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Rembrandt; de 5de evangelist 

 

Bach is voor velen de 5de evangelist. De evangeliën van de eerste 4: Matteüs, Marcus, Lucas 

en Johannes werden, na een wat moeizame start, een doorslaand, internationaal succes. Ze 

bleken echte longsellers te hebben geschreven! Tegen de tijd dat hun succes begon te 

vervliegen, floot Bach hun verhalen weer terug op aarde. En voor de duur van een passion of 

cantate liep iedereen weer achter Jezus aan op het rechte pad, richting de smalle poort. 

Vanwege de muzikale troost die Bach over zovelen heeft uitgegoten, verdient hij zonder 

twijfel een plaats in het rijtje evangelisten. Maar niet op nummer 5. Daar staat Rembrandt al!  

Rembrandt stierf namelijk in 1669. De wereld moet dan nog zo’n 16 jaar wachten voor Bach 

überhaupt geboren wordt. En Rembrandt schilderde en tekende de evangeliën terug op aarde. 

Een betere ambassadeur voor hun boodschap konden de eerste 4 evangelisten zich op het 

eerste gezicht niet wensen. Als je langer kijkt, zie je echter dat Rembrandt steeds weer een 

heel eigen, vrijzinnige draai geeft aan die overbekende verhalen. Een interpretatie die toch 

ook nog ruimte voor de verbeelding van de kijker laat. Want kijkend naar zijn schilderen word 

je altijd wel door iemand op het doek uitgenodigd om na te denken wat jij zou doen in dat 

verhaal. En bij het kijken naar zijn tekeningen, gebeurt er nog iets anders. Die tekeningen 

waren niet bedoeld voor het grote publiek. Veeleer moeten ze gezien worden als een 

voorloper van het nu zo populaire illustratiedagboek; ‘Schets je dag!’ Met deze tekeningen 

krijgen we een kijkje in het uiterst persoonlijke dagboek van Rembrandt en zien we hoe hij 

met dat steeds terugkerende thema van ‘omzien naar de naaste’ worstelt. 



Tekenend hiervoor zijn Rembrandts schetsen van de Barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. 

Daar, komt een wetsgeleerde op het toneel, die Jezus vraagt om hulp bij dat moeilijk te grijpen 

woord; ‘naastenliefde’. ‘Wie is mijn naaste?’, laat Lucas hem vragen.  Zoals zo veel mensen die 

zich druk maken over de grote wereld, kijkt ook deze wetsgeleerde over de kleine wereld die 

voor zijn voeten ligt, heen. Daarom antwoord Jezus met een verhaal. ‘Een zeker mens daalde 

af van Jeruzalem naar Jericho.’ In de Bijbel gaan de meeste verhalen de andere kant op, juist 

naar Jeruzalem, dus dit moet wel verkeerd aflopen. En ja hoor, in dezelfde zin al, valt hij in de 

handen van rovers, die hem schoppen, slaan en bestelen. Ze laten de man halfdood aan de 

kant van de weg achter. Gelukkig draait er juist op dat moment een priester de weg op. En 

even later nog een tempeldienaar. Maar Gods grondpersoneel loopt met een grote boog om 

de gewonde man heen. Dan volgt een Samaritaan; iemand uit het volk waarvan de Joden een 

op z’n minst getroebleerde relatie mee hebben. Maar toen deze de gewonde man zag ‘werd 

hij met ontferming bewogen’.  

En dan schetst Rembrandt hoe dat er volgens hem uit moet ziet; met ontferming bewogen 

worden. Hij tekent een man die mouwen opstroopt en aan de slag gaat. Geen uitvluchten als 

‘staat niet in mijn functieomschrijving’, ‘maximale nabijheid met behoud van distantie’ of 

‘eerst het zuurstofmasker van uzelf op, voordat u een ander helpt’. Nee, Rembrandt tekent 

een man, die meteen aan het werk gaat. Hij gaat op z’n knieën en ondersteunt de man, zodat 

deze weer op adem komen kan. In die schets, die waarschijnlijk in een paar tellen is 

neergepend, zit meer dan alle colleges en werkgroepen die ik over empathie heb gehad. Het 

lijkt alsof Rembrandt zeggen wil: ‘In plaats van dat eindeloze gepraat over empathie, kun je 

ook gewoon aan slag gaan!’ Rembrandt schetst hier de weliswaar bescheiden, maar 

overtreffende trap van empathie: namelijk compassie. Ik zie dat je lijdt, en ik kan je wellicht 

niet redden, maar ik ga er wel alles aan doen om je lijden te verlichten.  

Het grijpt je naar de strot. Rembrandt laat zien wat het voor je zou moeten betekenen, 

wanneer anderen aan je zorgen zijn toevertrouwt. Maar het voelde zo veilig, dat eindeloos 

filosoferen over empathie en je eigen grenzen aan die empathie. Over afstand houden tot de 

patiënt. Over werk niet mee naar huis nemen. Rembrandts Samaritaan doet het allemaal 

anders. Hij stapt van zijn paard, ondersteunt, verzorgt en neemt hem mee naar huis. Hij geeft, 

zonder angst te kort te komen.  

Rembrandt geeft het vaak te verheven ideaal van naastenliefde handen en voeten, door het 

te tekenen als iets dat wel binnen ons bereik ligt. Compassie.  

 

 


