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Lukas 17,11-17 en cantate 'Jesu, der du meine Seele' (BWV 78)

Gebed om ontferming

Wij zijn hier wel
in het innerlijk 
van uw huis
maar misschien
zijn we nog niet
gearriveerd
in ons eigen innerlijk.
We torsen
de last
deze week 
deze zomer
nog met ons mee
met alles
wat ons daarin
onrustig maakte,
maar alleen al 
door dat te zeggen
voor uw aangezicht
u te danken
dat u met ons wilt delen
wat ons bezighoudt
kan het rustiger worden
in ons innerlijk
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

En als we dan
dichter bij ons zelf zijn
en U bij ons
zien we ook scherper
wanneer het goed was
wat we deden 
en dachten
en wanneer niet
wanneer we
oprecht
dankbaar waren
voor het goede
dat we ontvingen
en wanneer ons
dat niet lukte
en we bleven hangen
in afstandelijkheid
boosheid
verongelijkt
als we kunnen zijn – 
dat onder ogen 
te komen
kan hier
voor uw aangezicht
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Hoe mooi
kan deze wereld zijn:
een schuilplaats
voor wie er wonen;
hoe vreemd is het dan
dat we er elkaar
het leven 
soms onmogelijk maken
er wordt gevochten
om invloed
aanzien
macht
en we doen er soms
op onze eigen manier
aan mee
ten koste 
van een ander.
Dat het anders kan
wordt ons aangezegd
hier
in het innerlijk 
van uw huis
en dat
van onze ziel
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Bij de lezing
De cantate van deze morgen is een liedcantate bij het oude Lutherse lied 'Jesu, der du meine Seele'. Bach
schreef de cantate voor de zondag waarop het verhaal wordt gelezen van de tien melaatsen. Het verband 
tussen dat verhaal naar de beschrijving van Lukas en de cantatetekst is beperkt. Bach had al cantates 
geschreven waarin de tekst van het evangelie beter tot zijn recht kwam. Maar in de muziek zijn toch 
altijd weer lijnen te vinden, die het evangelie van de zondag nog meer kleur geven. Daarom klinkt nu dat
verhaal van de melaatsen uit Lukas 17,11-17.

Preek
Arnold Jacobs is auteur en journalist en hij houdt er een bijzondere onderzoeksstijl op na. Zo las hij in 
een jaar tijd alle 32 banden van de Encyclopedia Brittanica en beschreef hij wat dat met hem deed. Een 
paar jaar later volgde een ander boek getiteld Een jaar leven volgens de bijbel – de ondertitel van de 
Engelse uitgave geeft eigenlijk beter weer waar het hem om ging: De poging van een mens om de bijbel 
zo letterlijk mogelijk te volgen (The Year of Living Biblically: One Man's Humble Quest to Follow the 
Bible as Literally as Possible). 

Als seculiere Amerikaan van joodse komaf wil Jacobs wel eens weten wat er gebeurt als hij alle geboden
die de bijbel rijk is, consequent in praktijk brengt. Het resultaat is een bij tijd en wijle hilarisch boek 
waarin hij beschrijft dat hij eerst de bijbel nauwgezet doorneemt. Hij komt tot grofweg 700 aanwijzingen
in Oude en Nieuwe Testament en hij probeert die vervolgens in praktijk te brengen: hij laat zijn baard 
staan, begroet iedere nieuwe maand met het geluid van de sjofar, en deelt zijn vrouw op een goede 
ochtend mee dat hij vanaf dan 10 % van zijn inkomen weggeeft... Tot zover is het nog te doen, maar het 
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wordt een stuk lastiger als hij in Central Park de mensen die zich niet aan de sabbat houden moet 
stenigen. Hij vindt een ludieke uitweg door slinks een paar kleine kiezelsteentjes op de schoenen van de 
wetsovertreders te gooien. Niemand die het merkt maar hij heeft aan zijn taak voldaan. Onder alle 
hilariteit steekt ook een meer serieuze kant die naar voren komt als hij zichzelf de vraag stelt welk 
bijbels gebod hem nu eigenlijk het zwaarst gevallen is. Jacobs wijst dan op een enkel vers uit de eerste 
brief aan de Thessalonicenzen (1 Thessalonicenzen 5,18) waar geschreven staat: Wees dankbaar in 
alles. En hij beschrijft dat het precies deze woorden zijn die hem de meeste moeite hebben gekost én die 
voor hem het meest betekend hebben. Dankbaar zijn als het je goed gaat is al lastig genoeg. Maar 'in 
alles' dankbaar zijn lijkt een onmogelijke opgave.

En daarmee zijn we bij de lezing uit het evangelie naar Lukas over die tien melaatsen, van wie er één na 
zijn genezing terugkeert naar Jezus om hem te danken. Zo verenigd als ze zijn in hun klacht, zo eenzaam
staat deze ene mens, een Samaritaan, d.w.z. een vreemdeling, in zijn dankbaarheid. Tien smeken: Kyrië 
eleison, Heer, ontferm U. Eén komt terug en zingt het Gloria, hij bewijst God de eer.

