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Overweging bij Lucas 17: 11-21 (in de vertaling van de Naardense Bijbel) 
 
Over dankbaarheid lijkt het in deze vertelling van Lucas op het eerste gezicht te 
gaan, een gelijkenis om van te leren.  
Als je een periode van ziekte hebt moeten doormaken, dan weet je hoe dankbaar je 
kunt zijn als je weer gezond bent.  
Ik had afgelopen week een griepje onder de leden en verlangde er naar weer 
gewoon alles te kunnen doen als anders, besef dan dat het niet zo gewoon is, 
gezond zijn.  
Zo’n griepje  stelt natuurlijk niets voor vergeleken met wat veel mensen,  
onder wie u misschien, moeten lijden door ziekte en kwalen.  
En zeker de situatie van diepe ellende, waarin de melaatsen van ons verhaal van 
vanmorgen moeten zijn geweest. Hoe blij moeten die niet zijn geweest dat zij weer 
gaaf en gezond waren en weer in de gemeenschap konden terugkeren.  
Je geheeld voelen en dankbaar zijn vloeien dan vanzelf in elkaar over.  
 
Het verhaal doet me stil staan bij de vraag: Hoe reageer ik eigenlijk op alles wat ik 
ontvangen heb? En ik heb toch alles van God ontvangen.  
Mijn hele leven! Alle mogelijkheden die mij mijn leven lang gegeven zijn!  
We leven in een cultuur die meer de nadruk legt op waar ik recht op heb,  
op wat ik misloop of tekort kom, dan op dankbaar zijn voor wat ik hebt gekregen.  
Als je daar tenminste vanuit wil gaan: dat in de grond van de zaak ons alles gegeven 
is en we het niet zelf hoeven te veroveren. 
En wat een kracht schuilt er dan niet in dankbaarheid! 
Maar het verhaal wil ons meer duidelijk maken dan dat we  dankbaar dienen te zijn. 
En daarin  gaat  die ene gereinigde, die Samaritaan, ons voor. 
  
Lucas begint dit verhaal met te zeggen dat Jezus op weg is naar Jeruzalem.  
Zijn blik is op die stad gericht, einddoel van zijn reis.  
Daar zal hij het koninkrijk van God vestigen.  
Die vraag naar het Koninkrijk klinkt direct na dit verhaal.  
De Farizeeërs vragen hem: wanneer zal het Koninkrijk van God aanbreken?  
Wat is daarvoor nodig? 
 
In dat teken staat ook dit verhaal en in die beweging worden ook de niet-joden, hier 
de Samaritanen, meegenomen. 
Bij de evangelisten Matteüs en Marcus trekt Jezus via het Over-Jordaanse gebied 
naar Jeruzalem, joods territorium, maar bij Lucas en Johannes loopt de reisroute via 
Samaria – ook die mensen, in Juda als halve heidenen gezien, worden op zijn weg 
naar Jeruzalem meegenomen.  
Jezus breekt hier grenzen open.  
Tussen volken en tussen godsdiensten.  
 
Nu leefden in de melaatsenkolonies Joden en Samaritanen wel gezamenlijk.  
Hun ziekte maakte elk ander onderscheid als volk, godsdienst of status, futiel.  
Ze hadden wel iets anders aan hun hoofd en hadden elkaar nodig, werden door de 
maatschappij ook naar elkaar toe gedreven. 
De NBV en ook de Naardense bijbel vertaalt hun ziekte met “huidvraat”, misschien 
om het afstotelijke ervan goed tot ons door te laten dringen.  
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Maar dat is meer een technische term en ik blijf liever bij de aanduiding “melaats” – 
dat ook de sociale implicatie van de ziekte uitdrukt.  
De gangbare term nu is lepra. Bij ons komt het niet meer voor, maar helaas op 
zoveel plaatsen nog wel en de Lepra-zending vertelt ons wel hoe verwoestend deze 
ziekte werkt in lokale gemeenschappen in arme landen. 
Lepra tast niet alleen iemands gezondheid aan, maar is ook besmettelijk.  
Je bent onrein, als de bijbel het noemt, niemand mag in je buurt komen om niet ook 
verontreinigd te worden.  
De ziekte brengt zo de drager ook in een sociaal isolement. 
Je kunt zeggen dat de Samaritaan in dit verhaal in een dubbel isolement leefde: als 
melaatse èn als Samaritaan werd hij veracht. 
 
