
28ste zondag door het jaar, C-jaar, Lucas 17, 11-19 

 

Vandaag hoorden we twee verhalen die we goed kennen. Verhalen van vele 

eeuwen oud. Vertrouwd. En toch zeer actueel. Ja, ze zitten eigenlijk aan ons vel. 

De Syrier Naaman, een krijgsheld en welgesteld man die zich eerst te goed voelt 

om af te dalen in de Jordaan. Hij vindt dat riviertje maar een sloot vergeleken 

met de Abana en de Parpar, de majestueuze rivieren in zijn thuisstad Damascus. 

Maar na zijn genezing keert hij terug naar de profeet Elisa om hem te overladen 

met geschenken. 

En in het evangelie richt Lucas onze aandacht op 1 van de tien melaatsen die 

zich na zijn genezing aan de voeten van Jezus werpt en met luide stem God 

verheerlijkt. 

Beide verhalen herinneren ons aan een van de grondkenmerken van ons 

christen-zijn: dankbaarheid. Het behoort tot het DNA van gelovigen dat het 

mensen zijn die leven met ‘dank u’ in hun hart. Wie gelooft, wie met een 

dankbaar hart door het leven gaat, is blij, ook met het kleine; leeft verbonden, 

ook met de zwakkeren; voelt zich erkentelijk, ook jegens de onzichtbare God. 

Dankbaarheid vertaalt zich dus op twee niveaus. Naar God toe in het besef dat 

we leven van de ‘krijg’. Een zieke kan dankbaar zijn voor elke nieuw dag. Voor 

we aan tafel gaan kunnen we onze dankbaarheid uiten in een kort dankgebed. 

Als koppel kunnen we dankbaar zijn voor mekaar. Als gemeenschap komen we 

elke week samen om dank te zeggen. En in een samenleving die sterke nadruk 

legt op de eigen verdienste is het niet min om dankend in het leven te staan. 

Maar dankbaarheid is heeft ook een sterke ‘doe-factor’, zoals dat weerklinkt in 

sommige talen (rendre grâce, gratias agere). Dankbaarheid impliceert inzet en 

concrete actie. 

Het doet me denken aan een citaat dat ik deze week las over een Vlaamse pater 

die regelmatig in een vluchtelingenkamp op Lesbos bezoekt. Hij schrijft: 



Hij kwam naar me toe na de zondagsmis en zei: "Pater ('mon père') ik zou u wat 

geld willen geven voor de kerk want", zei hij, "ik heb aan God beloofd dat ik 

één tiende van mijn salaris aan de kerk zal geven vanaf het ogenblik dat ik werk, 

want God heeft mij zoveel kracht en vreugde en bijstand gegeven." 

Ik vroeg hem: "wat werk doe je dan?" "Eigenlijk werk ik niet want ik woon in 

het vluchtelingenkamp (van Moria op het Griekse Lesbos)". Ik antwoordde hem: 

"Het is beter dat je het geld voor jezelf houdt nu, want je ontvangt slechts 90 

euro per maand om van te leven". "Neen, pater," zei hij, "ik zou willen dat je het 

geld aanvaardt, en de rest is iets tussen God en mij!". En hij gaf mij tien euro! 

Dankbaarheid. Hoe dankbaar sta ik in het leven? 

Een tweede element dat mij treft in de lezingen van vandaag is dat het goede 

voorbeeld komt van een vreemdeling. Voor de Joden uit het boek Koningen 

en het Lucasevangelie waren een Syriër en een Samaritaan heel duidelijk 

mensen die niet tot de eigen club, natie of geloofstraditie behoorden. Niettemin 

stellen de bijbellezingen van vandaag hén als model, en niet de Joodse 

melaatsen of Gechazi, de medewerker van Elisa die achter diens rug toch wat 

geschenken aanneemt van Naäman. Dit geeft te denken. Zeker binnen een 

samenleving die  krampachtig op zoek is naar een eigen canon en de identitaire 

kaart lijkt te trekken. Soms houden de andersdenkenden of andersdoenden ons 

een spiegel voor: zo kan een tienermeisje misschien een sterk appèl betekenen 

voor ons volwassenen, als het gaat over klimaat. Of is een Malinese vluchteling 

die in Parijs een 4-jarig kindje dat van een balkon op de 4de verdieping dreigt te 

vallen een voorbeeld voor de omstaanders. Of de vrouw in onze straat vol 

piercings en tattoos die elke dag een kom soep brengt bij haar oude buurman. 

Ik ben geprikkeld door die 10 euro. 

Ik ben geprikkeld door het voorbeeld van die vreemdeling. 

Ik ben geprikkeld omdat ik reden heb om dankbaar te zijn. 

Hoe is dat bij u?  Hoe is dat bij u? 


