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Dank! 

 

Zondagmorgen 6 november 2022, Catharijnekerk, ds. Eibert Kok 

 

Lezingen: 2 Koningen 2: 19b-27 en Lucas 17: 11-19 

 

 
 

We kennen in Nederland, in de protestantse traditie, twee bijzondere biddagen per jaar. In 

maart de biddag, zo noemen we die, en in de eerste week van november de dankdag. 

Ik vind dat mooi, omdat die dag mij weer bepaalt bij alles in het leven waarvoor ik dankbaar 

kan zijn. 

Natuurlijk, ik weet ook wel dat er de ene keer in je leven meer reden is om dankbaar te zijn 

dan de andere keer – soms kunnen er zoveel moeilijke dingen op je pad gekomen zijn,  

als je mensen om je heen kwijt raakt, als je je thuis verliest, als je zonder dat je er iets aan 

kunt doen in een oorlogssituatie bent terechtgekomen, soms kunnen er zoveel moeilijke 

dingen op je pad gekomen zijn dat het je aangrijpt en dat dat zomaar je leven kan gaan 

beheersen en bepalen – toch is het goed om soms een moment je af te vragen: wat is er in 

mijn leven waarvoor ik dankbaar kan zijn? Wat zijn de lichtpuntjes? Misschien zijn het er, als 

je er bij stil staat, wel meer dan je denkt. 

Ik bespeur om mij heen best wel wat ontevredenheid bij mensen. 

Door de oorlog die Rusland begonnen is in Oekraïne en door allerlei maatregelen daarna is 

het leven duurder geworden. Gas voor de verwarming is duurder geworden, het graan voor 

ons brood. 

Er zijn partijen die die ontevredenheid graag stimuleren. Hoe meer ontevredenheid hoe 

beter, lijkt het. 

En er is misschien soms ook wel reden om te mopperen over bepaalde zaken, over 

beslissingen die genomen worden, over verhuurders die niets doen om je huis beter te 

isoleren, om maar wat te noemen. 

Voor een deel van de bevolking, dat weinig te besteden heeft, kunnen die gestegen prijzen 

ook echt een probleem zijn of worden. Dat je niet meer een goede maaltijd kunt kopen voor 

jezelf en voor je kinderen. Dat je in de kou zit. 

Minpunten genoeg, helemaal als je in Oekraïne woont en de gevolgen van de oorlog en de 

spanning die dat met zich meebrengt het leven bepalen. 

Minpunten genoeg. Maar toch. Is dat een reden om de ontevredenheid te koesteren en aan 

te jagen? 



 2 

Of is het misschien wijzer om anders te kijken, anders te denken, omdenken, om op zoek te 

gaan naar dingen waar je dankbaar voor kunt zijn? 

Twee jaar geleden plaatste onze kerk een mooi filmpje op internet met een psychiater, die ik 

wel ken uit een van onze vorige woonplaatsen. 

(https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoe-kan-dankbaarheid-ondersteunend-zijn-voor-

je-gezondheid/) 

Hij zegt daarin: “Wij leren mensen tegenwoordig weer om dankbaarheid te beoefenen.” Hij 

verwijst dan naar het oude lied: Tel uw zegeningen, tel ze een voor een. 

“Want” zegt hij dan “met dat ik mij realiseer waar ik vandaag dankbaar voor zou kunnen zijn 

– schrijf nou eens één, twee, drie dingen op – heeft dat een ontspannend effect, een heel 

ander effect dan wanneer ik lig te piekeren over wat er allemaal weer mis is gegaan. 

Dankbaarheid: als dat een onderdeel wordt van hoe je in het leven staat, dan word je daar 

een ander mens door, dan kijk je anders. 

Eén van de effecten is bijvoorbeeld dat je dan ook veel meer om je heen ziet waar je 

dankbaar voor zou kunnen zijn. Het breidt zich uit. 

Een ander aspect is dat het ook verbindt. Je gaat met die ander delen waar jij blij mee bent, 

dankbaar voor bent, en dat doet die ander vervolgens ook weer goed.” 

Dankbaarheid als levenshouding, je hoeft er niet gelovig voor te zijn. Je vindt het terug in 

Happinez en het Psychologie magazine. 

Maar in de kerk gaan we een stapje verder. 

Wie zijn wij dankbaar? Het gaat niet alleen om een levenshouding van dankbaarheid.  

Die dankbaarheid heeft ook een adres. 

Net als ons bidden en smeken, ons roepen om vrede, dat zich richt tot God, 

zoals in de tweede lezing die tien melaatse mensen die tot Jezus roepen: Heer, ontferm U, 

zo richt zich ook onze dankbaarheid tot God. 

Als wij God bidden om vrede, als wij de Heer aanroepen om ontferming, dan gaat dat samen 

met dankbaarheid naar God toe, met het loflied, 

omdat wij geloven dat Gods liefde en barmhartigheid eindeloos is, omdat wij vertrouwen 

dat Gods liefde uiteindelijk alle tegenkrachten overwint, dat Gods armen heel ons bestaan 

en heel het bestaan van deze wereld omsloten houden. 

Dat is de bron waaruit wij leven, de grond waarop wij staan. 

Dankbaarheid, ook naar God toe, die ons het leven geeft, die ons elkaar geeft, om elkaar tot 

hand en voet te zijn, 

niet om elkaar het leven zuur of onmogelijk te maken, 

maar om elkaar het leven te gunnen, van harte. 

