
OVERDENKING  

Thema: ‘de kracht van Dankbaarheid” 
Gehouden op 9.10.2022 in ‘de Ontmoeting’ te Assen 

Lezing:  Habakuk 3: 17 -19 
Lucas 17: 11-19 (nieuwe Bijbel vertaling) 

 

Door: Petra de Kruijf, Assen 
 

Een aantal jaren geleden heb ik een kerkdienst gehouden over dankbaarheid in het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen, waar ik destijds geestelijk verzorger was.   

Ik weet nog dat ik posters met een uitnodiging voor de kerkdienst ophing bij 
verpleegafdelingen,  

Bij de lift naar de 2de verdieping liep ik een patiënte tegen het lijf. Ze begon gelijk een 

gesprekje. “Morgen is er kerkdienst he? zei ze. Gelukkig mag ik dit weekend naar huis, 
het thema dankbaarheid spreekt me niet erg aan. 

Afgelopen week, was ik erg ondankbaar,  ik was zwaarmoedig en teleurgesteld. Het wilde 
allemaal niet,  het beetje herstel laat zo lang op zich wachten. Niets om dankbaar voor 

het zijn.  

Ze liep direct door, mij met een vraag achterlatend.  
‘Logisch wat ze zei. Hoe kun je nu dankbaar zijn als alles tegenzit?!.  

 
Waarom maak ik het mezelf ook altijd zo moeilijk met zo’n thema over dankbaarheid in 

het ziekenhuis, dacht ik toen. Er zijn toch andere verhalen.  
Helaas er was geen weg terug. De liturgie was al klaar.  

En de posters op gehangen.  

De kerkdienst werd diezelfde zondag gehouden.                    
 

En mijn onzekerheid omtrent het thema werd direct in een ander daglicht gezet. Toen ik 
vroeg of er iemand van de bezoekers ergens dankbaar voor was , en daar misschien iets 

over wilde vertellen, kwamen er veel verhalen los. 

Er werd door bezoekers, patiënten,  en vrijwilligers zoveel dankbaarheid uitgesproken, 
dat we er met elkaar erg vrolijk van werden.  

Een geboorte van een kleinkind, onverwacht bezoek uit een ander deel van het land, een 
kleinzoon die opbelde, een lastig onderzoek dat liet zien dat waar ieder zoveel zorg over 

had, toch mee was gevallen. Kortom dankbaarheid genoeg! 

Zou het zijn dat we het zo weinig delen? Dat we te weinig benoemen waar we dankbaar 
voor zijn.  

 
In het kerkelijk jaar hebben we in deze kerk een speciale dankdag in november. En we 

hebben iedere zondag een dankgebed. Toch denk ik dat het eigenlijk te weinig is.                     
De kracht van wat dankbaarheid kan betekenen is wat onderbelicht 

 

Dankbaarheid leren we al van jongs af aan. Onlangs stond ik te wachten bij een bakker. 
Voor mij stond een jonge vrouw met een kinderwagen, daarnaast een parmantig jongetje 

van een jaar of twee. Éielkoek, zei hij en keek me aan. 
 

Even later begreep ik wat hij bedoelde. De juffrouw achter de toonbank vroeg hem; 

jongeman, wil jij wel een eierkoek? Gretig hield hij zijn handjes omhoog en triomfantelijk 
ging er direct een grote hap naar binnen. ‘Wat zeg je dan?’ riep de moeder direct.. 

Hij mompelde met een volle mond; dankjewel’  
 

Ongetwijfeld kent u deze tafereeltjes ook, generaties lang proberen moeders en vaders 
hun kinderen bij te brengen dat als je iets krijgt, je moet bedanken.  

Zo laat je tenminste een nieuwe generatie zien dat het niet zomaar vanzelfsprekend is dat 

iets krijgt.  
Je zou bijna kunnen zeggen dat ‘dankbaarheid’ ons met de paplepel is ingegoten. 

 
En toch, u heeft het gehoord, is dat dank-je-wel niet altijd vanzelfsprekend. 



EN…ook niet als anderen je zeggen dat je wel wat meer dankbaarheid kan tonen. 

Een uitspraak die ik onlangs hoorde ‘ je man is nu wel overleden, maar denk maar zo, hij 
is nu veilig bij de Heer’ en gelukkig heb je je kinderen nog. Genoeg om dankbaar voor te 

zijn. ‘ 
 

Op zo’n moment  roept dat woord dankbaar niets meer op dan een stopwoordje, een 

dooddoener, en krijgt het woord een onaangename klank (en nu zeg ik het nog netjes). 
Het is het gevoel van goedkope troost!      

