nee, die helpt ons niet, ik ken die auto.
KIND 1
Dat is die vervelende buurman waar we gisteren ruzie mee hadden.
KIND 2
En jij had ruzie met zijn vrouw, Ma.
MA
Nee dat is niet waar. Zij had ruzie met mij.
BUURMAN
Daar staat een kerel te zwaaien langs de weg.
Misschien heeft hij hulp nodig.
VROUW
Ik ken ze. Dat zijn de buren waar we net herrie mee gehad hebben.
BUURMAN
Nou, en? Hij heeft nou hulp nodig, dat zie je. Zal ik maar stoppen?
BUURVROUW
Natuurlijk. Je kan ze toch ook niet zo langs de weg laten staan!
(ze stoppen)
BUURMAN
Wat is er aan de hand?
PA
Ja, ziet u, meneer Smit, eh...
KIND 1
We zitten zonder benzine.
KIND 2
En we moèten op tijd in de kerk zijn.
KIND 1
Want het is Paasfeest
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KIND 2
En we moeten dat Ding nog opzetten in de kerk.
KIND 1
En we moeten er over een kwartier zijn.
KIND 2
Maar we hebben geen benzine.
BUURMAN
Haha... O sorry, ik wou niet lachen...
Ik heb een reservetank achter in de auto... Wacht maar even.
(Hij gaat de benzine halen)
MA
Dat is ontzettend aardig van u, mevrouw Smit.
BUURVROUW
O dat is in orde. Per slot zijn we buren...
al zijn we het niet altijd met elkaar eens.
KIND 2
Komt u ook kijken naar het feest in de kerk?
(Pa en buurman gieten benzine in de auto)
BUURVROUW
Nee, we gaan nooit naar de kerk.
KIND 1
Dan laten we het u nu wel even zien...
En we zullen u nooit meer plagen.
(Kinderen halen het Ding tevoorschijn... het is een kruis met bloemen)
KIND 2
Die bloemen hebben we helemaal zelf gemaakt, thuis.
BUURVROUW
Dat vind ik heel mooi.
(Pa en buurman komen er ook naar kijken)
BUURMAN
Heel mooi, ja.
KIND 2
We gaan het in de kerk zetten, helemaal vooraan.
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BUURMAN
Ik dacht dat ik jullie nieuwe dominee voorbij zag komen.
KIND 1
Ja, èn onze zondagsschooljuf, en ze stopten geeneens.
De dominee niet en de juf niet.
KIND 2
U bent wel gestopt.
BUURMAN
Nou ja, ik ben toch jullie buurman.
PA
In de bijbel noemen ze dat: 'naaste'.
KIND 1
Nou, geef mij maar een buurman die een naaste is.
PA
Bedankt... barmhartige Samaritaan.
BUURMAN
Samaritaan? Wat bedoelt u? ... O, ik snap het al. Ja,het lijkt er wel
op hè? Dat is wel grappig. Kom, ik ga maar weer eens. Tot ziens.
BUURVROUW
Weet u wat? Kom morgen eens bij me op de koffie.
MA
Ja, dat vind ik aardig. Tot morgen dan. Hoe laat?
BUURVROUW
Laten we zeggen tien uur. Tot morgen dan.
(Buren rijden weg)
KIND 2
Nou, daar gaan we dan weer.
KIND 1
Ik geef dat Ding veel liever aan de buren.
MA
Nou, die anderen hebben het harder nodig. Vooral de
dominee en de zondagsschooljuf. Kom Pa, zet 'm op, rijden!
We kunnen het nog net halen!
(Ze rijden weg)
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