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preek
gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Gisteren vond hier in het Kulturhus, en
ook hier in deze multifunctionele ruimte,
verdeeld in twee ruimten, een heel
bijzondere middag plaats. Een groep
enthousiaste jonge vrouwen uit onze
gemeente, afkomstig uit een van m'n
gespreksgroepen, organiseerde een
middag met als titel: 'Dat geeft zin'.
Over inspiratie en passie ging het, over
geluksgevoel en dankbaarheid. In
lezingen, workshops en een
fantastisch, hilarisch en ontroerend
optreden van cabaretière Nathalie
Baartman. Op een gegeven moment
nodigde ze de zaal uit om mee te
zingen in een danklied voor ons
spijsverteringskanaal, dat zoveel voor ons doet, zonder dat we ons daar steeds van 
bewust zijn. Mooi gevonden, en je vergeet zo'n voorbeeld ook niet gauw: 
'Spijsverteringskanaal bedankt!'. 

Je wordt je vaak pas bewust van dingen die zo vanzelfsprekend zijn als ze niet meer 
goed functioneren, als er iets in je lichaam niet meer goed werkt, als ziekte 
belemmering oplevert en een blessure je beperkt. Kort geleden liep ik een snee in 
mijn duim op, en werkelijk zeg, ik had me nooit eerder gerealiseerd hoe vaak je een 
duim gebruikt. Wat zou ik dan het best kunnen zingen? 'Duim bedankt voor alles wat 
je voor me doet', of: 'Veel te scherp messenblad uit keukenmachine bedankt, dat je 
me hier van bewust maakte' ?

Over dankbaarheid gaat het in het verhaal over de tien melaatsen. Of over niet-
dankbaarheid, want dat gold bij 90 % van de geheelden. Slechts 1 en dan ook nog 
een vreemdeling, een 'eldersgeborene', zoals er letterlijk staat, slechts 1 van de 10 
komt terug om Jezus te danken en daarmee God te loven. Beter 1 vogel in de hand 
dan 10 in de lucht, zou je bijna bedenken.



Muus Jacobse, één van de dichters en
berijmers voor het Liedboek voor de Kerken van
1973, schreef bij het Evangeliegedeelte van
vanmorgen het lied dat straks door de cantorij
wordt gezongen. Hij schreef verschillende
Schriftberijmingen en zijn kenmerk, zijn
eigenheid, is dat hij steeds ons, de zingende
gemeente in het lied voegt. Zo staan wij tussen
de Hosannaroepende menigte in de poorten
van Jeruzalem bij Jezus' intocht, zitten wij met
Jezus en de leerlingen in hetzelfde schuitje bij
de Storm op het Meer en mogen wij de
bruiloftsgasten zijn te Kana in Galilea. En nu
wordt ons het volgende in de mond gelegd: 
'Heer, als wij melaats van harte, tot U roepen uit
de verte en Gij zegt 'gaat heen, wordt rein', laat
ons dan die éne zijn'. Prachtig gevonden, maar
wat zingen we eigenlijk als wij dit zingen...? Wat
is dat: 'melaats van hart zijn'?

Het klinkt als onrein, en als Jezus dan ook zegt: 'Word rein', of: 'Word gereinigd', 
klinkt dit ook als zonde. En zonde kleefde aan melaatsheid, althans het idee dat 
iemand melaatsheid kreeg als straf voor zonde, zoals overigens alle denkbare 
ziekten in die richting konden worden geduid. Ziekte als straf. Maar de echte straf is 
als mensen zo denken en nog erger als je uitgestoten wordt en dat is bij melaatsheid 
het geval: je mag dan niet in de 'normale' mensengemeenschap leven, voorzover die 
gemeenschap ooit normaal is. Ja, hooguit in die van de mede-melaatsen mag je 
leven. En melaats, het wordt in de Bijbelvertaling van 2004 'huidvraat' genoemd, het 
is zoiets als lepra, dus niet alleen de huid wordt aangetast, maar heel het lichaam 
kan verminkt worden. 

'Heer, als wij, melaats van harte', wat zing je dan over jezelf? Dat je zo'n grote 
zondaar bent, 'en wij bevlekt met schuld bedekt'? 

Ziekte als straf is een mensenuitvinding om anderen, die al lijden nog meer zout in 
de wond te strooien en zo het lijden nog meer te vergroten.

Melaats van harte, ik denk dan meer aan gebroken harten. Aan gekwetste harten. 
Aan harten die gehavend zijn door de ervaringen van het leven, die de heelheid van 
het hart beschadigden. En dat kunnen vele levenservaringen zijn: 

Het verlies van een geliefde, waardoor je hart brak. 

Beschadigd vertrouwen, waardoor je een stuk van je spontaniteit en onbevangenheid
verloor. 

Steeds weer anderen die over jouw grenzen gaan, steeds weer jij die de grens niet 
goed aan weet te geven. 



En onenigheid in de familie, het gezin, in de kerk, op je werk... het schaadt de 
eenheid van je wezen. 

Spiritualiteit, ook hedendaagse, ook die dingen waar het gisteren over ging hier in dit 
huis, gaat vaak over de heelheid van je wezen en over balans zoeken en vinden, en 
daarmee meer gelukservaring. 

Daar gaat het in de Schrift ook over. Het werk van Jezus in Godsnaam is dat Hij de 
heelheid aan het gebroken wezen geeft. Heelheid aan de beschadigde melaatsen, 
waarbij er één echt door heeft wat er gebeurd is en wat voor liefde er achter die 
genezende werking van Jezus zit: de liefde van God, groter dan ons hart. 

Heelheid van het gebroken, geschonden hart, je zou het een melaats hart kunnen 
noemen, is wat God ons gunt. En wat Hij ons aanreikt in het helende werk van de 
Heiland, de Heelmaker, Jezus. Hij reikt het ons aan, vandaag in brood en wijn. 

Dit betekent niet dat daarmee als bij toverslag al onze gebrokenheid, beschadiging 
en onbalans voorbij is, maar het is een teken van wat ons gegund en gegeven wordt.
En dat besef mag dankbaar maken. Diep dankbaar. We mogen het ons bewust 
worden en eigen maken als wij het loflied van die ene genezen melaatse mens in de 
mond nemen: 'Laat de dank in onze monden woorden vinden voor het wonder. Laat 
ons lovend tot U gaan om wat Gij ons hebt gedaan!'
 
Amen 


