
 

 

Vertelschets 21.3: Dank God! 
 
Beginzin 
Wat doe jij als je iets krijgt? Ben je dankbaar? Misschien als je iets van je vader of moeder 
krijgt nog wel. Dat heb je zo geleerd, het is beleefd om 'dankjewel' voor iets te zeggen. Zeg je 
dat ook tegen God, als je van Hem iets krijgt, waar je misschien wel heel lang voor gebeden 
hebt? Luister maar wat de Heere Jezus over dankbaarheid zegt in deze geschiedenis 
(bijbelverhaal).  
 
Tien Melaatsen  

• De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Voor de laatste keer, want deze gang naar 
Jeruzalem zal eindigen op Golgotha. De Heere Jezus is op weg naar het kruis. Hij legt 
aan Zijn discipelen steeds weer de reden van Zijn komst uit. Hij is gekomen om de 
zonden weg te dragen aan het kruis, gekomen om te sterven. Alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Geloof je dat?   

• Op die reis komt de Heere Jezus door Samaria, een gebied waar de Joden liever niet 
kwamen. Hier woonden immers halfjoden. Na de ballingschap hadden deze Israëlieten 
zich vermengd met de heidense volken. Niet echt Jood dus, en daarom lieten de Joden 
ze links liggen. Maar de Heere Jezus reist door Samaria, heel bewust.  

• Kijk maar, daar staan tien mannen te wachten, totdat de Heere Jezus in hun buurt 
komt. Ze mogen niet te dichtbij komen, want... ze zijn melaats. Hun huid is helemaal 
wit en zit vol zweren. Ze zijn onrein. Maar deze tien mannen konden Jezus tóch 
bereiken. Met luide stem roepen ze Hem: ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons!’ Het is 
eigenlijk een gebed wat deze mannen uitschreeuwen.  

• Mooi is dat, wij kunnen de Heere altijd bereiken met ons gebed. De Heere wil altijd 
luisteren als jij tot Hem bidt! Omdat Jezus is gekomen om ons te zoeken en gelukkig 
(zalig) te maken. Ook al lijkt Hij ver weg, Hij hoort je altijd!  

• Die mannen roepen: ‘Jezus’, dat betekent: ‘Zaligmaker’, ‘Redder’. Ze geloven dat Jezus 
hen kan redden! Denk er eens goed bij na als je bidt en als je de naam Jezus noemt.  

• Ze noemen de Heere Jezus ook ‘Meester’. Jouw meester heeft het in de klas voor het 
zeggen, je moet naar hem luisteren. De melaatsen weten dat de Heere Jezus het voor 
het zeggen heeft, in hun leven, maar ook in de hele wereld. Hij heeft zelfs de macht 
over hun ziekte! Mag de Heere het ook in jouw leven voor het zeggen hebben?  

• Ze vragen aan de Heere Jezus: ‘Ontferm U over ons.’ Heb medelijden met ons, of, zoals 
bedelaars het roepen: ‘Geef ons een aalmoes’. Ze weten dat ze het niet verdiend 
hebben, dat ze er geen recht op hebben vanwege hun melaatsheid. Net zoals wij door 
onze verkeerde dingen geen recht hebben op een gelukkig (zalig) leven. Maar ze 
geloven dat ze bij de Heere Jezus moeten zijn. Bij Hem is redding, barmhartigheid, 
medelijden te krijgen!  

• De Heere Jezus hoort hun gebed en Hij geeft een wonderlijk antwoord: ‘Ga heen, 
vertoont uzelf aan de priesters.’ Als een melaatse genezen was, moest hij zich aan de 



 

 

priester tonen en die moest hem gezond verklaren. Maar, nu stuurt de Heere Jezus 
deze zíeke mannen naar de priester toe! Hij beproeft hun geloof. Zullen ze Hem 
geloven, Hem vertrouwen, of... zullen ze zien op zichzelf en op hun ziekte?  

• Geloven, dat is God vertrouwen op Zijn woord! 

• Daar gaan de mannen, weg van de Heere Jezus, richting de priester. Kijk eens wat er 
nu gebeurt! Hun huid, die eerst nog vol witte plekken zat, wordt weer mooi glad. Ze 
krijgen een nieuwe, gezonde huid. Wat een wonder! 

• Eén van de mannen ziet het en... hij loopt niet door, maar hij keert terug. Nu moet hij 
naar de Heere Jezus. Hem alleen wil hij hiervoor danken, want aan Hem heeft hij de 
genezing te danken.  

• Deze man geeft God de eer! Dat is danken, God de eer geven voor wat Hij gegeven 
heeft.  

• Maar, waar zijn die andere negen mannen gebleven? Jezus vraagt het aan die ene man: 
‘Zijn er niet tien gereinigd, waar zijn de negen?’ En zijn er niet teruggekomen om God 
de eer te geven, dan deze alleen? 

• Want ja, deze ene man was... een Samaritaan. Iemand die er volgens de Joden niet bij 
hoorde... Maar híj kwam terug om te danken! Die negen Joden vonden dat niet nodig, 
deze ene Samaritaan wel!  

• Een voorbeeld was hij voor de Joden, maar nu ook voor jou en mij. Want, vind jij het 
ook zo moeilijk om te danken? Bidden gaat vaak veel gemakkelijker. We vragen aan de 
Heere wat we nodig hebben, en als we het krijgen, vergeten we de Heere zo snel. Deze 
Samaritaan leert ons wat een leven tot Gods eer is. Dat is danken, de Heere danken 
voor alles wat Hij ons geeft. En dat is veel, of niet?  

• Weet je hoe dat kan, zo’n leven? Luister maar naar de woorden van de Heere Jezus: 
‘Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.’ Door het geloof wist deze man wat 
écht belangrijk was. Met de hulp van de Heere kon hij danken, kon hij leven tot Gods 
eer.  

 
Slotzin  
Heb jij dat leven, wat God wil danken voor alles wat Hij geeft? Voor de dagelijkse 
zegeningen, maar bovenal voor de vergeving van zonden? Een leven, wat is tot Gods eer? 
Vraag Hem om dat geloof en vraag Hem er steeds weer om, want God wil het geven, om 
Jezus' wil!  
 
 
 


