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“Nood leert bidden”, wordt er gezegd. Maar hoe gaat dat als de nood voorbij is? Wordt er dan ook 
gedankt? 
Vaak gaat het als in het verhaal van vanmorgen: 9 van de 10 keer wordt dat vergeten… 
Maar dan zitten we al bij het eind van het verhaal. 
Laten we beginnen bij het begin. 
Jezus is op weg naar Jeruzalem, vertelt Lukas nog maar een keer. En Hij gaat door het grensgebied 
van Samaria en Galilea. 
Hé - dat is merkwaardig. Eerst wordt Samaria genoemd. Lukas legt alle accent op die streek, die veel 
Joden meden. Waar ze het liefst omheen trokken, want dáár woonden zulke vreemde mensen! Van 
die halve heidenen, die niet alleen God aanbaden, maar ook nog ándere goden. 
Rare buurt. U weet wel, net zoals die stadswijken waar wij liever omheen lopen. Al die vreemde 
mensen, rare geuren, hoofddoekjes en zo... 
En niet te vergeten de godsdienstige verschillen: kerken, maar ook moskeeën...  
 
Jezus gaat er niet met een boog omheen, zoals veel anderen. Hij trekt dwars door het gebied. Hij 
gaat de ontmoeting, de confrontatie niet uit de weg. Waarom zou Hij? Woonden ook dáár niet 
kinderen van God? 
 
Dan ontmoet Hij een groep mensen die aan huidvraat lijden. Uitgestotenen, outcasts. Levend buiten 
de gemeenschap, want ze hebben iets wat zomaar een heel besmettelijke ziekte zou kunnen zijn. 
Lepra. En daarom leven ze in “Niemandsland”. Ze hebben niets meer, alleen elkaar. En ze leven van 
de etensresten die hun toegegooid worden. Op de grens van de bewoonde wereld - en op de grens 
van leven en dood. Bovendien mochten ze zich nog schuldig voelen ook, want in die dagen werd elke 
ziekte als straf op een zonde gezien, en melaatsheid was dan de straf op kwaadsprekerij, roddel. 
 
Het zijn er tien. Niet zomaar een getal; 10 maal zei God bij zijn scheppingswerk, dat het goed was. 10 
woorden kreeg het volk om goed te leven in het goede land. Tien: dat getal duidt de hele 
gemeenschap aan, het hele volk - de hele mensheid. Als er tien mannen bijeen waren, kon een 
gebedsdienst gehouden worden in Israël.  
Maar hier is het een merkwaardig tiental: er zit op z’n minst één Samaritaan bij! Terwijl Joden en 
Samaritanen niet met elkaar omgingen. Dat hoorden we in de eerste lezing: Samaritanen waren een 
gemengde bevolking met nog veel invloeden uit andere landen met andere goden – afgoden dus in 
Joodse ogen. Hoorden die mensen dan ook bij Gods volk?! 
Nee vonden ze, maar nood breekt wetten. De ellende verbroedert. Met de dood voor ogen vallen 
heel veel muren weg. Dan zijn er geen uitzonderingen meer, omdat ze immers allemaal een 
uitzondering zijn. Ze zitten in hetzelfde schuitje: het gaat om het naakte bestaan. Zoals je met heel 
verschillende mensen op een kamer in het ziekenhuis terecht kunt komen. En dan ben je alleen nog 
maar: mens... 
 
Met z’n tienen roepen ze naar Jezus: “Meester, heb medelijden met ons". Kyrië, eleison!  
Wat verwachten ze daar eigenlijk van? Melaatsheid was toch ongeneeslijk? Vermoedelijk verwachten 
ze niet veel meer dan een aalmoes. Een gift uit medelijden. 
Of - misschien toch méér? Zit er wellicht hoop of vertrouwen achter, dat Hij hen helpen kan? 
 
Jezus ziet hen aan. 
Dát alleen al! Er is iemand die hen wil zien. Hij ziet niet alleen melaatsheid, Hij ziet mensen. Goed, 
iemand zei: als Jezus door die zweren heenkijkt, houdt Hij een arme donder over. Maar die arme 
donder is óók een kind van God! Hij mag er zijn! 
Sterker nog: hij draagt het beeld van God in zich. En zó wil Jezus de mensen ook altijd zien. 
“Hij zag hen aan”. En Hij ziet geen ziekte, Hij ziet mensen.  



Ja, natuurlijk, in dit geval zieke mensen. Uitgestotenen. En dat is dan weer kenmerkend voor Jezus: 
Hij kijkt niet de andere kant uit, Hij kijkt niet wèg van de ellende, het is voor Hem niet de “ver-van-
mijn-bed-show”. 
En als je zó naar mensen wilt kijken, dan gaat je dat wat kosten!  

• Tijd die je voor een ander uittrekt.  