Gaat klagen ons beter af dan danken? Bach zou Bach niet zijn als hij de menselijke klacht niet op een 
uitzonderlijk mooie wijze weergeeft in de muziek van de cantate deze morgen. Straks, gelijk aan het 
begin van het eerste deel hoort u in de lage stemmen de lamento-bas, de klaagbas, een langzaam maar 
zeker dalende notenlijn die de beklagenswaardige staat van de mens weergeeft. En ja, hebben die negen 
die het bij de klacht houden niet ook een beetje gelijk om zich van enige dankbetuiging te onthouden? 

Stel je zou een van hen vragen, waarom hij niet terugkeerde naar Jezus om hem te danken. Hij zou 
kunnen zeggen dat hij zich eigenlijk schaamde, ja, zich schuldig voelde vanwege zijn genezing. Toen hij
blij naar huis ging, sloeg zijn dankbaarheid om in schaamte: hij was genezen, maar zoveel anderen niet. 
Zij waren nog steeds dubbel gestraft: ze waren ziek én ze leefden als buitengeslotenen, ver weg van hun 
geliefden. Hoe kun je God dankbaar zijn in een wereld waarin geluk en verdriet zo onbarmhartig 
ongelijk zijn verdeeld. Succes is een keuze, is een van de slagzinnen van onze tijd... , maar het echtpaar 
dat de laatste afslag nam voor de Morandi-brug in Genua weet wel beter: “we hebben ongelofelijk geluk 
gehad”, zeiden ze, maar vroeg of laat dringt zich dan ook de vraag op: waarom wij wel en de ander niet?

En stel, je zou de tweede van de negen vragen waarom hij niet terugging om zijn dank uit te spreken. Hij
zou kunnen zeggen: teruggaan om God te danken? Ik denk er niet aan: was het niet diezelfde God in 
wiens naam de regels werden opgesteld waardoor ik uit mijn vak, uit mijn dorp, uit mijn familie werd 
gezet en die mijn leven kapot maakten. En nu op mijn knieën terug, om te vertellen hoe blij ik ben. 
Geenszins! Hoeveel beklemming heeft de godsdienst niet gebracht? Bij vrouwen die niets mochten of 
van alles mochten, maar niet wat ze zelf wilden; bij kinderen, misbruikt in een gesloten mannenbolwerk 
met een zwijgcultuur. 

En een derde zou zeggen: God danken? Ik heb er over nagedacht, eerlijk waar, maar ik dacht ook: als ik 
dat doe, word ik onmiddellijk ingepalmd en moet ik vast iets gaan doen om mijn dankbaarheid te tonen. 
Je weet wel hoe dat werkt: van een genezen Samaritaan verwacht iedereen dat hij ook een barmhartige 
Samaritaan is en straks ben ik uit dankbaarheid mijn hele leven alleen maar goed aan het doen, omdat 
iedereen dat van me verwacht. Een soort Maarten van der Weijden die omdat hij zelf is genezen, een 
zekere verantwoordelijkheid voelt voor wie nog niet beter zijn. Hij kan het misschien, maar ik... ik leef 
liever mijn eigen leven, zonder me om iemand anders te moeten bekommeren, niet om een mens en niet 
om onze lieve Heer.

Goede redenen hebben ze, en de vierde tot en met de negende misschien ook wel, om niet terug te keren 
en God dank te zeggen, zoals het ons ook zwaar kan vallen om de ander, om God van onze 
dankbaarheid te laten weten.

Maar één is er, die wel gaat. Hij hoeft niet, er is niemand die het van hem vraagt. Het enige wat Jezus 
van de tien gevraagd heeft, is om zich aan de priester te laten zien, dat ze genezen zijn. Het zou ook niet 

2



anders kunnen: want dankbaarheid is niet iets dat je van iemand kunt eisen. We doen het natuurlijk wel: 
ergens diep van binnen zijn we zo vaak bezig de gunsten die we geven en ontvangen tegen elkaar weg te
strepen. We veinzen dankbaarheid als het ons uitkomt, en hoe graag willen we gezien en erkend worden 
als we iets betekend hebben: een goede recensie, een aai over je bol, een overeenkomstig salaris.

Maar deze Samaritaan, deze vreemdeling, gaat terug, zomaar. Alle tien zijn ze genezen, alle tien hebben 
ze het leven hervonden, maar één doet iets extra's, iets wat niet nodig is. Er is niemand die het van hem 
vraagt, geen God, geen mens, geen gewoonte, maar hij doet het. Hij valt neer en dankt God met luide 
stem. Is hij een beter mens, deze vreemdeling, omdat hij meer doet dan het gewone? Als we hem aan het
woord laten zou hij eerder zeggen:

Ik dank God niet omdat ik beter ben, maar ik doe het plaatsvervangend voor die andere negen die het 
niet kunnen, nog niet kunnen. Voor de mens die geluk heeft gehad, puur geluk, maar voor zijn 
dankbaarheid en voor zijn schuld en schaamte dat hij het wel heeft gered en zoveel anderen niet, geen 
adres heeft om zich tot te wenden. 
Ik dank hier plaatsvervangend voor de mens die de spiraal van wrok en rancune om alles wat hem is 
aangedaan niet achter zich kan laten, en voor het goede dat hem toevalt niet meer open kan staan. 
Ik dank hier plaatsvervangend voor de mens, die er tegen op ziet om dankbaar te zijn omdat het 
misschien iets van hem vraagt, een andere levenshouding, een andere kijk op de dingen.

