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Onlangs hoorde ik het indringende verhaal van een tiener die als kleuter ernstig hersenletsel opliep, 
maar tegen alle verwachtingen in herstelde. De ouders menen dat die genezing te danken is aan het 
gebed dat zij en velen om hen heen tot de Eeuwige hebben gericht. Ik heb veel respect voor het 
vertrouwen van deze ouders, maar ik heb moeite om mij erin te herkennen. Ik zie wel dat de 
gerichtheid van mensen op iemand die dat nodig heeft, goed doet, het opsteken van een kaarsje 
ervaar ik als zinvol, maar of gebed werkelijk redding brengt … Zeker, er is meer tussen hemel en 
aarde dan dat wat wij kleine mensen kunnen ervaren, maar een genezing door direct goddelijk 
ingrijpen? Waar was de Eeuwige dan toen miljoenen Joden, hoe God gelovig ook, stierven in de 
gaskamers? Waar is Hij, als gelovige islamieten verdrinken in de Middellandse Zee? Als de bommen 
vallen in Oekraïne? Of zie ik dat toch verkeerd? 
En dan de lezingen van vanmorgen. We hoorden over de Syrische legerleider Naäman die naar Israël 
reist, een vijandig buitenland, in een ultieme poging om van zijn ziekte af te komen en hoe hij daar 
door toedoen van de man Gods Elisa genezing vindt in de Jordaan.  Daarna werd ons voorgelezen 
hoe tien melaatsen zich tot Jezus richten, smekend om medelijden. Dat krijgen ze, zelfs meer dan dat. 
Ze worden genezen. 
 
Op het eerste gezicht kan ik niet veel met deze verhalen. Ja, tegen de achtergrond van de wereld 
waarin Jezus leefde, zijn ze goed te plaatsen. Veel meer dan nu werd in de Oudheid, wanneer de 
gang der dingen naar menselijke maat niet verklaarbaar leek, naar God en goden gekeken. Profeten, 
godsdienstige leiders maar ook de Romeinse keizers kregen pas echt betekenis in de ogen van hun 
volgelingen als zij deel hadden aan wonderen. Het is dan ook niet vreemd dat ook rond Jezus van 
Nazareth wonderverhalen de ronde deden. Van een profeet, door God gezonden, mag je immers 
wonderen verwachten. Maar is daarmee alles gezegd? Opvallend in de evangelietekst is dat Jezus 
niet zegt: kom hier, ik maak jullie beter. Nee, hij zegt: Laat je zien aan de priesters. In het Jodendom 
waren het destijds de priesters die degenen die aan besmettelijke ziekten leden, door een ritueel 
buiten de gemeenschap plaatsen. Daar was, uit oogpunt van volksgezondheid reden toe. Maar 
verdere besmetting voorkomen is niet hetzelfde als iemand volledig uitsluiten. Die uitsluiting 
doorbreekt Jezus door de tien naar de priesters te sturen. Hij confronteert de gezagsdragers door de 
komst van deze afgeschreven mensen met wat deze melaatsen moeten doormaken, levend ver buiten 
hun vertrouwde kring. Daar kunnen de priesters iets aan doen. Zij kunnen deze uitgestotenen 
genezen verklaren en weer toelaten tot de gemeenschap. 
 
De melaatsen ervaren door toedoen van Jezus weer hoop, weer nieuw perspectief, zij overwinnen hun 
lijden, zij komen weer tot leven. Voor de maatschappij waren zij dood. Maar Jezus doorbreekt dit 
taboe, hij neemt geen afstand, hij sluit niet buiten. Integendeel, zoals altijd komt hij op voor degenen 
die door de maatschappij naar de rand worden gedreven: Samaritanen, belastinginners, misvormden 
en ga zo maar door. Hij biedt hun nieuw leven, hij laat hun ervaren dat als je Hem volgt, als je Hem 
vertrouwt, er nieuw perspectief daagt. Misschien had Jezus helende krachten, die ziekten de wacht 
konden aanzeggen, die melaatsen konden genezen, maar dat is niet wat ons vanmorgen moet 
bezighouden. Het gaat om het doorbreken van uitsluiting. In de ontmoeting met Jezus worden de 
melaatsen nieuwe mensen, die zich zelfbewust bij de priesters durven presenteren. En het is nu juist 
de Samaritaan, eigenlijk degene die dubbel buiten de Joodse maatschappij staat, die zich van deze 
doorbraak het meest bewust is en zich bij Jezus vol dankbaarheid meldt. Het verhaal van Naäman 
voegt daar vanmorgen nog een aspect aan toe. Hier meldt een Syriër, van buiten de Joodse 
gemeenschap, zich in Israël. In het optreden van de profeet Elisa wordt duidelijk dat de God van Israël 
er ook is voor andere volkeren, ook zij mogen het heil verwachten.  
 
