
Preek 17-11-2019 

Schriftlezing: Lukas 17:11-19 

Thema: Dankbaarheid 

Gemeente van Jezus Christus, 
 
Het is goed als mens om af en toe om jezelf te leren lachen. Want humor relativeert. Zelfspot is 
belangrijk, anders ga je jezelf veel te serieus nemen. Even om jezelf lachen, even vanuit een ander 
perspectief kijken naar je eigen leven kan heel belangrijk zijn. Als je een relatie hebt dan helpt je 
partner je soms om even jezelf te relativeren. Een ander kan je helpen om toch even anders naar de 
dingen te kijken. Anders leren kijken, een ander perspectief geven. Volgens mij is dat voor een deel 
wat de evangelieën ook doen. Ze geven ons een  groter perspectief. En vanuit dat perspectief wordt 
duidelijk dat sommige dingen belangrijk zijn en andere niet zo.  
 
Het is trouwens al te gemakkelijk om de evangelieën, zeker Mattheus, Markus en Lukas, te lezen als 
een verzameling moralistische verhaaltjes. De Bergrede is een voorbeeld van een stuk evangelie dat 
door velen wordt gezien als een voorbeeldige moraal. Jezus is dan een goede mens, een 
inspiratiebron voor ons om ook goed te leven. Ook het verhaal van vandaag wordt vaak zo gelezen. 
De clou is dan ongeveer: het is belangrijk om je zegeningen te tellen, om dankbaar te zijn, niet teveel 
te mopperen en een beetje tevredenheid aan de dag te leggen. Overigens, als we naar de context 
kijken lijkt dat moralisme ook gerechtvaardigd. In vers 10 gaat het nog over ‘je plicht doen’. Maar 
volgens mij zit er een verrassend element in het verhaal waardoor het verhaal opeens over veel meer 
gaat dan alleen maar dat je tevreden moet zijn met wat je hebt. Dan wordt het evangelie, in plaats 
van alleen maar moraal.  
 
Jezus is onderweg. Hij trekt langs de grens tussen de gebieden Galilea en Samaria. U moet weten, 
Israël was in drie gebieden verdeeld in die tijd. Helemaal zuidelijk was Judea, waar Jeruzalem lag. De 
inwoners claimden hun vorm van geloof als de meest authentieke en oorspronkelijke vorm van 
Jodendom. Helemaal in het Noorden was Galilea, ‘Galilea der heidenen’ noemde men het en daar 
blijkt duidelijk uit wat de situatie was: geen zuivere koffie. Jodendom met een beetje heidense 
invloeden. Maar ze zagen zichzelf als Joden. Maar tussen die twee gebieden lag een gebied van de 
Samaritanen die een geheel vermengde vorm van Jodendom en heidendom hadden.  
 
Jezus trekt dus door een grijs gebied heen en daar tref je twijfelachtige types aan: mensen 
uitgestoten die leefden buiten de gemeenschap en veiligheid van dorpen en steden. En daar treft 
Jezus dan 10 melaatsen. Nu werd melaatsheid in de bijbel soms één op één geïdentificeerd met 
lepra, maar dat klopt niet helemaal. Men had in die tijd een nog weinig ontwikkelde medische 
wetenschap. Dus melaatsheid kon van alles zijn, allerlei huidziekten en andere aandoeningen. Vaak 
was een symptoom al genoeg om iemand buiten de gemeenschap te zetten. Dat was wat Mozes had 
geboden. Want sommige aandoeningen waren zeer  besmettelijk. Maar bovendien zag men ziekte 
vaak als gevolg van zonde, en de zieke als een vervloekte. De priester gaf de grens aan. Die  bepaalde 
wanneer iemand ziek was of gezond.  
 
Wanneer Jezus daar loopt door een verder onbekend dorp wordt hij aangesproken door 10 
melaatsen, die op afstand blijven staan zoals dat hoort. Een tiental, misschien wel symbolisch voor 
alle mensen van de wereld die roepen om ontferming. De 10 melaatsen roepen tot Jezus: Meester 
ontferm u! Blijkbaar hadden ze toch ergens iets gehoord of opgedaan over Jezus. Hij krijgt een 
Messiaanse titel. Meester! En Jezus ontfermt zich meteen over de tien melaatsen. Geen twijfel, geen 
ingewikkelde vraag. Geen discussie over wat dat nou toch weer voor types zijn. Of over de vraag of 
ze wel goed zouden reageren. Voor je het weet helpen ze zichzelf weer in de problemen. Als ik geld 
geef aan die dakloze dan gebruikt hij dat waarschijnlijk toch alleen maar om aan drugs te komen. U 



kent dat soort redeneringen wel. Soms heel terecht. Maar het stelt de vraag: Hoe kijken wij naar 
mensen die er niet bij horen in de samenleving? Mensen met het stigma van armoede bijvoorbeeld. 
Mensen die hierheen gevlucht zijn en meteen argwanend aangekeken worden. In elk geval: Jezus 
ontfermt zich over hen.  
 
