
 
Zondag 13 oktober 2019 

 vierde van de herfst 

 
 

Eerste lezing: 2 Koningen 17,24.29-33 

 

Lied: ‘God is Koning’: lied 99, 1 en 3 

 

Evangelielezing: Lukas 17,11-19 

 

Lied: ‘Heer, als wij, melaats van harte’ (t. Muus Jacobse, 

m. Jaap Geraedts; liedboek voor de kerken gezang 71,3) 

 

Overweging 

 

Jezus is op weg. Op weg naar Jeruzalem, de stad van de 

vrede – zoals wij dat allemaal zijn. Elke dag opnieuw. 

Op weg naar een wereld waar alles goed is, waar zeeën 

van onrecht niet meer bestaan, waar brood en liefde is, 

genoeg voor allen. Daarheen zijn wij op weg. 

 

Jezus is op weg. En hij komt door grensgebied. Gebied 

waar de dingen minder duidelijk zijn. Waar verwarring 

op je af komt. Waar je los wordt gemaakt uit je comfort 

zone. Zoals de reizigers hebben ervaren tijdens hun reis 

naar Oeganda, de afgelopen weken. 

 

In grensgebied is van alles aan de hand wat je niet 

verwacht. Hier komen tien melaatsen Jezus tegemoet. 

Melaatsheid, een ziekte van isolement. Zodra je een 

‘enge plek’ op je huid ziet, moet je je melden bij de 

priester die tegelijk de plaatselijke dokter is. Die stuurt 

je waarschijnlijk je dorp uit. Want er is misschien 

besmettingsgevaar. Liever één mens isoleren, dan 

iedereen ziek. 

Daar buiten het dorp heb je niets meer. Je bent 

aangewezen op liefdadigheid. Hopelijk komen 

familieleden je af en toe iets te eten brengen. En 

hopelijk blijkt de huidaandoening geen melaatsheid te 

zijn, maar iets onschuldigs dat overgaat. Dan kun je 

opnieuw naar de priester gaan, in de hoop dat die je 

genezen zal verklaren. Mits je intussen niet met echt 

enge dingen besmet bent geraakt. Wanneer je echt 

melaats bent, is je leven zo goed als voorbij. 

Tien melaatsen zijn het hier. Tien: zoveel als er mannen 

nodig zijn om in de synagoge een viering te kunnen 

houden. Is hier een hele gemeenschap ziek? Een 

gemengde gemeenschap in deze grensstreek, van joden 

en Samaritanen,  die ten dode is opgeschreven? 

 

In Oeganda lazen we dit verhaal van Lukas in een 

gemengde gemeenschap. Enkele vrouwen uit de 

omgeving deden mee en enkele studenten van de 

school. De meesten van hen werkzaam in het 

naaiatelier op de Queen of Peace Highschool. 

Sommigen christen, uit verschillende kerken, anderen 

moslim. Het is vanzelfsprekend en gebeurt zonder 

problemen. Er is immers maar één God? 

Christenen en moslims, heel ontspannen gaan ze met 

elkaar om. En onbevangen doen ze allen mee aan deze 

Bijbelstudie. Samen met Lieske en Betsy en mij. 

 

De melaatsen roepen om medelijden. Kyrie eleison! 

Van een afstandje roepen ze Jezus en zijn leerlingen 

toe. Hun kommen voor eten hebben ze voor zich uit 

geschoven, ze staan tussen hen en de groep reizigers in. 

Je ziet het voor je. 

En Jezus? Hij geeft niets. Het enige wat hij doet is hen 

op controle sturen: ‘ga u aan de priesters laten zien.’ 

Een erg teleurstellende reactie… Ga op controle, ik kan 

anders ook niks voor je doen.  

 

Ze doen wat Jezus hen zegt. Wel apart. Zou ik dat 

hebben gedaan? vraag ik me af. Wat zagen ze in Jezus, 

dat ze doen wat hij hen zegt? 

En dan, als ze weglopen, trekken hun enge plekken 

weg. Ergens onderweg naar de priester annex huisarts. 

Eén van hen keert om. Hij merkt wat er met hem 

gebeurt en hij keert terug naar Jezus. Hij doet dus niet 

wat op dat moment het allermeest voor de hand ligt: zo 

snel mogelijk naar de priester gaan. Dat moet immers 

gebeuren voordat hij weer contact met mensen mag 

hebben. Eerst moet hij rein verklaard worden. Maar 

nee, daar trekt hij zich niks van aan. Afstand houdt hij 

ook niet meer. Hij valt aan Jezus voeten neer. En hij 

dankt hem met alle passie die in hem is. 

 

Ook voor de vrouwen in Oeganda was dit de enige 

reactie die ze zich konden voorstellen. 

