
 

 

Overweging 28e zondag door het jaar C 

Thema: Geloven is je redding 

Lezingen: 2 Koningen 5,14-17 en Lucas 17,11-19 

Zondag 13 oktober 2019    R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

Huidvraat, lepra beter bekend misschien als melaatsheid was eens een 

ernstige ziekte. De ernst zat in de besmettelijkheid. Daarom moeten in de 

tijd van Jezus melaatsen op een ruime afstand blijven van gezonde 

mensen. 

En als een melaatse in de buurt van gezonde mensen kwam moest hij 

roepen: “onrein, onrein”. Erg vernederend.  

Nog erger werd het voor melaatsen toen besloten werd om hen bij elkaar 

te laten wonen in enclaves of op eilanden. Vernederender en 

ontmoedigender kan het niet. Je hoort er niet meer bij. Er is geen 

toekomst. Niemand die je helpt of lijkt te helpen. Helemaal aan hun lot 

overgelaten. Door God en alleman verlaten. Hoe kun je in zo’n situatie 

menswaardig leven en vreugde scheppen in dit tranendal waar alle 

vertrouwen in jezelf, je medemens en God lijkt te zijn verdwenen. 

 

In beide verhalen van vandaag lijden mensen aan huidvraat. In beide 

verhalen, zoals ik in de inleiding zei, gaat het om twee vreemdelingen, 

Naäman en een Samaritaan, die beiden niet tot het volk van God horen.  

Van de Samaritaan wordt zelfs gezegd dat hij een heiden is. En heidenen 

mogen helemaal niet in de tempel in Jeruzalem komen.  

 

In de eerste lezing gaat het om Naäman.  

Hij was ledenoverste van de koning van de Arameeën met een huidziekte. 

Vreselijk voor een man in zo’n positie. Van een Israëlisch dienstmeisje 

hoort hij dat hij naar de grote profeet Elisa van Israël moet gaan.  

Aanvankelijk wil hij niet naar een tegenstander gaan om zich te laten 

genezen. Als er voor hem geen andere mogelijkheid op genezing is, is hij 

bereid om zijn heil bij de vijand te gaan zoeken. Van de profeet Elisa moet 

hij zich zevenmaal onderdompelen in de Jordaan. Zeven is in de bijbel een 

bijzonder getal. Het is het getal van God, van compleetheid, van heelheid.  

 

Eerst was Naäman boos over zo’n simpele therapie. Hij wil het niet doen. 

Zijn dienaren dringen er bij hem op aan toch te doen wat de grote profeet 

hem voorstelt. Uiteindelijk doet Naäman wat Elisa hem opdraagt en 

geneest. Het woord ‘genezen’ betekent in de bijbel niet slechts herstellen 

van een ziekte.  



 

 

Het betekent ook helen, heel worden in de zin van leren omgaan met 

ziekte of beperking, mentaal gesterkt worden en zich heel voelen in relatie 

met zichzelf, met anderen en met God. 

 

Het verhaal vertelt ons dus over de genezing, de heelwording van Naäman 

en over zijn gelovige reactie. Over zijn bekering zegt hij: ‘Nu weet ik dat 

er alleen in Israël een God is en nergens anders op aarde’.  

Wie goed hoort, begrijpt dat Naäman hier een korte geloofsbelijdenis 

uitspreekt.  

En Naäman is zo blij, dat hij Elisa wil betalen. Maar die weigert. En 

daarvoor heeft Elisa een goed en mooi argument. De genezing van 

Naäman is niet het werk van Elisa, maar van God. Naäman herkent dat en 

wil vanaf nu alleen de God van Israël aanbidden. En dan eindigt de eerste 

lezing bijzonder mooi. Door zijn genezing gelooft hij in de God van Israël. 

Hij neemt een vracht aarde mee naar huis, om thuis in Damascus, God op 

eigen bodem, op heilige grond, op de grond waarop Naäman heel is 

geworden, God te danken en voor God offers op te dragen. Zijn 

vertrouwen in Elisa is zijn redding geweest.  Elisa wordt voor Naäman de 

openbaring van Gods nabijheid. 

 

We kunnen deze handelwijze vergelijken met mensen die naar Lourdes 

zijn geweest. Daar door water heen zijn gegaan en een ander mens 

geworden. Ze brengen water mee of een ander aandenken, om Maria te 

eren. Hun geloof in Maria is hun redding. 