  
Een korte conclusie: Dankbaarheid is persoonlijk gevoel, en als je meent wat je zegt, ook 

niet zomaar na te zeggen.  
Daarnaast roept ze iets ambivalents op. 

 

Toch is er misschien nog meer over te zeggen. Vandaar deze beide Bijbelverhalen.  
IK wil beginnen met Habakuk , een vrij onbekende profeet. Uit zijn Bijbelboek blijkt dat 

het in de tijd waarin hij leefde en werkte een moeilijke tijd was. Er waren invallen van 
vreemde volken. Er was hongersnood. Daardoor vielen er slachtoffers. Er was geen huis 

zonder rouw. 

Wat die profeet Habakuk ter sprake bracht was zo herkenbaar. Hij beklaagt zich er over 
bij God en vraagt zich af hoe het kan dat ‘onschuldige mensen’ door zoveel narigheid 

getroffen worden.  
 

En zijn de vragen die deze profeet stelt ook dikwijls niet onze vragen als hij in zijn gebed 
tot God zegt: Waarom overkomt mij dit? Waarom viel deze mens uit mijn leven weg? 

Waarom trof deze ziekte mij….. en waarom treft het verdriet mij iedere keer weer?                                                     

 
Waarom breekt het werk mij bij de handen af? Ik trek dit niet! Waar leef ik voor? Hoe 

moet ik verder? Dit gaat me niet lukken! En dan eindigt Habakuk dat gedeelte met een 
gebed. Bóven zijn klacht en verdriet uit, grijpt hij zich vast aan het bestaan van God. Een 

God die er is en die er zal zijn. Dát weet hij zeker. Het brengt hem tot een belijdenis. En 

dat staat in Habakuk 3:17-19. Habakuk zegt daar: 
 

Al zal de vijgenboom niet bloeien, Al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, Al zal er geen koren op de akkers staan, 
Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining 
EN TOCH…….‘zal ik juichen voor de HERE, jubelen voor de God die mij redt’. 
Want…… en dat weet Habakuk zeker: God de HERE is mijn kracht, Hij laat mij over mijn 
bergen gaan (bergen van zorg, verdriet, gemis, en rouw).  
 

Hier spreekt het EN TOCH van het geloof  
Er zijn mensen die deze woorden EN TOCH  letterlijk op de gevel van hun huis hebben 

gezet. Dat was naar aanleiding van een preek over Habakuk die ze zondags hadden 

gehoord in de kerk. Hun leven was een puinhoop. Maar op maandagmorgen hadden ze bij 
de timmerman een mooi stuk hout opgehaald en met hun eigen hand schilderden ze daar 

de woorden EN TOCH op.  
Ze wilden zich niet langer laten beheersen, laten intimideren door wat er was gebeurd, 

wat hen was overkomen. Iedereen mocht en moest dat weten. 

 
En dan maken die woorden van Habakuk toch wel indruk. Hij zingt niet: ik zal God danken 

voor wat ik nog wel heb. Hij zegt: zelfs al heb ik niets meer. Zelfs als alles wegvalt... 
Daar zitten wij met elkaar nog een heel eind vandaan. We mogen dan wel over een crisis 

praten, over oorlog vlakbij, over veel vreemdelingen, weinig huisvesting. Ons zorgen 
maken over het milieu, onze energierekening. Maar nog steeds hebben de meeste van ons 

genoeg om van en voor te leven. Habakuk geeft ons wel een bijzondere kijk op 

dankbaarheid.  
 

Dan het verhaal uit Lucas. Ook daar gaat het over dankbaarheid.  Te beginnen met de 
vraag wat nou eigenlijk die ziekte betekent waar deze tien mannen aan leden.  



Melaats, zo zeggen oudere Bijbelvertalingen, in de nieuwe Bijbelvertaling staat 

huidziekte. In de NBG vertaling Huidvraat.  
Het woord en de omschrijving die we in dat Leviticus tegenkomen, duidt op een pure 

huidziekte, dus niet op melaatsheid of Lepra. Het zal een extreme vorm van eczeem of 
psoriasis zijn geweest.  

 

Een belangrijk punt is wel dat men door deze ziekte op afstand werd gehouden. Je werd 
gezien als onrein.  

Onrein: dat betekent  vooral dat je buiten de gemeenschap staat. En niet alleen omdat je 
besmettelijk zou zijn. Je hoort er gewoon niet meer bij.  

Buiten de gemeenschap met mensen, en buiten de gemeenschap met God, zo zag men 
dat.  

De tempel was verboden terrein, in het heiligdom mocht je niet komen.  Bij God ook niet?  

Een uitgestotene, totaal geïsoleerd.  
 

En dan is daar Jezus. Hij maakt hier niet maar een stel mensen beter, hij herstelt mensen 
in hun relaties.  