Denkend over de bevrijdende ontmoetingen die Jezus had met randfiguren, kwam ik bij de Joodse 
filosoof Martin Buber terecht. Hij schreef honderd jaar geleden zijn boek Ich und Du, Ik en Jij. Voor 
Buber zijn er twee soorten relaties, die tussen Ik en Het en tussen Ik en Jij. De relatie tot Het is heel 
rationeel gericht op zaken die we willen bereiken, op regels en richtlijnen, tamelijk oppervlakkig van 
aard, met altijd een zakelijk doel voor ogen. Als we niet oppassen kunnen we daar helemaal in 
opgaan. Voor ons innerlijk veel belangrijker is de relatie tussen Ik en Jij. Daarin ontmoeten we mensen 
heel direct. In die relatie open ik mij zonder voorbehoud tegenover de ander en accepteer ik de ander 
volledig zoals deze is. Een dialoog ontwikkelt zich, waarin ik de ander helemaal wil begrijpen, vol 
respect, waardering, tolerantie, liefde, vertrouwen en zonder enige verwachting. In deze dialoog, in 



deze ontmoeting, is de altijddurende Jij, is de Eeuwige aanwezig. Tegenover Jij worden we werkelijk 
Ik. 
In zijn handelen brengt Jezus zulke intense relaties tot stand. Mensen worden bij hem volledig mens, 
durven en kunnen zichzelf zijn, weten zich geaccepteerd.  
 
Wat is dan de boodschap van het evangelie van vanmorgen voor ons? 
Niet als u het mij vraagt dat je moet gaan voor een letterlijk geloof dat de Eeuwige ons fysieke gestel 
geneest, de verschijnselen van ziekte wegneemt. Dan kun je kijkend naar bijvoorbeeld de holocaust 
alleen maar constateren dat de Eeuwige velen die op hem vertrouwden, teleurstelde. Maar als je kijkt 
naar de relaties tussen mensen, ook in de vernietigingskampen, zoals de Joodse theologe Melissa 
Raphael doet, dan was de Eeuwige er wel. Zij zegt: “overal waar joodse vrouwen doorgingen met voor 
elkaar te zorgen, door elkaar te wassen, eten te delen, elkaars kleren te herstellen, elkaar te troosten - 
was dat een soort triomf over het kwaad. God had zich niet afgekeerd van het lijden. Er was een God 
met moederlijke trekken die aanwezig bleef.'' 
Ik tegenover Jij in diepe verbinding. Dat is om met Martin Buber te spreken wat ook in de kampen 
gebeurde. 
 
Ik denk dat dit de opdracht voor ieder van ons is. Mensen zijn die de waarde van de ander ontdekken, 
mensen zijn die de begeestering in de ander opwekken, mensen zijn die de ander helen en weer 
werkelijk doen leven en dat zonder onderscheid te maken. En andersom betekent dit dat wij ons 
openstellen, op de ander durven vertrouwen, de ander toelaten ons liefde te geven, ons te bevestigen, 
ons levensmoed te geven. Dan zal er een moment komen dat wij de Eeuwige zelf ontmoeten. 
Daarvan wil ik graag met u zingen: 
“Kom in mij, win, ontwapen mij. 
Zie mij, doe mij aan. 
Weersta mij, wacht mij, delf in mij. 
Ontdooi mijn naam, 
Ontraadsel mijn bestaan.” 
 
Moge het zo zijn. 


