
Lukas 17: 11 – 19 
 
 
 
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 
 
Daar is ’n baie duidelike verskil tussen blywees ... en dankbaar wees. Voorbeeld: Die man wat by die 
robot bedel gaan baie bly ... selfs uitbundig opgewonde wees as jy vir hom ’n R200 in die hand stop. 
Maar: Feit van die saak is dat hy jou gaan vergeet sodra jy om die volgende draai verdwyn. Blywees 
is ’n vinnig-verbygaande-emosie ... en net ’n rukkie later gaan alles maar net weer aan ... soos 
vroeër. Dankbaarheid is iets heeltemal anders. Die man by die robot sal jou vir die res van sy lewe 
onthou as jy op een of ander manier in ’n verhouding met hom tree en sy hele 
lewensomstandighede permanent verander. Dankbaarheid is nie ’n vinnig-verbygaande-emosie 
omdat jy iets gekry het wat jou blymaak nie, maar ’n uit-die-hart-uit bewuswees dat jy meer gekry 
het as wat jy verwag het. In ons Skrifgedeelte is dit presies wat gebeur. 
 
1. Blydskap wanneer jy iets kry wat jy graag wil hê: 
Iewers in ’n soort “niemandsland” (tussen niks en nêrens) – op die grens van Samaria en Galilea het 
daar 10 melaatse manne rondgeloop. Hulle het nêrens ingepas nie, want die samelewing het hulle 
uitgestoot. Hulle was “lewende dooies” omdat hulle ’n ongeneeslik siekte gehad het wat hulle stuk-
stuk laat doodgaan het. Hulle liggame het stuk-stuk verrot en afgeval ... en dit was hoogs 
aansteeklik. Hulle kon nie meer by hulle families bly nie – inteendeel – hulle moes iewers ’n skuilplek 
vind en hulle moes die hele tyd vir mense skreeu – “ons is onrein ... moenie naby ons kom nie ...” 
Hulle was afhanklik van verbygangers vir kos en aalmoese – hulle eie families het hulle seker ook al 
teen hierdie tyd afgeskryf. Daar was geen hoop op genesing nie. Kan ons onsself hierdie hartseer en 
ellende en hopeloosheid voorstel?     
 
En dan kom Jesus en Sy dissipels daar verby. Die melaatses skreeu dan ook hard vir Hom. “... ons is 
onrein ... moenie naby ons kom nie...” Maar dit is nie al nie. Hulle skreeu ook: “... Jesus, Here, 
ontferm U oor ons ...” Wat vra hulle? Wat is hulle verwagting? Is hulle maar net honger – opsoek na 
iets ... enigiets wat Hy kan afstaan? Hulle leef op die buiterand van die samelewing en het seker iets 
van Hom gehoor – maar het hulle regtig geweet Wie Hy is? Maak nie saak nie. Hulle was in die 
grootste lewens-ellende. En Jesus het Hom oor hulle ontferm. Hy het nie iets vir hulle op die grond 
neergesit wat hulle moes kom optel nie. Hy gee net die opdrag: “... Gaan wys julle vir die priesters...” 
Dit was die gebruik. Die priesters het bepaal as iemand uit die gemeenskap moes weggaan vanwee 
melaatsheid of terugkom as hulle gesond is. En dan gebeur ’n wonderwerk oppad. God se Woord is 
duidelik – oppad om die priesters te gaan sien het hulle heeltemal gesond geword. Daar kon nie 
enige twyfel gewees het nie – hulle het dit gesien (en ervaar) terwyl hulle na die dorpie beweeg.  
 
En ek is oortuig daarvan dat daar by almal van hulle groot blydskap en opgewondenheid was. Daar is 
geen twyfel daaroor nie. Stel jouself voor as hulle die dorpie inkom, by die priester die bevestiging 
kry (bloot net ’n formaliteit – hulle het dit reeds geweet) en hulle weer by hulle families en gesinne 
aankom. Uitbundige blydskap – omdat hulle gekry het wat hulle graag wou hê. Hulle het presies 
gedoen wat Jesus vir hulle gesê het om te doen. Daar het dit gestop.  
 
Maar, by een van die manne – ’n Samaritaan (hulle was nie baie gewild by die Jode nie) – het daar 
iets uitsonderlik gebeur. Hy het – totaal anders as die res ... nog voordat hy by die dorpie uitgekom 
het ... terwyl die ander ook bewus word van hulle genesing en aangaan ... het hy omgedraai en 
teruggegaan na Jesus toe. Hoekom? Hy was nie net bly nie ... hy was dankbaar.  
 
