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Goede mensen, 

We vinden het heel gewoon dat we een dak boven ons hoofd hebben,  

mensen die om ons geven, talenten hebben gekregen, een fatsoenlijk 

inkomen, gezonde kinderen/kleinkinderen, welvaart. We vinden het allemaal 

bijna vanzelfsprekend; we staan er niet of maar weinig bij stil dat het ons 

zomaar, onverdiend, is gegeven en dus vergeten we ook God en mensen 

dankbaar te zijn. Totdat er gerommel is aan de grenzen van Europa, totdat een 

ernstige ziekte ons leven bedreigd. Ook hierop wordt verschillend gereageerd. 

 

Ook mensen die een ernstige ziekte hebben meegemaakt, doodziek zijn 

geweest, kunnen heel verschillend reageren als ze wonder boven wonder zijn 

hersteld. 

 

Sommigen leven verder alsof er niets is gebeurd. Ze beschouwen hun, haast 

wonderlijke genezing, als de normaalste zaak van de wereld.  

 

Anderen zijn door wat ze hebben meegemaakt, andere mensen geworden. In 

coronatijd hebben we het van mensen die op de ic hebben gelegen kunnen 

horen. Iemand zei: ‘Ik kijk na mijn verblijf op de ic anders naar de wereld en 

de dingen en ik ben dankbaar dat ik er nog ben.’  

Door hun wonderlijke genezing kijken ze anders om zich heen. Ze zien de 

mensen en de dingen vanuit een andere bril. Ze zijn het leven anders gaan 

zien. De kwetsbaarheid van het leven en de grootsheid om weer geheel 

hersteld te zijn van een ernstige ziekte, heeft op een nieuwe manier betekenis 

gekregen. Ze zien nu het leven met verwondering en dankbaarheid, ze 

beseffen dat ze nergens recht op hebben, dat hen alles om niet is gegeven.  

 

Naäman lijkt hier op. Hij toont zich dankbaar om zijn genezing. Hij zoekt, na 

zijn genezing, de profeet Elisa op om hem te danken.  

Op een bijzondere manier doet Naäman dit. Eerst wil hij Elisa met een 

geschenk danken. Maar Elisa neemt geen geschenk aan. Elisa is van mening 

dat niet hij, maar God dank moet worden gebracht voor zijn genezing. God 

komt alle eer toe, vindt de profeet.  

En dan doet Naäman iets bijzonders. Zijn geloof in de God van Israël drukt hij 

op een prachtige manier uit. Hij neemt een vracht aarde mee naar huis om op 

die aarde -voor hem reddende heilige grond- , in de plaats waar hij woont, op 

die aarde, een dankoffer aan God op te dragen. 

 



Ook de Samaritaan in het evangelie van Lucas lijkt op een mens die na 

genezing op een andere manier naar het leven kijkt. Met de negen andere 

melaatsen gaat ook de Samaritaan op naar de tempel.  

Toen onderweg hun huid gaaf werd, gingen negen hun eigen weg. Ze vonden 

het blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld dat ze gereinigd waren. De 

Samaritaan die uit een ander land komt met een andere cultuur en religie, 

gaat ook niet naar de tempel. Hij keert om en gaat terug naar Jezus om Jezus 

te danken voor zijn genezing. Hij toont zijn dankbaarheid aan Jezus en dan 

zegt Jezus: “Je geloof, je vertrouwen heeft je gered.” 

Tien mensen zijn genezen. De Samaritaan is door zijn geloof gered. Hij voelt 

nu van binnenuit dat het leven een gave is, hem gegeven is, en dat hij met 

verwondering open en dankbaarheid in het leven mag staan.  

 

Om dankbaar in het leven te staan is een lichamelijke genezing niet nodig. De 

vrouw van vrienden van ons overleed. Na haar dood bleef haar man verweesd 

achter. Hij ruimde het huis op en gaf sieraden en andere kostbaarheden aan 

de personen zoals zijn vrouw hem had opgedragen.  

Toen hij daarmee klaar was trok hij zich terug uit het openbare leven. Kwam 

nauwelijks nog buiten. In het laatste half jaar van zijn leven werd hij zachter, 

toegankelijker en gevoelig voor het wonder van het leven. Hij werd opener en 

dankbaar voor alles wat hij in zijn leven mocht geven en ontvangen. Het is dus 

nooit te laat om je dankbaarheid aan God te tonen. 

 

Vluchtelingen en vreemdelingen die in ons land een nieuwe toekomst zoeken 

voor even of voor altijd, kennen ook vele vormen van uitsluiting, van apart 

gezet te worden, zoals de mensen met huidvraat uit de schriftlezingen. Velen 

van hen willen zich inzetten in ons land uit dankbaarheid dat ze hier mogen 

leven, rust vinden en vrede. Zij geloven in het leven en in de goedheid van 

mensen. Zij weten God aan hun zijde. Daarom is hun hoop en vertrouwen 

groot dat zij opgenomen worden in dit land en hier toekomst vinden.  

 

In de schriftverhalen bidden de melaatsen om hulp, medeleven en medelijden. 

In hun nood zijn ze op anderen dan zichzelf aangewezen. Op God die hen 

voelbaar nabij komt in mensen van goede wil. En meer nog dan met een 

gebed heeft geloven te maken met het vermogen om met verwondering en 

dankbaarheid te leven, om in relatie te staan met God, het geheim van het 

leven. Bidden is het onderhouden van die relatie, is verwondering, 

dankbaarheid, zorgen en vreugden voorleggen aan God en je in alles gedragen 

weten door Hem. Wetend dat we in alles aangewezen zijn op God, leggen we 

aan God ook voor wat onaf voelt, wat als tekort wordt beleefd en we 

vertrouwen dat toe aan zijn liefde. En waar we ervaren dat zijn liefde ons heelt 

en bemoedigt, spreken we onze dankbaarheid daarvoor naar Hem toe uit. 

 



 

In het evangelie vragen tien melaatsen Jezus om hulp en één komt terug om 

te danken. Danken is de relatie met God onderhouden. Voor negen melaatsen 

lijkt danken en bidden geen plaats te hebben in hun leven. Is dit ook niet zo 

voor velen van ons? Voor veel mensen is bidden vooral het vragen van een 

gunst aan God. De behoefte om te bidden is er pas in tijden van ziekte en 

nood. Zo lijkt het alsof God er is als we in nood verkeren, tekort ervaren, of 

onze vergankelijkheid voelen.  

Slechts één van de tien melaatsen ziet in dat je contact mag zoeken met God 

in tijden dat je geluk hebt, het je goed gaat en je je verwondert over het 

leven. Dit is bidden. En zo een gebed getuigt van een diep geloof, dat de mens 

doet leven. Zo een geloof zal ook ons allen redden. 