 Jezus gaat onttrekt zich trouwens niet aan het Jodendom van zijn tijd. Hij verwijst hen voor een 
definitieve verklaring van genezing naar de priester. De melaatsen gaan in elk geval naar de priester, 
zoals is voorgeschreven. Onderweg gebeurt het wonder: ze worden genezen. Zijn ze op weg gegaan 
omdat ze geloofden? Zijn ze daarom genezen? Volgens mij suggereert het verhaal dat de genezing 
een onvoorwaardelijke gave is.  
 
Maar het is wel een verhaal dat veel open laat, dat veel vragen oproept.  
De vraag is bijvoorbeeld naar welke tempel Jezus hen verwees. Lukas laat het bewust open en daar 
heeft hij een bedoeling mee. Lukas wil het debat tussen Joden en Samaritanen doorbreken, er was 
namelijk een levendige discussie gaande over waar de tempel moest staan: de Joden claimden 
Jeruzalem, de Samaritanen de berg Gerizim. En toch is het wonderlijke dat het juist een Samaritaan is 
die terugkeert..  Hij keert terug om God te loven en te prijzen. Om Jezus te danken. Jezus krijgt 
daarmee Goddelijke lof en eer.  
 
Op dit punt beginnen veel preken en meditaties met hoe belangrijk het is om God dankbaar te zijn. 
Dat het toch zo vreselijk is dat maar 1 van de 10 terugkeerde. Dat wij toch zeker niet moeten 
vergeten ook te danken en niet alleen maar te bidden. Maar is dat het punt van Lukas? Het valt in elk 
geval op dat de Samaritaan terugkeert naar Jézus. Daarmee komt Jezus centraal te staan. Dat is het 
eerste wat Lukas wil zeggen: Wie God wil zoeken moet bij Jezus zijn. Dat plaatst de dankbaarheid tot 
God in een ander daglicht, maar daarover later meer.  
 
Dankbaarheid is natuurlijk geen onbelangrijk detail. Laten we nog eens inzoomen op wat  er gebeurt. 
Want we hebben -bewust of onbewust- ergens overheen gelezen. Wat gebeurt er nu precies? Jezus 
trekt langs de grens, komt in een dorp, de melaatsen staan daar op afstand en roepen om hulp, Jezus 
spreekt, ze gaan op weg, en eentje keert terug. Is dat een correcte weergave? We hebben toch iets 
overgeslagen. Want vers 15 zegt nog iets: eentje, toen hij zag dat hij genezen was, keerde terug… 
 
Toen hij het zag. Misschien trouwens in die context niet zo gek. Vaak werd iemand al om het minste 
of geringste al als melaatse gezien en behandeld. Het was zelfs niet altijd helemaal zichtbaar aan de 
buitenkant. Je vraagt je ook af of die anderen het gezien of gemerkt hebben dat ze genezen zijn? Wat 
was hun reactie? Toch is het veelzeggend: Toen hij het zag. Zien is in het evangelie vaak iets 
bijzonders, zeker bij Lukas, denk maar aan Zacheus.   
 
En dat maakt dus alles uit. Dus je kunt hier een prachtig verhaal houden over dankbaarheid. Maar 
dankbaarheid kun je niet afdwingen, dankbaarheid ontstaat als reactie op iets anders. Je moet het 
maar juist zien. Je moet oog krijgen voor de dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. De Samaritaan 
keert terug omdat hij ziet dat er iets bijzonders is gebeurd, door de woorden van Jezus. Omdat hij er 
oog voor gekregen heeft dat het niet de normale situatie is. Omdat hij opmerkt dat dat iets met Jezus 
te maken heeft.  
 
