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Zondag, 9 oktober 2022 

 
Zuster en broeders, vandaag horen we hoe mensen gereinigd worden van een nare, besmettelijke 

ziekte. Het maakt weinig uit of het gaat om melaatsheid, aids, apenpokken of corona. Het gaat om een 

ziekte die je leven kan vergallen, misschien zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Interessant in het 

verhaal is dat het niet alleen om uiterlijke reiniging gaat, maar ook om innerlijke reiniging. 

Wanneer je de dankbaarheid om de genezing in je laat groeien, komt er aandacht voor een ander, of 

zelfs voor dé Ander (God). Je gaat je bestaan in het licht van God plaatsen, zoals Jezus consequent de 

nabijheid van zijn Vader zocht. 

De viering van Woord en Communie wordt op zondag 9 oktober om 10.00 uur via een 

livestream uitgezonden. U kunt de viering ook volgen op tv via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed bij het openen van de schrift 

Soms zien we dat het mooi en goed is om te leven naar Gods hart, 

maar soms kiezen we liever voor wat niet goed is  

en verontreinigen we ons binnenste. 

Wanneer we echter bekennen wat er niet goed is gegaan, 

is God de eerste om zijn hand uit te strekken. 

God, het is goed om een moment stil te zijn 

en te erkennen als we niet rein gebleven zijn: 

reinig ons met Uw liefde. 

Open ons met Uw Woord en Sacrament. 

Geef dat ons hart zich opent in dankbaarheid,  

opdat we U kunnen loven. 

Wij openen onze oren en ons hart 

om Uw Woord bij ons binnen te laten komen. 

 
Eerste lezing uit het boek der Koningen 

In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder, zoals Elisa, 

de man Gods, gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd van zijn 

melaatsheid. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug, trad zijn huis binnen, ging voor 

hem staan en zei: Nu weet ik dat er in Israël een god is en nergens anders op aarde. Wil daarom een 

huldeblijk van uw dienaar aanvaarden.  

Maar Elisa antwoordde: Zowaar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben, ik neem niets van u aan. En hoewel 

Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen bleef hij weigeren. Toen zei Naäman: Geef mij dan 

tenminste een vracht aarde mee, zoveel als een koppel muildieren kan dragen, want uw dienaar wil 

aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen, dan aan de Heer alleen. 

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 

Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij een 

dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatsen tegemoet; zij bleven op een grote afstand staan en 

riepen luidkeels: Jezus, Meester, ontferm U over ons!  

Hij zag hen en sprak: Gaat u laten zien aan de priesters. En onderweg werden zij gereinigd. Een 

van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was en hij verheerlijkte God met luide stem. 

Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus' voeten neer en deze man was een Samaritaan. Hierop 

vroeg Jezus: Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen?  

Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling? En Hij sprak 

tot hem: Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered. 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Wegzending en zegenbede 

Eeuwige en trouwe Heer, 

reinig ons en help ons weg door het leven 

om anderen Uw Heil te brengen, 

deel met ons Uw rijkste zegen, 

U die bent: Vader, Zoon en heilige Geest.  

Amen. 

Dankbaarheid stroomt door mijn aderen 
 

Ik zeg: Heer, wees mij genadig, 

genees mij, ik heb tegen U gezondigd. Psalm 41 
 

Vanuit het infuus van uw evangelie  

stroomt dankbaarheid door mijn aderen 

en daarom prijs ik U, Heer van alle Leven. 
 

Schik het kussen van mijn ziekbed,  

trek de bleke lakens recht. 

Want hoe lang ik ook ziek zal zijn,  

U bent mij tot steun. 
 

Vurig bid ik om genezing,  

want twijfel sluipt mijn kamer binnen 

en ongevraagd word ik bezocht door ongeloof,  

dat mij droogbloemen schenkt 

en een stoel aanschuift. 
 

Net te hard fluistert de angst 

dat ik ben geveld door iets boosaardigs. 

En: Wie zo ziek ligt, staat nooit meer op. 
 

Kom, Heer, met een geurig boeket  

van vertrouwen aan mijn bed.  

Help mij overeind en ondersteun mij 

Als ik door deze lange gangen  

van onzekerheid ga. 
 

Dankbaarheid stroomt door mijn aderen 

als U mij draagt, van eeuwigheid  

tot eeuwigheid. Amen. 
 

Rob van Uden 

Overweging 

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij trekt door het grensgebied van ziek en gezond, leven en dood. 

De afstand tussen een melaatse en een gezond mens was groot, méér dan anderhalve meter. 

Melaatsen moesten in quarantaine blijven tot genezing was vastgesteld. 

De verhouding tussen Samaritanen en Joden was slecht. Zij hielden afstand tot elkaar. Maar dan 

klinkt: Ontferm U over ons. De vraag naar het tonen van barmhartigheid stelt ons de vraag: Wat 

zie je? Hoe raakt het je? Kom je ervoor in actie?  

Er is geen sprake van een directe genezing. Dat gebeurt pas onderweg. Wanneer de melaatsen op 

verzoek van Jezus naar de priesters gaan, getuigt dat van een groot geloof. Ze zijn immers nog 

niet genezen als ze vertrekken. Maar dan klinkt het volgende thema: Hoe uit je je dankbaarheid? 

Keer je terug om God eer te brengen? Het verhaal geeft veel om te overwegen: Waarom keert er 

maar één melaatse terug. En waarom is het juist een Samaritaan die zich voor Jezus neerwerpt. 

Jezus nodigt hem uitdrukkelijk uit om op te staan (denk ook Opstanding).  

Boeiend blijft de laatste zin. Waarom zegt Jezus: Je geloof heeft je gered?  

Zijn de anderen die niet terugkeerden, dan niet gered? 

 


