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Zowel in de eerste lezing als in het evangelie staat een vreemdeling centraal. In de eerste 

lezing komt de legeroverste van het Syrische leger naar de profeet Elisa om van zijn 

melaatsheid genezen te worden. Hij is dus geen Israëliet, en hij aanbidt ook niet de God van 

de Israëlieten, maar toch zoekt hij hulp bij een Israëlische profeet. Maar op aanraden van zijn 

Israëlitische dienstmeisje had hij zich tot de grote profeet in Israël gewend. Naäman moest 

zich van Elisa zevenmaal onderdompelen in de Jordaan. Eerst was hij ontgoocheld en boos 

over die al te simpele therapie, maar dankzij het aandringen van zijn dienaren deed hij toch 

maar wat de profeet zei. En wanneer hij geneest, kent zijn dankbaarheid geen grenzen. Eerst 

wilde hij Elisa betalen, maar dat weigerde hij. In plaats daarvan neemt hij een vracht aarde uit 

Israël mee waarop hij een altaar zal bouwen, want hij wil alleen nog de God van Israël 

aanbidden op deze heilige grond. In het evangelie geneest Jezus tien melaatsen, maar alleen 

een Samaritaan, dus opnieuw een vreemdeling, keert terug ‘om eer te brengen aan God’. 

Alleen hij had de diepe zin van het gebeuren begrepen dat het God was die hem deed 

genezen. Vandaar ook het ‘Uw geloof heeft u gered’, en dat geldt ook voor de Syrische 

legeroverste, want ook hij geloofde dat de God van Israël hem heeft genezen. 

 

We kunnen veel leren uit de beide verhalen. Vooreerst kunnen we ons spiegelen aan het 

geloof van die vreemdelingen. De Syriër doet wat de profeet hem gezegd heeft: hij dompelt 

zich zevenmaal onder in de Jordaan, en wat hij niet verwachtte, gebeurt: hij is genezen.  ‘Nu 

weet ik dat er in Israël een God is, en nergens anders op aarde’, zegt hij. De Samaritaan werpt 

zich voor Jezus neer om God te verheerlijken en te danken. Is ons geloof ook zo sterk, en zijn 

wij even dankbaar als die twee mannen? Maar de verhalen leren ons meer dan dankbaarheid. 

Ze tonen ook aan dat God er is voor alle volkeren. Want alle mensen zijn zijn kinderen, en Hij 

houdt even veel van het ene als van het andere kind.  

 

Hebben wij zo’n sterk geloof? Vorige week vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Geef ons meer 

geloof.’ Vragen wij ook een geloof dat bergen verzet? Een geloof dat ons boven de twijfels 

uittilt? Twijfel wanneer we, zoals die vreemdelingen, met ziekte geconfronteerd worden bij 

onszelf, onze huisgenoten, onze familie. Ziekte waarvoor we bidden om genezing die er 

dikwijls niet komt. Blijft ons geloof dan even sterk, of zijn we zo teleurgesteld dat we kwaad 

zijn op God omdat Hij schijnbaar niet naar ons wil luisteren? 

 

Maar ons geloof wordt niet alleen door ziekte en tegenslag op de proef gesteld. Maar ook door 

tal van andere zaken. We moeten misschien wel vaststellen dat wij net als die tien melaatsen 

ook afkomstig zijn uit een soort grensgebied en wel het grensgebied tussen geloof en 

ongeloof. We zijn gelovig mag ik aannemen, anders zaten wij hier nu niet. Maar we zullen 

allemaal ook vaak vragen en twijfels hebben. Of we ons wel thuis voelen in de Kerk? Vaak 

misschien niet. Wat dat betreft zijn wij misschien ook wel een beetje als die vreemdeling. Als 

er in de lezingen iets gezegd wordt waar we ons niet zoveel bij kunnen voorstellen. Of als er 

liederen gezongen worden die ons niet zoveel zeggen of als de preek van de priester niet 

helemaal aansluit bij eigen opvattingen.  

 

Het zijn vragen en kwesties waarop geen antwoorden zijn. Geloof is immers geen wedstrijd 

die je kan winnen of verliezen. Geloof is een gave van God die met de heilige Geest in ons 

hart werkt. Maar we moeten wel willen openstaan voor die gave, en net zoals die melaatsen 

vragen: ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons.’ 



Wij hebben allemaal een bepaalde herinnering of beeld van oorlog en ellende. De oorlog in 

Oekraïne zien we dagelijks op de tv en op de sociale media. We kunnen vaststellen dat wij in 

een onzekere tijd leven. Een tijd zonder houvast, zonder veiligheid, een tijd ook waarin 

iedereen een beetje op zichzelf is aangewezen omdat we veel van de oude structuren en 

instituties hebben afgeschaft. Sommige filosofen noemen onze samenleving om die reden ook 

een verweesde samenleving. Het zou dus goed zijn als ook wij, net als die melaatsen, Jezus 

meer in ons leven toelaten en Hem om ontferming zouden vragen. En het zou nog beter zijn 

als ons geloof even sterk zou als dat van die vreemdelingen: een geloof dat bergen verzet. 

Alleen zo’n sterk geloof kan ons gelijk welke pijn en gelijk welke onzekerheid doen 

overwinnen. Laten we de Heer dus bidden om zo’n geloof. Een geloof dat ons geneest van 

onze ziektes van egoïsme, ontrouw, twijfel, onzekerheid. Een geloof dat bergen verzet. 

Bergen van goedheid, van liefde, van vrede, van dankbaarheid, van vreugde.  

Amen. 

 