Toen hij het zag. Dat zette me aan het denken. Hoe kijken wij eigenlijk naar ons leven en naar de 
samenleving? Kunnen we nog onze zegeningen tellen? Daarbij spelen verwachtingen een belangrijke 
rol. Als je denkt dat je recht hebt op een leventje van luxe en comfort, dan wordt je ook snel 
teleurgesteld. Natuurlijk weten we wel dat dat niet realistisch is. Toch wordt er in de media 
gemakkelijk gesproken over de rechten die mensen hebben. En dan heb ik het niet over 
mensenrechten, dat zijn elementaire levensbehoeften. Maar het gaat vaak over meer dan dat. Dat 



gaat al te vaak over luxe, in plaats van elementaire menselijkheid. De vraag komt naar boven: Zijn 
onze verwachtingen van het leven niet te hoog?  
 
Iemand zei eens tegen mij: het feit dat velen niet meer in een hemel hierna geloven, maakt dat je 
hier alles in het leven ervan moet maken. En dat maakt het leven een grote zoektocht naar geluk. 
Omdat we ons leven zien als ons eigen bezit, ons eigen project. Je moet er iets van maken. Maar hoe 
velen vallen niet opgebrand uit, omdat het leven niet bracht wat men verwacht had. Regelmatig hoor 
je over de schrikbarende stijging van het aantal mensen met een burnout.   
 
Welke dingen bepalen eigenlijk de focus, het perspectief dat we hebben op de wereld en onszelf? 
Voor de Samaritaan is het Jezus, die een beslissende rol speelt. Maar welke dingen, welke waarden 
en welke gebeurtenissen die we meegemaakt hebben bepalen hoe we kijken naar de wereld? En dat 
kunnen kleine dingen zijn. Wie eens meemaakt dat er ingebroken is, zal toch altijd nog een extra keer 
alle sloten van het huis checken voor vertrek. In de evangelielezing van vandaag lijkt dankbaarheid 
een belangrijk perspectief. 
 
Maar dankbaarheid is niet iets waar je veel van tegenkomt in de samenleving. Eerder het 
tegenovergestelde. Lange tijd heerste er in Europa en zeker in West-Europa relatieve rust. Na de 
gruwelen van de tweede wereldoorlog groeide de welvaart en de vrijheid. Samenlevingen kwamen 
op het hoogtepunt van hun welvaart. Maar nu lijkt er sinds enkele tientallen jaren iets definitief 
veranderd. Er wordt gesproken over ‘boze burgers’. Mensen zijn ontevreden, voelen zich niet 
gehoord en gezien. De overheid wordt niet meer vertrouwd. Verkiezingen worden al snel geduid en 
gezien als een manier om heersende partijen eens goed af te straffen voor de -voorspelbare, 
onvermijdelijke, menselijke- fouten die ze gemaakt hebben.  
 
Mensen leven daarbij in hun eigen filterbubbel, zoals je dat noemt. Mensen volgen hun eigen 
kanalen en nieuwsbronnen en bouwen zo in dat ze alleen maar bevestigd worden in het eigen gelijk. 
Komen ze vervolgens iemand tegen die iets anders vindt, dan is dat niet alleen anders, dan is dat al 
snel ook bedreigend. Hoeveel politieke campagnes schilderen andere partijen niet haast af als 
volksvijand. De onderlinge solidariteit en verbondenheid lijkt helemaal op de achtergrond geraakt te 
zijn.  
 
En dat is verontrustend. Want woede kan tot onrust leiden. Maar kan het ook verder gaan? Kan 
boosheid, onmacht, onvrede, ook leiden tot geweld? Afgelopen week werd de toekomstige locatie 
voor een asielzoekerscentrum in brand gestoken. Haat leidt alleen maar tot meer haat. En de wil om 
het samen op te lossen lijkt verder weg dan ooit.  
 
Bijna 20 jaar geleden schreef de Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie de roman Woede. Misschien 
hebt u die wel gelezen. Het gaat over een hoofdpersoon die kampt met een onbeheersbare woede. 
Maar ook Rushdie schreef toen -rond de millenniumwisseling- al profetisch over de woede die er in 
de samenleving heerste. Waar komt dat dan vandaan? Hoe kunnen mensen zo boos zijn terwijl ze 
zoveel luxe en welvaart hebben?  
 
