
Eerste lezing 2 Koningen 5: vers 9 t/m 17 
 
Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te 
zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 
Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam 
van de Eeuwige, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de 
huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle 
wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij 
zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet 
u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad 
u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en 
dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de Godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf 
als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte 
bij de Godsman zijn opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. 
Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Eeuwige, in 
wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’ En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen 
zei Naäman: ‘Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee 
muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden 
dan de Eeuwige. 
 
Evangelie lezing: Lucas 17 vers 11 t/m 19 

 
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp 
wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand 
staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons! Toen Hij hen zag, zei Hij 
tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Éen van hen, die zag 
dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus voeten om Hem te 
danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 
Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de 
Samaritaan: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’  
 
Overdenking  
 
Het is echt een ouderwets woord: huidvraat.bHet klinkt ook een beetje onaangenaam. Daarom wordt het 
vaak vertaald met: melaatsheid. En toch wordt in de NBV voor dat oude woord gekozen.  En terecht! Want 
het woord melaatsheid versmalt het begrip tot een ziekte, een medisch probleem. Huidvraat is zoveel 
meer dan dat.  
Het woord drukt uit dat er iets aan iemand vreet.  Bij melaatsheid wordt dat meestal zichtbaar doordat de 
ziekte iemands handen en voeten en soms het gezicht langzaam weg knabbelt.  En dat zijn nu net de 
instrumenten  om contact met anderen te maken, Onze voeten brengen ons naar de ander. Wie niet meer 
kan lopen vereenzaamt makkelijk als hij geen vervangend transport vindt. Met ons gezicht kijken we elkaar 
aan, lezen we wat er in iemand omgaat. Met onze handen groeten we elkaar, we houden we elkaar er mee 
vast. We drukken er onze nabijheid mee uit. Wie dat ‘mist’ verliest aan contact, aan verbondenheid. 
 

En als we nog verder doordenken op dat woord: als onze huid wordt weggevreten ontstaat er een open 
wond en vervolgens een litteken. Zo kan ‘huidvraat’ ook staan voor wat er geestelijk met iemand kan 
gebeuren. Wanneer iets aan hem of haar vreet:  pijn, verdriet, rouw, afwijzing, een trauma… 
‘Ik  ga er aan kapot!’ zeggen we soms... 
U kent misschien dat spotje waarin een jonge vrouw niet meedoet in het gesprek. Ze eet nauwelijks. 
Ze maakt geen contact. Ze laat zich niet in met anderen. Ze trekt zich thuis terug achter de gordijnen. 
Ze raakt zo buiten beeld. Het is de gewonde mens aan wie het leven vreet. De mens die niemand wordt en 
niet meer meetelt.. 



 
Nu denkt u misschien: daar lijkt Naäman toch geen last van te hebben. Op het eerste gezicht niet, nee. 
Maar laten we eens wat nader kijken. Hij reist met zijn mensen naar Elisa. Hij hoopt dat die hem van de 
huidvraat zal genezen. Hij rijdt niet in een koets. En al helemaal niet te voet. Hij rijdt in zijn strijdwagen! 
Dat is raar! Wie trekt er nu ten strijde tegen zijn helper? Het lijkt wel of hij zich bij voorbaat schrap zet  
tegen mensen om hem heen. 
Als Naaman arriveert zendt Elisa een bode. Die stuurt hem naar de Jordaan. Daar moet hij zich zevenmaal! 
In het water onderdompelen. Naaman wordt boos.. ‘Ben ik daarvoor naar hier gekomen? Ik had gedacht 
dat hij zelf naar buiten zou komen. En dat hij de naam van de Eeuwige, zijn God, zou aanroepen en met zijn 
hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van 
Damascus niet beter dan alle wateren in Israël?’ Naäman vreet zich op van kwaadheid! Hij heeft zelf 
uitgedacht hoe zijn genezing zou moeten verlopen. Daarmee wil hij zelf de greep op zijn leven houden. 
Hij opent zich niet, hij sluit zich op in zijn onmacht en woede en strijdt met zichzelf en anderen. 
Hij vertrouwt niet op wat Elisa hem aanbiedt. 
Hij is als die vrouw, die jaren geleden om hulp kwam voor haar gezin. Ze streed ervoor, maar alles liep vast, 
wat ze ook probeerde. Eindelijk zat het gezin bij een psycholoog. Maar die kreeg geen voet aan de grond. 
De vrouw vertelde hem steeds hoe hij haar gezin moest aanpakken. Uiteindelijk zette hij haar op zíjn stoel 
en zei: ‘doet u het dan maar’! Toen brak ze… Eindelijk. 
Naäman heeft gelukkig bedienden die op soortgelijke wijze zijn verzet weten te breken. 
 