De relatie tot je medemensen, tot deze wereld, de aarde, de schepping, maar ook tot de 

relatie met God. 
 

Nu is het voor henzelf en voor iedereen duidelijk.  
Als je rein bent ben je meer dan alleen maar beter, het betekent de toegang is weer open.    

 
Als je dan vervolgens helemaal niet meer denkt aan Hem die die toegang voor jou 

geopend heeft?  

Als je dan helemaal vergeten bent wie jou opnieuw de relatie, de verbondenheid terug 
heeft gegeven. 

 
Ja, dat is dan niet maar kwestie van vergeten dankjewel te zeggen… Het is nog zoveel 

meer: je mist de kern.  

Je mist de kern van het evangelie.                                                          
Je mist de kern van wat Jezus kwam doen en waarin hij jou met alles wat je bent en doet 

wilt meenemen.  
 

Waar zijn ze nou?, zegt Jezus van die negen die niet terugkwamen.  

Ze hebben met blijdschap wel hun genezing gevierd.  
Toch gaat het Jezus niet alleen  om een beleefd bedankje 

 
Het gaat om nog iets meer….  

De uitnodiging tot het nieuwe leven is blijkbaar bij hen niet op waarde geschat. 
Jammer dat ze niet verder wilden kijken dan hun eigen geluk.  

Jammer dat ze niet begrepen hebt dat het geluk in het danken met je gehele hart en 

gehele ziel verborgen zit. 
 

Dat als je dankt je dit doet omdat je blij bent dat God in je leven is. Je bent blij dat je in 
hem een adres hebt voor je pijn en verdriet. Je voelt je gedragen door twee machtige 

armen en je weet dat God nooit loslaat wat Hij begonnen is te doen.  

 
Er is blijkbaar een lied in je hart dat gezongen wil worden.  De Samaritaan had het 

begrepen.  
Hij keert genezen terug en looft God met luide stem en valt neer aan Jezus voeten om 

hem te danken.  
Zou dat ons ook lukken?  

Gemakkelijk is dat zeker niet, helemaal als alles tegen zit. Een zware steen op je hart ligt 

als je alleen al aan de toekomst denkt!! Nee dan is dankbaarheid geen 
vanzelfsprekendheid . Toch wil ik u heel voorzichtig vragen om eens rustig na te denken 

en ergens in uw ziel dat plekje te vinden waar waardevolle en mooie herinneringen 
wonen.  



Herinneringen waar een kleine glimlach bij hoort. Het had er ook niet kunnen zijn toch? 

Het hoort ook bij uw leven, een ander moment, maar wel een gouden moment.  
 

Wat zo bijzonder is als je behoort bij de Christelijke traditie dat je met je verdriet, maar 
ook met je dankbaarheid ergens heen kan.      

We zijn niet zomaar dankbaar, we zijn iemand dankbaar. 

Iemand die vele namen heeft, die ENE, de Eeuwige, God zelf. We zijn met Hem 
verbonden, hebben een relatie. En kunnen en mogen Hem of Haar bedanken! 

 
Straks tijdens de gebeden wil ik u vragen waar u dankbaar voor ben, of waar u zorgen 

liggen. Dat doen we door daar een kaarsje voor te ontsteken.  
Bewust nadenken waar je op dat moment dankbaar voor bent en het ook uitspreken, dat 

kleurt je dag. 

 
Toch is de vraag vaak confronterend zoals onlangs 

toen mijn kleinzoon van zes na de gezamenlijke maaltijd plots vroeg: papa, waar ben je 
dankbaar voor?  

 

En toen zijn papa vertelde dat hij niet zo’n leuke dag had op zijn werk maar erg dankbaar 
was dat hij zijn zoontjes, vrouw en moeder weer zag en samen met hen kon eten. Toen 

werd deze vraag een dagelijks ritueel. Het geeft een lichtpuntje aan iedere dag, want 
bewust zoeken in je geheugen levert altijd wel een moment van dankbaarheid op.  

 
Dankbaar zijn!    

Het maakt de toekomst, het perspectief misschien niet anders maar wel uw gemoed, uw 

stemming.  
 

In plaats van te kijken naar wat je ontevreden maakt, wat mislukte, kijk eens naar wat 
jou mens maakt, een mens om van te houden!  

 

Het geeft blijdschap en vreugde.  
Eigenlijk hoop en wens ik u dat van harte toe! Dat ene moment waarin je daar bovenuit 

getild wordt onverwachts, en in je hart een klein sprongetje maakt. 
 

Als is het maar voor even, DANKBAARHEID! 

Dat het zo moge zijn 
…AMEN. 

 
 


