
 

Vertelschets 18.6: Genezing van tien melaatsen 
 
Beginzin 
“Ja, daar zijn ze! Kijk daar komen ze aan!” Een groepje van tien melaatse mannen heeft gehoord 
dat Jezus voorbij zal komen en vol spanning staan ze te wachten. Eindelijk zien ze de Heere Jezus  
en Zijn discipelen aankomen.  
 
Op weg naar Jeruzalem 

 Wat willen ze graag naar de Heere Jezus toegaan. Maar dat mag niet. De wet verbiedt het 
hen. 

 In Leviticus 13 staat immers dat melaatsen buiten het tentenkamp moesten gaan wonen. 
Ze moesten hun kleren scheuren en hun haren los laten hangen. Er mocht ook niks op hun 
hoofd zijn en ze moesten iets voor hun mond doen. Als er andere mensen aankwamen 
moesten ze roepen dat ze onrein waren. Zo erg is de zonde ook. Wij zijn ook onrein en 
kunnen nooit zomaar bij God komen. 

 De tien melaatse mannen blijven daarom op een afstand staan, maar ze beginnen wel hard 
te roepen naar de Heere Jezus: “Jezus, Meester, ontferm U over ons.” Dat is het beste wat 
je kunt doen. Met je zonde, je melaatsheid naar de Heere Jezus gaan en Hem aanroepen: 
“Heere, ontferm U over mij.” 

 
Een vreemde opdracht 

 Wat een vreemde opdracht krijgen ze van de Heere Jezus. Hij kijkt hen aan en zegt dat ze 
naar de priester moeten gaan. Om te laten zien dat ze beter zijn. Maar dat zijn ze helemaal 
nog niet! Ze zijn allemaal nog melaats. Wat zullen ze doen?  

 Ze gaan! Ze geloven de Heere Jezus op Zijn Woord. Ze geloven dat Hij het wonder van hun 
genezing kan doen. Wat een groot geloof eigenlijk. Dit wondergeloof. Zou jij gegaan zijn? 

 Negen mannen gaan op weg naar een Joodse priester. Eén melaatse gaat op zoek  naar een 
priester in Samaria. En dan gebeurt het! Ineens zijn ze helemaal gezond. Hoe is dat 
mogelijk? Wat een macht heeft Jezus.   

 
Het grote verschil 

 Maar wat komt er dan een groot verschil. Negen melaatsen rennen verder om zo snel 
mogelijk bij de priester te zijn. Zij gaan niet terug om de Heere Jezus te danken.  

 Maar de Samaritaan kan niet verder. Hij wil terug om de Heere Jezus te danken. Hij laat 
zich op de grond vallen voor de Heere Jezus. Hij is echt dankbaar. De ware dankbaarheid 
zoals het in de Catechismus staat. Dat hoort bij de echte bekering. Dat is ook het verschil 
tussen een wondergeloof en een zaligmakend geloof. Het echte geloof richt zich op 
Christus.  

 
Slotzin 
De Samaritaan is behouden. Wat zal hij blij geweest zijn. Rein, rein, door Jezus! 