2. Dankbaarheid wanneer jy besef dat jy meer ontvang het as wat jy wou gehad het: 



 
Jesus het vir ons gesê wat die verskil in hierdie man se lewe is. Wat het gemaak dat hy anders optree 
as die ander? Hy het iets gehad wat die ander nege nie gehad het nie. Geloof. En hierdie geloof het 
gemaak dat daar meer in sy lewe gebeur het as bloot liggaamlike genesing. Geloof vat hom verder as 
dit wat hy ontvang het en bring hom uit by Die Een wat dit vir hom gegee het. Geloof vat hom verder 
as die gawe en bring hom by die Gewer. Geloof laat hom besef dat hy meer ontvang het as wat hy 
wou gehad het. Nie net sy liggaam is van die aaklige doodse siekte genees nie, maar sy gees is ook 
van ’n ewige doodsheid verlos – want Hy het die Verlosser gevind en sy lewe het vol geword. Die 
ander kon met groot blydskap by hulle families kom en sê: “...Kom kyk na my – ek is gesond ...” – 
terwyl hierdie Samaritaanse man nou in dankbaarheid na sy familie kon gaan en sê: “... Kom kyk na 
Jesus – ek het baie meer gekry as gesondheid ... ek is verlos ...” 
 
Daarom die amperse verontwaardiging in Jesus se woorde: “...Waar is die ander nege dan? ...” Die 
vraag is nie of hulle besef wat hulle ontvang het nie, maar of hulle besef wat hulle gemis het? Iets ... 
Nee, - Iemand het by hulle verbygegaan ... en hulle het dit nie raakgesien en beleef nie. Hulle word 
so versmoor deur aardse behoeftes en blydskap dat hulle ’n kosbare hemelse en ewige moment 
gemis het. Nou verstaan ons die woorde van Paulus wat sê: “... As ons net vir hierdie lewe ons hoop 
op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense ...” (1 Kor 15: 19). Hierdie ander 
nege is nou gesond, maar ons moet hulle jammer kry – die bejammerenswaardigste van alle mense. 
Paulus leer dit ook in Filippense 3: 4 – 9: “... As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek 
nog meer ... (en dan noem hy ’n klomp sake), maar wat vir my eers ’n bate was, beskou ek nou as 
waardeloos ter wille van Christus , ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus 
Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde ... ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou 
ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees: 
vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo ...”  Die Samaritaan 
was dankbaar want hy het nie net gesond geword nie – sy lewe het heel geword. Sy nuwe lewe het 
baie meer behels as net die liggaamlike. Hiervandaan was hy in ’n nuwe lewensverhouding met die 
Koning van die heelal. Sy lewe was nou vol –  en hy ervaar dankbaarheid.   
 
Iewers in die dorpie wat daar nege families wat opgewonde en uitbundig bly was oor wat hulle gekry 
het, terwyl hulle eintlik moes huil oor wat hulle gemis het. Hulle lewe het aangegaan ... sonder Jesus 
Christus. Hulle het van Hom geweet ... maar het Hom nie geken nie. Hy het hulle lewens aangeraak, 
maar omdat daar by hulle nie geloof was nie – het hulle lewens nie heelgeword nie. Vir hulle was 
hulle liggaamlike genesing ’n einde. Vir die Samaritaan was dit ’n nuwe en ’n ewige begin.  
 
Die ellende van melaatsheid kan nie die verlorenheid van ons eie sondetoestand genoegsaam 
beskrywe nie. Melaatsheid is ’n verdoemenis tot ’n lewe wat ‘n aardse hel is. Hoe erg moet ’n ewige 
sondeverdoemenis in die hel dan nie wees nie. En dan stap Jesus Christus jou verlore wêreld binne. 
Ja, Hy kan jou aardse lewe beter en meer gemaklik maak ... Hy kan aardse siektes genees en 
wêreldse voorspoed skenk ... Hy kan begrotings laat klop en oorskotte op begrotings laat gebeur ... 
hy kan mense aardse dinge gee en bedieninge seën ... en ons kan kry wat ons wil hê en opgewonde 
blywees en dan formeel aangaan met waarmee ons elke dag in hierdie lewe besig is ... gemeentes 
kan ook bly wees as die Here gee wat ons wil hê.  Maar – as dit al is wat ons raaksien en wil hê – dan 
moet almal in die hele wêreld ons jammer kry, want dan gaan dit nie oor wat ek kry nie, maar oor dit 
wat ek gemis het. Wie is Jesus Christus regtig vir ons? Dien ons Hom vir wat Hy kan gee ... of vir Wie 
Hy is? Soek ek dat Hy my gesond en voorspoedig maak op aarde of dat Hy my verlos en heelmaak? 
Kyk ek net met blydskap terug na wat verby is ... of opgewonde en dankbaar na dit wat nog voorlê?  
 
10 manne het die Here Jesus ontmoet. Al 10 was bly, maar net een was dankbaar. As ons regtig 
dankbaar is sal ons opgewonde in geloof vra ... wat is volgende Here?   Amen. 


