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Lukas 17: 11 – 19    25 November 2018 
 
Tema: Hoe reageer ons op God se goedheid? 
 
 
 
Ek het ‘n idee dat baie van ons sukkel om “dankie” te leef.  Dit geld van ons 
persoonlike lewe in en om die huis, by die werk en sommer daar waar ons elke 
dag beweeg. Ons vergeet om dankie te sê…ten spyte van ma en pa wat ons so 
inge”dril” het om dit te doen. 
 
Maar dit geld ook van ons verhouding met God!  Hoe baie keer vra ons vir Hom 
dinge in die lewe… en hoe baie keer dank ons Hom opreg vir dit wat Hy elke dag 
vir ons gee?  Dit sluit die klein dingetjies in wat ons sommer so in skietgebede 
iewers in die dag vir Hom vra…  
 
Ek wil hê ons moet vandag hoor dat dit vir die Here belangrik is dat ons sal 
dankbaar wees, so dat ons lewe dit sal wys. Kyk bietjie wat staan in die Bybel:   

• 1 Tess 5:18:  “Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God 
in Christus Jesus van julle verwag” Sjoe, in alle omstandighede?  Ja, dis 
wat die woord sê 

• Efes 5:20:  “Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here 
Jesus Christus”  Daar hoor ons dit weer:  “oor alles” 

• Fil 4:6  “…maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met 
danksegging aan God bekend” 

 
En dan is daar natuurlik die teks wat ons gelees het… 
 
1.  Tien melaatse mans nader Jesus.  Hulle bly op ‘n afstand staan want in 
daardie tyd mag melaatse mense nie naby aan gesonde mense gekom het nie, 
want melaatsheid was ’n verskriklike siekte. Dit is ’n siekte wat deur ’n bakterië 
veroorsaak word. Dit val die senuwee stelsel aan sowel as die vel. Dit is 
gewoonlik sigbaar as sere op die vel, en dit kan ook veroorsaak dat kleiner 
ledemate “afval” – soos vingers en tone. Wat die siekte nog meer gevaarlik maak 
vir die wat dit het is die feit dat jy gevoel in die ledemate verloor. Jy sou met 
ander woorde op warm kole kon staan en dit nie agterkom nie...of aan ’n stomp 
met ’n geroeste spyker in vat en jouself steek en dit nie weet nie. Die siekte het 
ook ’n mens se sig aangetas, asook jou stembande en jy kon jou tande verloor. 
Die vel het mettertyd sy kleur verloor.   
 
Die tyd waarin Jesus gelewe het was ook ’n baie “harde” tyd.  Mense kon baie 
ongevoelig met mekaar wees. Melaatse mense byvoorbeeld was as onrein 
gereken en as jy te naby aan hulle sou kom kan jy ook aansteek en onrein raak. 
(Daar was aan Moses ’n klomp wette gegee oor hoe om met melaatsheid om te 
gaan – dit kan in Lev 13 en 14 gelees word.)  Hierdie mense is dus in 
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plakkerskampe buite die stadsgrense geakkomodeer waar hulle op hul eie moes 
regkom. Maar luister nou na die ironie:  Melaatsheid het vinniger sy loop geneem 
wanneer wanvoeding plaasgevind het. En in hierdie “plakkerskampe” was juis dit 
aan die orde van die dag. Hierdie mense moes vir hulleself sorg en het nie 
gesond geëet nie.  
 
Melaastsheid was ook deur die Jode gesien as ’n manier waarop God sondaars 
straf – (Dink aan die verhaal van Miriam) En daar in die melaatse kolonie is 
hierdie mense gewoonlik dood.  Daar is min melaatses wat ooit gesond geraak 
het en terug gekom het na hulle eie mense in die samelewing. 
 
