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Zondag 17 september 2017 

Startzondag en Vredeszondag 

 

I have a dream… 

 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 

Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 
 

 

Lezing bij het gloria: Jesaja 56,1-8 

 

Evangelielezing: Lukas 17,11-19 (staande) 

 

Lied: “Roept God een mens tot leven” (t. Huub 

Oosterhuis = lied 346, m. Frits Mehrtens) 

 

allen gaan zitten 

 

Overweging 

 

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering werden 

we op pad gestuurd. Twee aan twee. Om eerst een 

tijdje in stilte te lopen. En daarna van gedachten te 

wisselen. Jan Vogel en José van Dasselaar hadden 

daarvoor een vraag bedacht die aansluit bij deze 

startzondag: “Waar droom je van?” En vervolgens 

ook de vraag: “Wat zou je zelf kunnen doen om die 

droom te verwezenlijken?” 

 

Tja, waar droom je van… 

Die tien melaatsen, die op Jezus afkomen als hij 

door hun grensgebied trekt, dromen misschien wel 

van genezing. Niet meer in het armoedige getto 

hoeven wonen, buiten de steden en dorpen moeten 

blijven. Niet meer van liefdadigheid afhankelijk 

zijn. Zelf weer een plek in kunnen nemen in de 

maatschappij. Zelf weer zinvol bezig kunnen zijn… 

Zo dromen de mensen van Jesaja’s volk misschien 

wel van een veilig thuis, nu ze zijn teruggekeerd 

uit de ballingschap. Niet meer lastig gevallen 

worden door mensen die hen weg willen jagen. 

Thuis mogen zijn in wat ze zien als hun eigen land. 

 

Waar droom je van? 

Misschien wel van een mooie vakantie. Of niet 

meer zo’n pijn hebben aan die gewrichten. Beter 

kunnen slapen. Je minder eenzaam voelen. Als je 

kinderen of kleinkinderen hebt: dat ze goed 

terecht komen. Of dat ze vaker thuis komen.  Als 

je jong bent: iemand vinden van wie je heel veel 

kunt houden. Slagen voor je examen. Een mooie 

baan… 

 

De melaatsen roepen om erbarmen. Misschien is 

hun wens van dat moment wel vooral een kom 

eten. Ze riepen misschien wel: “Erbarm u over 

ons, doe wat eten in onze kom.” 

En Jezus: hij stuurt ze naar de priester, door wie 

ze zich van tijd tot tijd moeten laten keuren; de 

priester, die hierin de functie van huisarts had. 

Zou dat voor hen niet teleurstellend zijn geweest, 

als ze hoopten op een kom eten? Toch doen ze 

kennelijk wat hij hen zegt. En gaandeweg komt tot 

hun verwondering hun misschien wel allergrootste 

droom uit: ze blijken genezen. 

 

Maar hier gaat het in dit verhaal kennelijk niet om. 

Want hiermee houdt het niet op. Er volgt meer. 

“Terwijl ze gingen werden ze gereinigd,” horen we. 

Ze zijn onderweg en merken: hé… mijn huid lijkt 

wel gezond! 

Het lijkt erop dat die reiniging gebeurde voordat ze 

bij de priesters gekomen waren. Eén van de tien 

doet vervolgens iets bijzonders. Hij gaat niet mee 

naar de priesters om zich te laten keuren. Hij keert 

op zijn schreden terug. Hij doet dus niet wat hem 

is opgedragen; liever zoekt hij de persoon op bij 

wie naar zijn beleving de reiniging begon. En hij 

valt neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. 

“Waar zijn de negen anderen?”, vraagt Jezus dan. 

Tja – die negen anderen zijn op dat moment toch 

bezig met wat hij hen opdroeg? 

 

De negen doen wat Jezus hen opdroeg. Toch prijst 

hij de ene die terugkwam, een Samaritaan. “Uw 

geloof heeft u gered,” zegt hij hem. 

Het is een merkwaardig verhaal. Het zet aan tot 

nadenken. 