• Geld misschien wel, omdat je je medemensen niet wilt laten stikken. Nee, we kunnen niet 
persoonlijk àlle mensen in nood helpen. Maar via bijvoorbeeld het Werelddiakonaat kunnen we 
er wel iets aan doen. 

• In het geval van Jezus kan het Hem zelfs zijn gezondheid kosten, want voor je het weet ben je zelf 
besmet met lepra. 

En uiteindelijk heeft deze houding van Jezus hem zijn leven gekost. Want zoals Hij met mensen 
omging, dát kon natuurlijk niet. Dat ging veel te ver. Hij kende zijn grenzen niet! Hangen moest Hij... 
En daar hing Hij, omdat het Hem om mensen ging - omdat het Gód om mensen gaat! 
Het werd Golgotha, even buiten Jeruzalem… 
 
Naar dát Jeruzalem is Hij op weg. En naar datzelfde Jeruzalem stuurt Hij die arme sloebers, om zich 
aan de priesters te laten zien. Díe waren er deskundig in om vast te stellen of iemand ziek was of 
niet. 
En onderweg kunnen ze vaststellen, dat ze genezen zijn. 
Hoe dat kan? Vraagt u het me niet. Ik zou het echt niet weten. 
Het gaat ook allemaal heel terloops.  
Alsof de bescheiden beschrijving ons ervoor wil behoeden om God alleen maar aan het werk te 
willen zien in spectaculaire zaken, het buitengewone, het abnormale. Alsof élke genezing niet iets is 
om God voor te danken. En alsof God niet óók aan het werk is in het leven van een zieke die niet 
meer beter wordt... 
 
We moeten het wonder het wonder maar laten. 
Dat doet Lukas óók. Want het gáát hem uiteindelijk om iets anders. 
Om die ene, die terug komt om Jezus te bedanken. Die Samaritaan. 
Nu de tien genezen zijn, staat hij er opnieuw buiten. Als enige komt hij terug. En Jezus is verbaasd. 
Waar zijn die 9 anderen? Die zijn toch óók gezond geworden?  
De dood bracht hen bijeen - het leven brengt weer scheiding. 
Honger werpt mensen op één hoop - maar als er voedsel komt, duwen ze elkaar opzij. 
En van enige dankbaarheid is vaak maar weinig te bespeuren. 
Nou ja - gaat het bij 9 van de 10 van ons ook niet vaak zo?! 
Vraag maar eens rond: waarom ga je naar de kerk? Negen tegen één zullen zeggen: om iets te 
beleven, te halen, bezinning,troost , bemoediging, enz., maar slechts een enkeling zal zeggen 'om 
God te danken'. 
Eentje maar komt bij Jezus terug om te bedanken. En tegen hém, nota bene die buitenstaander, 
wordt gezegd: “Sta op, ga heen, uw geloof heeft u gered”! 
Waar dat uit blijkt? Dat hij dankbaar is? Jawel, maar ik vermoed dat er nog iets méér achter zit, 
achter deze korte mededeling. Die man heeft blijkbaar iets bij Jezus ontdekt! Zou het die blik zijn 
geweest, waarmee Jezus hem aangekeken had? Het gaat Jezus om mensen! Of daar nu het etiket 
Jood of Samaritaan op zit, doet er blijkbaar niet toe. Dat is voor Jezus geen grens. Het gaat hem om 
de mens zélf. Dat beeld van God. Die Samaritaan heeft ervaren: “Ik mag er zijn!” Want mijn leven is 
genezen en vergeven is mijn schuld… 
 
Maar goed – het blijft een karige oogst! 
Een score van maar 10 procent. 
“Nou?”- vragen de Farizeeën aan Jezus in de volgende verzen – “waar blijft nou dat Koninkrijk van 
God?” Dat schiet zo niet erg op, hè? 
Waarop Jezus hun antwoordt: “Het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik!” 



 
Waar dan? 
Wel – waar het om mensen gaat. 
Waar Jezus is, dus. En waar mensen er in zijn geest willen zijn en handelen. Waar mensen op elkaar 
betrokken zijn – elkaar écht zien. Dichtbij en verder weg. 
En weet u – dat heeft dan tóch weer alles te maken met dankbaarheid. 
Het Koninkrijk is binnen handbereik als mensen een dankbaar leven leiden. Als ze zich realiseren, dat 
ze het allemaal óók niet van zichzelf hebben. Als ze bereid zijn om met hun medemensen om te gaan 
zoals Jezus met mensen omging. 
De ander accepterend, respecterend – ook als die ander heel anders is. Zélfs als die ander je 
tegenstaat vanwege een overtuiging die bepaald de jouwe niet is. O, wat actueel! De Jood Jezus 
accepteerde de Samaritaan…  
En het Koninkrijk is binnen handbereik als mensen bereid zijn te vergeven. 
Als ze bereid zijn te accepteren. 
En bereid zijn te delen. Maak ook een ánder eens dankbaar… 
 