Natuurlik was juis hierdie verwerping hulle eintlike “pyn”. Dr Paul Brand, wel 
bekend vir sy werk onder melaatses vertel van een jong man in Indië wat na hom 
toe gekom het vir behandeling.  In die loop van die ondersoek het dr. Brand aan 
die jongman se skouer gevat terwyl hy presies aan hom verduidelik, deur iemand 
wat moes tolk, hoe die behandeling gaan werk. Hy vertel hoedat daar trane oor 
die jong man se wange begin loop het.  Hy, wat dr. Brand is het dadelik deur die 
tolk gevra:  “Wat is fout, het ek iets gesê wat hom ontstel het?”  het hy aan die 
tolk gevra.  Nadat die tolk die man gevra het hoekom hy huil, het hy geantwoord:  
Hy sê hy huil omdat u aan sy skouer gevat het...niemand het vir jare ooit aan 
hom gevat nie. Probeer jou vir ’n oomblik so ’n lewe indink.  Dis interresant dat 
Jesus by geleentheid aan ’n melaatse gevat het om hom gesond te maak. (Lukas 
5:13)) 
 
Dit was die melaatse se verantwoordelikheid om sodra mense hulle nader, hard 
uit te roep: Onrein, onrein!!  Dit sou die mense naby aan hulle waarsku.  Hierdie 
10 melaatses eerbiedig met ander woorde hierdie sosiale reëling, daarom bly 
hulle op ‘n afstand. 
 
2. Hulle het ‘n dringende versoek: Hulle vra Jesus om hulle asb jammer te kry 
(Die Boodskap). “Jesus, Meester, ontferm U oor ons!” (NAV) Hulle het geweet 
wie Jesus is, moes seker al van Hom gehoor het, miskien selfs van die 
wonderwerke wat hy vir ander siekes gedoen het. Dit wil tog lyk of hulle geglo het 
dat Hy hulle kan help…hulle spreek Hom immers as Jesus (Verlosser) en 
Meester (epistatês) aan. Al vra hulle net vir “jammer kry”, bedoel hulle eintlik 
Jesus moet hulle gesond maak. 
 
3. Hoe reageer Jesus op hul versoek. Sonder dat Jesus naderkom, od aan 
hulle raak soos in die geval van die melaatse man waarvan ons in Lukas 5 lees 
sê Hy bloot: “Gaan wys julle vir die priesters”   
Hy vra hulle ook nie of hulle regtig glo dat Hy vir hulle iets kan doen (soos wat Hy 
by meer as een geleentheid met ander siekes gedoen het). Nee, net ’n kort 
opdrag: “Gaan wys julle vir die priesters”  
   
Hoekom sê Jesus dit?  Hoekom moet hulle na die priesters toe gaan? 
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Levitikus 13 en 14 verduidelik:  As iemand in daardie tyd onrein was – mens kon 
oor meer as net melaatsheid onrein raak – en jy sou gesond raak, dan moes jy 
na die priesters toe gaan wat jou sou ondersoek en hulle kon jou dan weer rein 
verklaar as hulle geen teken van die onreinheid aan jou kon vind nie.  Die 
priester het heel waarskynlik ‘n tipe “sertifikaat” aan sulke mense oorhandig as 
bewys dat hulle weer rein is.  
 
Wat melaatsheid betref sien ek iets van ’n ironie in dit: Ek het nou-net genoem 
dat melaatses gesien is as mense wat deur God gestraf is. Die feit dat hierdie 
melaatses by ’n priester sou aankom - al 10 van hulle - sou nogal vir die priester 
laat wonder wat het gebeur dat God Sy oordeel terrugtrek? Maar daar is meer: 
As hulle boonop vir die priester sou vertel dat dit Jesus is wat hulle genees het – 
en ons kan dink dat veral die een wat omgedraai het dit sou doen, sou die 
priester moes erken dat Jesus Goddelike mag het – want hoe anders kan Hy dit 
doen? En hierdie erkenning sou hulle nie graag wou doen nie want ons weet die 
priesters was teen Jesus.  
 
Wat verder opval in dié verhaal is dat Jesus hulle na die priesters toe stuur 
sonder dat hulle reeds gesond was.  Hulle swere was nog duidelik sigbaar op 
hulle lyf…maar Jesus sê hulle moet na die priesters toe gaan.   
Dis met ander woorde ‘n stap in die geloof dat hierdie tien manne begin aanstap 
na die priesters. Hulle het presies geweet wat dit beteken nl. dat hulle vir die 
priesters moet gaan wys dat hulle gesond is… maar, die enigste verskil was dat 
hulle nog niks van hierdie gesond-wees kon sien nie.  Tog stap hulle.  En dan 
lees ons gebeur die wonder:  “Op pad daarheen het hulle gesond geword”  Hulle 
swere het verdwyn en hulle vel het weer normaal geword. Dis nogal interresant 
hoe dit vermeld word deur Lukas. Daar was nie ‘n aardbewing of een of ander 
geluit in die hemel of iets anders wat aandag trek toe die wonder gebeur nie. So 
stil stil raak hulle gesond. Soos met al Jesus se wonderwerke gebeur ook hierdie 
genesing onmiddelik en is die 10 manne volkome genees. 
 