 

Twee Bijbelgedeeltes zijn ons vandaag voorgeschoteld, over dankbaarheid en over gebrek 

daaraan. 

Allereerst het verhaal van Naäman, waarvan we het slot gelezen hebben, een bijzonder 

verhaal. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoe-kan-dankbaarheid-ondersteunend-zijn-voor-je-gezondheid/
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoe-kan-dankbaarheid-ondersteunend-zijn-voor-je-gezondheid/
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Naäman is een belangrijke legeraanvoerder in het leger van Aram. Aram (Syrië) was in die 

tijd een groot en machtig land dat grensde aan het kleine landje Israël. 

Zoals zo vaak gaat van zo’n groot, machtig land met een sterk leger een dreiging uit. Je weet 

maar nooit. Het staatshoofd van zo’n groot, machtig land kan zomaar de beslissing nemen 

om bij jou binnen te vallen en jouw land te plunderen of te annexeren. 

In zo’n groot, machtig land heb je natuurlijk belangrijke militairen, helemaal volgehangen 

met onderscheidingen vanwege zogenoemde heldendaden, gewonnen veldslagen of 

doorstane ontberingen. Naäman is zo iemand. 

Alleen, hij heeft een vervelende huidziekte, hij is melaats. 

Hij heeft een jong meisje in dienst als slaaf, ooit weggevoerd uit Israël op een van de vele 

strooptochten. 

Zij tipt Naäman om een bezoekje te brengen aan Elisa, een bekende profeet in Israël. 

Uiteindelijk gaat Naäman. Hij neemt een hele vracht zilver, goud en kleding mee om 

daarmee te betalen. 

Naäman heeft een aanbevelingsbrief van het staatshoofd uit Aram bij zich en gaat daarmee 

naar de koning van Israël. 

Die raakt helemaal in paniek, want die denkt dat dit een sluw plan is van de machthebber in 

Aram om Israël binnen te vallen. 

Maar Naäman moet niet bij de koning zijn, in zijn paleis, maar bij de profeet, in zijn 

eenvoudige onderkomen. 

Naäman wordt daar bij Elisa niet als een generaal behandeld, maar afgescheept met een 

briefje van het personeel, met de opdracht dat hij zich zeven keer in de rivier de Jordaan 

moet gaan wassen. 

Dat vertikt Naäman, die trotse generaal. Hij had een andere behandeling verwacht. 

Het zijn zijn bedienden die hem op andere gedachten brengen. Probeer het toch. Baat het 

niet, dan schaadt het niet. 

Zo gaat die dan toch baden, en hij wordt genezen, zo gaat het verhaal. 

Naäman haast zich terug naar het huis van de profeet. Hij ontmoet Elisa nu wel, en wil hem 

zijn dankbaarheid tonen. Dat is mooi, een dankbaar mens! 

Maar dankbaarheid laat zich niet vertalen in een hoop geld. 

Elisa wil helemaal niets hebben, alleen al omdat het niet zijn kunstje was dat Naäman had 

geheeld, maar omdat dat een geschenk van God was, genade, gratis, om dankbaar voor te  

zijn, op een heel andere manier. 

Zo vertrekt Naäman, als een heel ander mens, als een dankbaar mens om het goede dat hem 

ten deel gevallen is. 

Maar dan Elisa’s knecht Gechazi. Die vindt dit zonde en wil zelf wel iets van die vette premie 

die Naäman in gedachten had. Dat is het stuk dat we gelezen hebben. 

Met een leugen over twee gasten die opeens bij de profeet aangeklopt zouden hebben 

incasseert hij royale geschenken. 

Kan dat zomaar, zo’n super royale premie opstrijken, desnoods met beweringen die niet 

waar zijn? 
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Tuurlijk niet. Maar het gebeurt. Het gebeurde toen en het gebeurt nog steeds, mensen die in 

de verleiding komen grote sommen binnen te hengelen, zonder dat daar een passende 

prestatie tegenover staat. Het gebeurt, overal, geen dankbaarheid, maar een graaicultuur, 

pakken wat je pakken kunt. 

Het gegeven dat Gechazi deze buit verbergt maakt wel duidelijk dat hij zelf ook wel in de 

gaten had dat dit het daglicht niet kan verdragen. 

Maar de profeet roept hem ter verantwoording: Waar ben je geweest, Gechazi? “Nergens” is 

het antwoord. Hij verbergt zich, wil niet de verantwoordelijkheid nemen voor wat hij fout 

deed. Geen actieve herinnering aan. Wegstoppen. Door zo’n handelswijze raakt de hele zaak 

verziekt. 

Daar eindigt het verhaal mee: Gechazi raakt in die verziekte toestand waarvan Naäman nu 

juist is bevrijd.  

Dankbaarheid. Als levenshouding. Hoe geven wij dat vorm? 

Het tweede Bijbelverhaal van vanmorgen vertelt ook over melaatse mensen. Mensen die 

hun heil zoeken bij Jezus. Hun bidden en roepen heeft een adres: Heer, ontferm U over ons. 

Net als Naäman krijgen ze een simpele opdracht. En ze doen het. 

Maar, er is er maar één die terug komt om zijn dankbaarheid te tonen. Blijkbaar doen 

mensen dat niet vanzelf, tenminste niet altijd. Maar het maakt het leven zoveel mooier! 

 