Gelukkig ben ik niet de enige. Om allerlei redenen, vanwege de gewone dagelijkse dingen, vanwege 
de menselijke grenservaringen, de geboorte van een kind, de schoonheid van de muziek, de liefde van
mens tot mens, blijken mensen God te loven en te danken. Zij hebben de dragende grond van het 
bestaan niet in zich zelf ontdekt, maar zij hebben in hun ervaringen een woord gehoord en 
geantwoord. Ze weten zich aangeraakt en tasten nu zelf naar God, aan wie zij zich kunnen 
toevertrouwen in hun dank én als het nodig is in hun klacht. Daarom ging ik terug. Ik kon niet anders. 
Het heeft mijn leven voorgoed veranderd.

Zo zou de Samaritaan het gezegd kunnen hebben. Jezus noemt dat 'geloof' als hij tegen hem zegt: 'je 
geloof heeft je gered'. Waar in onze vertaling 'geloof' staat, gebruikt André Chouraqui in zijn letterlijke 
Franse vertaling het woord 'adhérence'. Dat betekent zoveel als 'innige vervlochtenheid', 'oprechte 
toewijding'. De Samaritaan wordt dus niet beloond voor zijn geloof, voor zijn dankbaarheid; je zou 
eerder kunnen zeggen: zijn dankbaarheid ís zijn geloof.

Iets van deze dankbaarheid van de Samaritaan in je leven toelaten is wat Lukas met dit verhaal 
voorheeft. En doe het dan niet alleen voor jezelf, maar doe het – plaatsvervangend – ook voor de (negen)
anderen die het niet doen, niet kunnen, niet willen. Want er waren, er zijn en er komen vast wel tijden 
dat het je ook niet lukt. Dat je een van de negen bent die – net als Arnold Jacobs – weet heeft hoe lastig 
het kan zijn om altijd dankbaar te zijn. Dan kan het met je gaan als met de dalende baslijn uit het eerste 
deel van de cantate, die staat voor de klacht van het menselijk onvermogen. Maar wie goed luistert hoort
in datzelfde eerste deel ook telkens een huppelend loopje dat omhoog gaat: kort-kort-lang, pa-pa-pam, 
zoals alledrie de Aria's een ongekende lichtheid uitstralen. Je zou kunnen zeggen: dat is de lichtheid van 
de Samaritaan in ons, die dankbaar is om het goede dat een mens zomaar ten deel kan vallen en die God 
er voor prijst.

Bronnen: 
A.J. Jacobs, The Year of Living Biblically: One Man's Humble Quest to Follow the Bible as Literally as Possible, New York:
Simon & Schuster 2007
Gerd Theissen, Die offene Tür: Biblische Variationen zu Predigttexten. Chr. Kaiser: München: 1990
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Gebeden
Omdat
ons leven waardevol is
in uw ogen 
danken wij U,
trouwe God.
Soms ervaren wij dat ook
dan is het aardse leven goed
maar er zijn ook momenten
dat we het niet meer weten 
soms betreft dat
gewone dagelijkse dingen
maar het kan ook zijn
dat er zoveel gebeurt
om ons heen
of in onszelf
dat we ons vragen stellen
bij het leven zelf
wie ben ik
wat is de zin van dit alles?
Wij bidden u niet
om het grote inzicht
in alles 
maar om mensen 
plaatsen

woorden 
die houvast geven
woorden van hoop
mensen die ons leven
zin geven
door hun volhardende trouw
en dat wij U daarin
dan herkennen.

Wij danken u
voor de kerk
ondanks alles
nog steeds
een plaats van hoop,
voor de Wereldraad van Kerken
die deze week vierde
dat ze zeventig jaar lang 
met vallen en opstaan
heeft gezocht
naar wat vrede sticht
en wat gerechtigheid dient.
Dat wij op ons hier
op deze plaats 
ook daar sterk voor maken

in verbinding
met alle mensen
van goede wil.

Voor wie dankbaar zijn
dat zij iets te vieren hebben:
hun liefde 
die hen aan elkaar verbindt
hun herwonnen gezondheid
voor wie herstellen moet
en wij noemen de naam van...
en voor wie verdrietig zijn
en dragen de namen van...
aan u op
dat zij
geborgen in uw goedheid
met dankbaarheid
herinnerd zullen worden
in de harten van hun naasten
…
in stilte noemen we
wat er nu in ons innerlijk speelt...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te maken
op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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