Genezing - heel worden - heeft dus alles te maken met uit handen geven, met je toevertrouwen. 
Dat doen we niet zo gemakkelijk, zeker niet in onze tijd. Want de toekomst hangt toch van ons af! 
We moeten toch iets goeds presteren in ons leven? Kijk naar alle succesverhalen op facebook en 
Instagram. En als we toch niet slagen - omdat er tegenslag is, ziekte, verdriet – dan is dat in de ogen van 
velen onze eigen schuld… We vergeten dat de belangrijkste dingen in ons leven ons overkomen.  
Zowel de moeilijke als de mooie. Het is de kunst er goed mee om te gaan. Dat vraagt naast inzet ook 
acceptatie van wat op ons pad komt. Het vraagt van ons om ons toe te vertrouwen aan het leven. 
 
Om heel te worden moet Naäman zich zeven maal onderdompelen in de Jordaan. Wie heel wil worden 
moet kopje onder durven gaan in alle pijn en vreugde van het leven, in het vertrouwen dat hij of zij weer 
boven zal komen. Zo ook wij! 
En ja, dat moet – figuurlijk gesproken - in de Jordaan! Niet in de Abana of de Parpar of de Rijn… De Jordaan 
is immers de grensrivier tussen de woestijn van het leven en het beloofde land. Ze is de stroom tussen 
dorheid en bloei, de weg die leidt van zelfingenomenheid of teruggetrokkenheid in zichzelf naar 
verbondenheid. 
Naäman gaat het aan en hij komt eruit als een herboren mens, gezuiverd, geheeld, genezen van zijn pijn en 
strijd. Zijn huid zo gaaf als die van een kind.  
 
Ook in het evangelie treffen we mensen aan met huidvraat. Het zijn er maar liefst tien! Tien is in de Joodse 
traditie het aantal mannen dat nodig is om een biddende gemeenschap te vormen. Het gaat hier dus om 
de gelovige gemeente! Een gemeente van Joden en Samaritanen, groepen die door verschil van inzicht 
elkaar maar moeilijk verdroegen. En dat is te merken. Het gaat hen niet goed. De onderlinge verschillen 
vreten aan hen. De tien staan op afstand, ze kunnen niet meedoen met anderen. Deze deelgemeente heeft 
zo geen toekomst. Maar ze roepen wel om hulp!  
Jezus stuurt hen naar de priesters om zich te laten zien. Dat werd toen van mensen gevraagd als ze 
genezen waren. Als de priester de genezing bevestigde konden ze weer volop in de gemeenschap 
deelnemen. Jezus zegt daarmee dus dat ze geheeld zullen worden als ze op weg gaan, op weg naar God. 
In het gaan van die weg worden ze inderdaad genezen! 
 
Zo mogen ook wij vertrouwen dat we heel zullen worden als we elkaar als leden van onze 
gemeenschappen vasthouden en dragen in het leven van alledag. Aandacht voor elkaar, voor wat liefde is, 
voor wie God is brengt ons bijeen. 



 
Een van de mensen ziet onderweg dat hij genezen is. Hij keert om terug om Jezus te bedanken.  
Iemand uit en andere traditie! Een Samaritaan! Hij valt Jezus te voet. 
Hij stroomt over van blijdschap en dank aan God. Ook Naäman, de vreemdeling, is dankbaar. 
Maar hij mag zijn dank niet uiten aan Elisa. Die is slechts het instrument van de Eeuwige. De dank komt 
God toe. Zo verbindt Naäman zich met de God van Israël, met Hem die bevrijdt. Daarom neemt hij aarde 
uit Israël mee, om daarop de Eeuwige te eren. 
Dat ook wij ons toevertrouwen aan het leven, aan onze God en aan elkaar, opdat wij leven in heelheid… 

 