Jezus lijkt de Samaritaan te prijzen omdat hij niet 

doet wat hem is opgedragen. Omdat hij zijn hart 

volgt en niet zijn opdracht. Wat betekent dit? 
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De Samaritaan komt terug, hij looft God en hij 

bedankt Jezus. Ik geloof niet dat Jezus hier blij 

mee is omdat hij zo graag bedankt wil worden. Hij 

vraagt niet: “waarom komen de andere negen mij 

niet bedanken?” Hij vraagt: “Wilde niemand anders 

terugkomen om God eer te bewijzen?” 

God eer bewijzen – ook dit is iets anders dan 

dankjewel zeggen.  

Wat is het wel?  

De profetie van Jesaja werpt hier licht op: het is ‘je 

met God verbinden’. En ‘de sabbat in acht nemen’. 

Niet op de wettische manier: je aan regeltjes 

houden op de sabbat. Maar op een veel 

fundamentelere manier. ‘Je met God verbinden’, 

‘de sabbat in acht nemen’, dat is: God zoeken. 

 

Ten diepste is dat, denk ik, waar we op die 

wandeling, twee aan twee, mee bezig waren. Toen 

we ons afvroegen waar we van dromen. 

Iemand vertelde: “Eerst liep ik vooral aan 

persoonlijke dingen te denken. Waar droom ik van? 

Van meer balans in mijn leven. En: mezelf meer 

aanvaarden zoals ik ben. Maar toen dacht ik: is dat 

echt waar ik van droom…? Dat is meer mijn 

ontwikkelingsweg. Mijn persoonlijke weg. Die weg 

gaat wel door, zolang als ik leef. En dat is goed zo. 

Maar… waar dróóm ik nou echt van?”  

Het was zoeken. God zoeken. Hadden we deze 

wandeling niet gedaan, dan hadden we die dag 

voor dat zoeken vast geen tijd genomen. Zoals die 

negen die genezen waren en doorgingen met wat 

gedaan moest worden. Want de dag heeft zijn 

eigen orde en stilstaan en God zoeken zijn daar 

meestal geen deel van. Behalve bij die ene. 

Waar droom ik van? Ik kan ook vragen: wat vind ik 

écht belangrijk? Wat doet er werkelijk toe? 

 

‘I have a dream’, zei Martin Luther King op 28 

augustus 1963. Wat was zijn droom? 

Die was dat eindelijk werk gemaakt zou worden 

van de antidiscriminatiewetten die door het 

parlement waren aangenomen. Dat was wat er 

voor hem werkelijk toe deed. En het was niet enkel 

een droom. Hij zette er zich met zijn leven voor in. 

En het werd als in het lied dat we zongen: 

“hij zal zijn leven geven, 

hij maakt zichzelf tot brood 

hij sterft en anderen leven, 

hij overleeft de dood.” 

 

“Ik droom van wereldvrede,” zei iemand.  

Ja, dat is wat er werkelijk toe doet. 

Maar het gevaar van zo’n enorme droom is dat die 

je passief en machteloos maakt. Dat het zoeken 

van God uitloopt op de frustratie dat hij nergens te 

vinden is. Want wat is hierin jouw rol? De vraag 

die José en Jan toevoegden aan onze wandeling is 

een essentiële: “Wat zou je zelf kunnen doen om 

die droom te verwezenlijken?”  

 

Naast Martin Luther King hebben we vele 

voorbeelden. Met ieder hun eigen droom die soms 

wel groot, maar niet onbereikbaar ver weg was. 

Mozes deed wat hij kon voor een menswaardig 

bestaan van zijn eigen volk. 

Jesaja zette zich in voor een wederopbouw met de 

blik gericht op God. 

Nelson Mandela werkte aan een vreedzame 

regenboognatie. 

 

En Jezus – wat was zijn droom? Hoe zocht hij God? 

Hij hield het misschien wel het kleinst van 

allemaal. Hij zag om naar die ene blinde en die 

ene lamme; naar die tien melaatsen in het 

grensgebied. Zij zijn voor hem wie er werkelijk toe 

doen. God zoeken, dat is voor hem: oog hebben 

voor die ene die mijn pad kruist. 

 

Waar droom jij van…? 

 

 

Muziek 

 

Lied: “Komen ooit voeten gevleugeld…” (t. Huub 

Oosterhuis, m. Freylinghausen 1741; GvL 484) 