Stel, zij waren één van die tien. Wat zouden ze doen? 

Ze zouden, net als die Samaritaan, onmiddellijk naar 

Jezus teruggaan. Hem bedanken. Webalee, webalee 

nnjo! Heel erg bedankt. We hebben die woorden in 

Oeganda vaak gehoord. Belangrijke woorden. Net als 

‘wazuse otya?’ Goedemorgen, heb je goed geslapen? 

Bulungi!, is dan altijd het antwoord. Uitstekend! Altijd 



eerst deze uitwisseling. Altijd eerst ontspannen contact 

maken. Dan pas ter zake komen. 

 

Terug gaan naar Jezus – ondanks dat dat niet de 

opdracht is? Ondanks dat het niet mág, voordat je 

genezen bent verklaard?  

Je kunt je wel voorstellen hoe het met de andere negen 

gaat. Ze snellen ieder naar hun eigen priester. 

Waarschijnlijk de priester in het dorp waar ze vandaan 

komen. Nauwkeurig inspecteert die de huid. Stuurt ze 

dan misschien wel opnieuw het dorp uit: kom over een 

week terug! Dan zullen we zien of deze genezing 

blijvend is. Een week later opnieuw naar de priester. 

Bulungi! Het ziet er goed uit. Je mag naar je familie! 

Uitzinnig van blijdschap keer je terug naar je gezin, je 

familie, je clan. Het is een enorme overgang. Die vraagt 

al je energie en aandacht. Je pakt je vroegere leven 

weer op, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Je schiet 

weer wortel in je dagelijkse en tegelijk onalledaagse 

bestaan. 

 

Maar het is alleen die ene die de wet overtreedt, tegen 

wie Jezus zegt: ‘sta op en ga. Je geloof heeft je gered.’ 

Als je nou die ene bent die naar Jezus terug gaat - wat 

betekent dit dan voor jou? vroeg ik aan de vrouwen in 

de groep. ‘Het is een zegen,’ zegt een van hen. Hoe voel 

jij je gezegend?  

‘Dat ik mijn ouders nog heb,’ zei een jong meisje. 

Allerminst vanzelfsprekend hier. ‘Ik ben blij met mijn 

haar,’ zei een ander. ‘Ik voel me gezegend doordat er 

mensen zijn die voor me zorgen,’ zei een derde.  

En Theresa vertelt van haar zwangerschap. Toen ze 

zwanger was, bad ze voor haar baby. Dat hij vet en 

gezond ter wereld mocht komen. Nu heeft ze een 

dochter van vijf maanden. Sofia. Ze was vet en heeft die 

eerste kritieke weken overleefd. Haar moeder zorgt 

voor haar als zij werkt. Sofia is haar zegen van God. 

‘Vrijdag zal ik haar meenemen,’ belooft ze. 

 

Het gesprek liet me verward achter. Theresa, 

ongehuwde moeder. Misschien wel tegen haar zin 

zwanger geworden. Nog een mond om te voeden, 

terwijl er al zo weinig inkomen is. Maar zo blij met haar 

dochter. Zo gezegend voelt ze zich, omdat haar kind 

leeft. 

Wanneer voel ik me gezegend, vraag ik me af. En waar 

dank ik voor…? 

 

Ik zie mezelf eigenlijk wel onder die negen die niet 

terugkeren. Die negen die precies doen wat hen is 

opgedragen, namelijk zich laten zien aan de priester. 

Die negen die weer opgeslokt worden door het leven. 

Die meteen weer opgenomen worden in het doen, in 

handelen, in werk, in doorgaan. Daar wíl ik wel 

weerstand aan bieden – maar hoe? 

 

Stilstaan als je iets geschonken wordt en God eer 

bewijzen, een gloria laten volgen op een kyrie – dat is 

wat Jezus geloof noemt. 

Doen wat die ene Samaritaan doet die naar Jezus 

terugkeert: contact leggen, verbinding maken, de 

ontmoeting zoeken – het is waar we ons in Oeganda 

voor in hebben gezet. En het is wat Jezus geloof noemt. 

 

Maar ook: je niet laten opslokken door de regels en de 

verwachtingen – ook dat is wat Jezus geloof noemt. De 

negen hebben letterlijk de regels gevolgd. Maar het 

heeft niet tot een verdieping van contact geleid. Ze 

leefden misschien nog lang en gelukkig. Maar ze 

leefden bij deze ontmoeting vandaan. 

 

Laten we het onszelf afvragen: waarin voel ik mij 

gezegend? En daarna samen al zingend bidden – om 

vernieuwing; om verheldering; om inzicht. Zodat we de 

weg gaan waarop we God ontmoeten. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’: lied 834 