Rushdie laat zijn hoofdpersoon de diagnose stellen en ik vond dat nogal treffend. Namelijk: dat we 
door onze welvaart veel teveel zijn gaan verwachten. Doordat onze welvaart zo hoog is, zijn onze 
verwachtingen extra hoog gespannen. En als die verwachtingen dan toch niet waar gemaakt kunnen 
worden -onvermijdelijk- als er moeilijkheden zijn die niet 1-2-3 opgelost worden, dan kan dat 
mensen boos maken. In vorige eeuwen leefden mensen veel meer met de gedachte dat tragiek en 
moeilijkheden bij het leven hoorden. De dood was voor velen dichterbij, door de ver ontwikkelde 
medische wetenschap is die zover naar de achtergrond gedrongen. In onze tijd raken we snel 
ontstemd als we ons natje en droogje missen, onze luxe, ons comfort.  
 



Psychiater en cultuurfilosoof Dirk de Wachter schrijft ergens dat geluk het grote doel is geworden 
voor veel mensen. Dat hoor je ook ‘als je maar  gelukkig bent’. Maar in die razende zoektocht naar 
geluk zien we over het hoofd dat tragiek en ongeluk bij het leven hoort. Ja, dat juist in de tragiek de 
mooie dingen boven komen. Juist tegenslag is een kans voor de liefde om boven te komen, schrijft de 
Wachter. Mensen lijken echter maar slecht om te kunnen gaan met tegenslag en ongeluk.  
 
Rushdie en de Wachter nemen beide een perspectief in dat ergens een beetje doet denken aan dat 
van de Samaritaan, de vreemdeling. Die vreemde Samaritaan wijst Jezus’ discipelen en ons in de rat 
race naar geluk en comfort de juiste weg. Hij weet wat het is als het niet meezit. Hij is één van die 
mensen die een stigma hebben in de maatschappij. Misschien dat hij juist daarom gewoon om hulp 
roept. Misschien dat hij juist daarom Jezus terug kan vinden. Hij heeft leren kijken.  
 
Alles in dit verhaal gaat om het juiste perspectief, de dingen te zien in het juiste licht. Jezus zegt het 
daarom ook tegen hem: Uw geloof heeft u gered. Die anderen waren slechts bezig met hun eigen 
genezing, maar hij zag het grotere geheel. Het is Jezus die hier een heel nieuw licht werpt op de 
zaken. In plaats van terug te gaan naar de tempel -het bepalende punt voor Joden in die tijd- keert de 
Samaritaan terug naar Jezus. Want het is Jezus in wie Gods werkelijkheid aanbreekt. Het is Jezus die 
ons oog geeft voor het goede dat we krijgen. Jezus geeft ons oog voor God, hij wijst ons de weg om 
goed te kijken, om het juiste perspectief te hebben. Door Jezus leven we in verbondenheid met God 
en dat is misschien wel de diepste zelfrelativering die er is. Dan gaat het niet om geluk. Dan gaat het 
niet om jezelf, misschien is dat nog wel belangrijker.  
 
Als we de dingen gaan zien in het licht  van God, dan gaan we ook zien dat we als mensen ten diepste 
verbonden zijn met elkaar. Dat we in samenleving en de wereld niet elkaars concurrenten en 
tegenstanders zijn. Maar dat we met elkaar verbonden zijn. Dat we als mensen op elkaar 
aangewezen zijn. Ja, wij zijn onze broeders hoeder. Jezus leert dat ook aan zijn discipelen. Zij moeten 
leren dat ze ook verbonden zijn met zo’n Samaritaan, die ze eigenlijk als vijand beschouwden.  
 
Leven in verbondenheid met God. Dat maakt dat je het leven niet meer ziet als iets wat je bezit, waar 
je recht op hebt. Dan is het leven een gave van God, die ons toekomt uit zijn vaderlijke hand. En dat 
maakt werkelijk dankbaar. Dat grotere perspectief zorgt er ook voor dat je juist de kleine dingen gaat 
waarderen. Dat je in het kleine iets ziet van Gods grote liefde. Van de belofte van een wereld zonder 
kwaad. Dan is elke goede ontmoeting, elk goed gesprek, elke prachtige herfstboom, elke goede 
maaltijd, en ga zo maar door, een voorteken van Gods koninkrijk geworden. Want God is de schepper 
en de herschepper van de wereld.  
 
Dus nee, geen moralistisch verhaal over dat we  toch vooral tevreden moeten zijn. Maar een verhaal 
dat ons licht geeft in hoe we naar de wereld kijken. Het is een verhaal dat ons volgens mij helpt als 
Westerse mensen om anders in het leven te staan. Om onszelf te oriënteren op God.  
 
En dan kunnen we niet anders doen dan instemmen met het loflied van de Samaritaan: Loof de God 
van de hemel, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig.  
 
Amen.  
 