Op zoveel manieren kunnen mensen in een isolement leven. 
Afgelopen vrijdag was het “Coming Out Day” ; 
Een dag om degenen die hoge drempels zien om voor zijn of haar geaardheid uit te 
komen, een hart onder de riem te steken. 
In sommige gemeenschappen bij ons, nog veel meer in landen als Rusland en 
Maleisië leven homo’s en lesbo’s in een isolement. En wordt homoseksualiteit als 
een ziekte gezien die ook nog besmettelijk is. 
“Melaats” dus. Hoed je ervoor in hun nabijheid te komen. 
 
Zo komen we op een diepere betekenis van “melaats” zijn. 
 “”Melaatsheid”“ heeft in de bijbel een uiterlijke en een innerlijke betekenis. Het is 
meer dan zomaar een ziekte. Melaatsheid is een waarschuwing uit de hemel dat de 
mens zijn leven moet beteren. In die zin zijn wij allen melaats, als we ons niet storen 
aan Gods voorschriften. 
We lazen een stukje in het boek Leviticus wat een mens die genezen is van 
melaatsheid moet doen. Het gaat twee lange hoofdstukken lang over voorschriften 
inzake melaatsheid.  
De reiniging van de melaatsen staat in het hart van de Thora geschreven.  
Als melaatsen gereinigd worden, is de wet vervuld, dan breekt Gods koninkrijk aan.  
Zo moeten we ook naar Jezus optreden in het grensgebied van Galilea en Samaria 
kijken: dit is van enorme betekenis.   
 
Jezus blijft dus onderweg naar Jeruzalem staan en ziet in ontferming naar de tien 
melaatsen. Hij trekt hun lot zich aan. 
Ik moet hierbij denken aan hoe in het leven van Franciscus van Assisi de ontmoeting 
met een melaatse zijn leven een beslissende wending gaf.  
Hij, rijke koopmanszoon, gewend aan dure kleren te dragen en de fijnste gerechten 
te eten, moest grote weerzin in zichzelf overwinnen om de melaatsen in zijn 
omgeving te ontmoeten. 
Maar hij was door een innerlijk proces van zoeken heengegaan en gaan vermoeden 
dat God juist bij hén te vinden zou zijn.  
Dat we God niet moeten zoeken in wat gaaf is, schoon, rijk en machtig; maar in wat 
in de wereld geldt als lelijk, afstotelijk, machteloos en arm.  
Hij was gaan vermoeden dat de armen en buiten-geslotenen juist dicht bij God staan.  
Eenvoudig omdat ze zich, door hun situatie, volkomen afhankelijk weten van Hem en 
zo meer voor zijn liefde open staan.  
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Franciscus kuste de melaatse en deze ontmoeting staat aan het begin van de 
armenbeweging die hij heeft gesticht en vandaag nog duizenden mensen inspireert 
solidair te zijn met de armen en van hen juist willen leren. 
 
Zo zie ik Jezus hier niet staan als een weldoener voor deze zielige mensen, maar als 
een bondgenoot.  
Als mens die weet wat het betekent buiten gesloten te worden, opgejaagd.  
Die zelf als “onrein” werd bestempeld, omdat hij zich met onreine mensen in liet.  
Die zich meer en meer liet verontreinigen en om die reden in Jeruzalem verworpen 
zou worden en gedood. Het is op deze weg dat hij deze tien melaatsen van hun 
ziekte en uit hun sociaal isolement bevrijdt. 
 
Nu doet de wijze waarop Lucas wat hier plaatsvindt beschrijft denken aan een 
liturgische ceremonie.  
Aan hoe de sabbat wordt gevierd. 
Tien melaatsen; tien mensen is het minimum aantal mensen dat nodig is om een 
sabbatsviering te houden, de minjang genoemd. 
Tien rechtvaardigen waren er in Sodom nodig om de stad te behouden. 
Alle elementen die in een dienst zitten, zitten ook hierin. 
“Heer, ontferm u”” horen we in de roep van de melaatsen. 
En later zal één van hen naar Jezus terugkeren,  
dankend en God verheerlijkend:  
verheerlijken en danken zijn tezamen de uitdrukking voor de sabbat houden. 
 