 

In het evangelie ontmoeten we tien melaatsen. Van grote afstand roepen 

ze naar Jezus: ‘Ontferm u over ons’, heb medelijden met ons’.  

Het is een roep om hulp vanuit een situatie van onmacht en diepe nood. 

Zoals vele zieken die alle medische mogelijkheden tot herstel hebben 

doorlopen en uiteindelijk naar Lourdes gaan. Het laatste redmiddel, om 

hulp te vragen bij Maria. Meestal komen ze anders terug dan ze zijn 

gegaan. Niet genezen van hun ziekte, maar nu kijken ze anders naar 

zichzelf, naar hun ziekte, mentaal gesterkt kunnen ze beter omgaan met 

hun ziekte. Ze hebben het gevoel, ja de zekerheid dat ze zijn gezien. 

 

Terug naar de tien melaatsen en Lucas die verteld dat Jezus hen ziet. Hij 

blijft wel op een afstand van hen. Raakt hen niet aan. Doet niets, maar 

geeft hen het advies om zich te laten zien aan de priesters in de tempel. 

De priesters konden genezing vaststellen.  

Onderweg werden ze gereinigd, staat er. Eén van hen komt terug naar 

Jezus toen hij zag dat hij genezen, geheeld, heel geworden was.  



 

 

Het is de Samaritaan, de niet gelovige, de heiden.  

Als ongelovige en heiden mocht hij niet naar de tempel gaan. Hij komt 

terug om God in Jezus te eren en te danken. Hij eert God omdat de God 

van Israël hem het leven weer heeft gegund.  

Vanaf nu kan hij weer leven met zichzelf in verbondenheid met anderen. 

Hij dankt Jezus omdat Gods genezing door Jezus tot stand is gekomen. 

Een beetje verbaasd vraagt Jezus de Samaritaan: ‘Waren jullie niet met 

tien, waar zijn de negen anderen? Komen die niet terug om God te eren?’  

 

Mogelijk, zo denk ik, vinden de negen het vanzelfsprekend, behalve die 

ene. Jezus zegt tegen hem: ‘Sta op en ga heen: uw geloof heeft u gered’. 

Redding is meer dan genezing. Bij redding gaat het om de hele persoon in 

zijn verhouding tot God. Hij is niet alleen van buiten maar vooral van 

binnen heel geworden, geheeld. Letterlijk staat er ‘sta op en ga op weg’. 

Hier kunnen we spreken van opstanding, verrijzenis.  

De man is door Jezus is opgestaan, tot leven gekomen, tot nieuw leven en 

mag nu gaan, dat wil zeggen: leven. 

 

Zijn de melaatsen van deze tijd niet de vreemdelingen en vluchtelingen? 

We kunnen de tien melaatsen vergelijken met tien vluchtelingen die in ons 

land in vrede willen leven. Negen van hen vinden het de normaalste zaak 

van de wereld dat ze hier een nieuwe thuis krijgen.  

Maar één is zo blij met zijn nieuwe thuis en denkt na over zijn nieuwe 

leven en over God die hem dit nieuwe leven heeft gegeven doorheen 

mensen die hem hebben gezien en geholpen hier een nieuw bestaan op te 

bouwen. Hij is blij zet zich in voor het verbeteren van veiligheid in zijn 

buurt. 

We kunnen de tien melaatsen ook vergelijken met tien mensen die brood 

kopen bij de bakker. Zij betalen. Negen van hen vinden dat de normaalste 

zaak van de wereld. Maar één van hen ziet in het dagelijks brood een 

reden om God te danken, de uiteindelijke Gever van alle goeds. Hij bidt 

voor de maaltijd. 

 

Of met tien mensen die in het ziekenhuis herstellen van een ernstige 

ziekte. Negen van hen willen zo vlug mogelijk hun vroegere leven 

oppakken. Eén van hen begint na te denken over zijn leven en over God 

die geneest en helpend nabij is doorheen artsen en verplegend personeel. 

Voortaan dankt hij God voor elke nieuwe dag die hij mag leven. 

 

Voor allen is waarachtig geloven hun redding.  

Moge dit voor ons ook zo zijn.   Amen. 