Eerst wordt hun bede om ontferming verhoord: 
Jezus zegt hen: 
Trekt op en laat u aan de priester zien. 
Jezus houdt zich aan de voorschriften van de joodse wet. Hij plaatst zichzelf er niet 
boven. Zij dienen gewoon het ritueel te ondergaan waarvan we in Leviticus hebben 
gelezen. 
Zij gaan op weg, in vertrouwen op Jezus woord, want ze hadden nog niets van een 
verandering bij zichzelf ontdekt op dat moment.  
En het geschiedt - dat is bij Lucas het stopwoord om aan te geven dat hier het heilige 
in het geding is - als zij gáán worden zij gereinigd.  
Stap voor stap in geloof gegaan, met iedere mijl in gehoorzaamheid afgelegd, trok 
weer een zweer weg, dichtte zich nog een wonde. 
We hoeven dan ook niet meer te horen hoe het in de tempel afliep. 
Ze zullen als genezen zijn verklaard. 
 
Maar dan gaan de wegen van de mannen uiteen. 
De meesten keren terug naar hun vroegere huis, ze zullen feest hebben gevierd met 
familie en vrienden. De draad van hun leven weer hebben opgepakt waar die 
afgebroken was. En geef ze eens ongelijk. Ze hebben het gewone leven al te lang 
moeten ontberen. 
 
Maar één van hen staat stil. 
Hij denkt verder na. Reflecteert op zijn leven; is door een leerproces heengegaan. 
Ja, hij is weer gezond, hij heeft toevallig geluk gehad, maar er is meer dan dat en het 
is helemaal niet toevallig. Er is wat in hem veranderd: hij kijkt anders tegen zijn 
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geschiedenis en zichzelf aan. Hij kan zijn leven daarom niet op de oude voet 
voortzetten. 
Hij denkt niet alleen: ik heb geluk gehad, mooi, dit is gebeurd, maar ook: waardoor is 
die verandering gekomen? Wat heeft mij dit heil gebracht? 
Dan kan hij zich wel aan de priester laten zien, dan kan hij wel alle kerkelijke 
regeltjes volgen – maar aan het begin van zijn wonderlijke genezing staat toch 
Jezus, hem komt alle dank toe.  
Na het kyrie het glória  
God lovend en verheerlijkend keert hij naar zijn weldoener terug. 
Valt hem voor zijn voeten en brengt hem zijn dank. 
Dat is dan de eucharistie: de dankzegging. 
Pas nu horen we dat deze ene een Samaritaan is, in Jezus woorden even later een 
eldersgeborene genoemd, een vreemdeling. 
De Samaritaan, de buitenstaander, wordt hier als het voorbeeld voor ons allemaal 
gezien.  
(Als ook in die bekende gelijkenis uit Lucas het een Samaritaan is die als enige de 
beroofde en gewonde man langs de weg te hulp schiet). 
Wat maakt deze mens uniek? 
Omdat hij niet bleef staan bij zijn heling alleen, maar door dit gebeuren heen ging 
beseffen dat God met hem bezig was geweest. 
Dat is rein worden in de zin waar de Torah over spreekt: niet alleen uiterlijk, maar ook 
innerlijk het heil ervaren. Weer in de rechte relatie tot God komen te staan. 
En dat Jezus hierin een cruciale rol speelt. 
Dat door hem het heil van God naar hem is toegestroomd. 
Hij beantwoordt Jezus liefde, hij gaat een relatie met hem aan. 
Geen terugkeer naar zijn oude leven, maar opnieuw beginnen, een onbekend leven 
tegemoet.  
 
Jezus doet hem opstaan, zet hem op zijn voeten: zijn dankbaarheid zal hij verder 
kunnen tonen door op weg te gaan. Hij zal Jezus blijven volgen op zijn weg naar 
Jeruzalem. 
 
“Waar blijven die andere 9 dan?” vraagt Jezus. 
Jezus hoopt dat ze nog onderweg zijn, nog bezig zich om te keren. En misschien 
komen ze later wel tot inzicht, gaan ze vragen stellen, maar hebben meer tijd nodig 
dan die Samaritaan. 
Maar, om nog even terug te komen op die minjang: 
Voor het vieren van de sabbat zijn 10 mensen nodig – 
Daarom ook de vraag van Jezus: waar blijven die andere 9? 
 
Dat is waarom wij wekelijks de zondag als onze sabbat vieren: 
Hét moment om je leven in een ander licht te zien. 
Stil te staan bij wat ons gegeven is, 
Onze dankbaarheid te uiten, maar ook door die dankbaarheid heen verder te kijken: 
door dit bestaan heen te kijken, de bron te zien, waaruit we leven! 
Om zo heling te ervaren naar lichaam en ziel. 
Dan is, zoals Jezus hierna tegen de Farizeeërs zegt, het koninkrijk al aangebroken. 
Het is niet in een abstracte toekomst, maar het koninkrijk van God is concreet in ons 
midden, waar mensen Gods heling en heil ervaren. 
 