Mens kan jouself indink wat ‘n wonderlike gebeure dit vir die manne moes wees.  
 
Die volgende woorde ruk mens eintlik... 
 
4. Net een van die tien wil dankie sê...en doen dit ook. Ons lees:  “Een van 
hulle het, toe hy sien dat hy genees is, (1)omgedraai en God hardop geprys.  Hy 
het (2)voor die voete van Jesus neergeval en (3)Hom gedank.”(:15)  Nie sleg vir 
‘n Samaritaan wat eintlik deur die Jode verrag is nie, nê.  Ja, soms gaan die 
ouens met wie ons nie ons kinders sal laat speel of trou nie, ons voor in ‘n lewe 
van dankbaarheid. Die van wie ons dit die minste verwag. 
 
Ek sien twee dinge in hierdie paar woorde raak:  Die man prys God, want hy glo 
God is die oorsaak van sy genesing, maar hy gaan sê ook dankie aan die Een 
deur wie God die wonder laat gebeur het – in hierdie geval Jesus – die gestuurde 
van God. 
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Hoe dikwels doen ons net een van hierdie twee handelinge, dis nou die kere wat 
ons wel onthou om dankie te sê:   

• Ons sê dankie aan die een wat ons gehelp het, maar vergeet dat dit eintlik 
God is wat die persoon oor ons pad gestuur het – ons behoort ook die 
Here te prys.  Dit kan soms in klein dingetjies wees:  Soos om langs die 
pad te staan met ‘n papwiel sonder ‘n wielsleutel.  En dan kom iemand 
verby wat kan help.  Ons is die persoon baie dankbaar en sê dit ook, maar 
dank ons ooit vir God wat die man oor ons pad gestuur het? 

• Maar ons doen dit ook andersom:  Ons bid oor ‘n saak, bv. ‘n operasie wat 
voorlê en vra dat die Here sal gee dat dit suksesvol sal afloop.  Die 
operasie loop op die ou end goed af en ons prys en dank die Here daarna 
– wat reg is…maar heel dikwels vergeet ons om die een wat die 
instrument was, die dokters en die verpleegsters in die geval, te bedank.  

 
Hierdie Samaritaan doen beide handelinge en sy styl, die manier wat hy dit doen 
– voor Jesus neerval – getuig van sy begeerte om met alles wat hy is, dankie te 
sê. Dit is nie maar ’n vinnige dankie...en dan beweeg hy aan nie! Dis nie die 
woorde van ’n man wat net sê - soos wat ons baie keer hoor - Dank die Here vir 
dit of dat en dan gaan ons aan. Nee, hierdie Samaritaan stop, hy draai om (wat 
ook ’n goeie beskrywing van die term “bekering” is) en hy maak tyd om met 
Jesus te spandeer met lofprysing en danksegging. Hy weet dat hy sopas in die 
teenwoordigheid van God was. 
 
En dan volg drie retoriese vrae van Jesus: 

• Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie?... ja natuurlik was daar tien! 

• Waar is die ander nege dan? 

• Is daar niemand anders wat omgedraai het om aan God die eer te gee nie? 
 
5. Ja, so opgewonde is hulle dat nege van die tien skoon vergeet om dankie 
te sê.   
 
Hoe dikwels gebeur dit nie in ons lewe nie:  Dat ons so bly is oor die uitslag van 
dit waarvoor ons onder andere gebid het. Dat ons net skoon vergeet om dankie 
te sê.   
 
MAAR IS DIT REG MET JESUS? Nee... uit vers 18 kan ons aflei dat Jesus nie 
met hierdie 9 se gedrag tevrede is nie.  Hulle kon ten minste ook aan God die eer 
gegee het. 
 
Een van die skrifverklaarders noem ‘n moontlike rede oor hoekom hierdie nege, 
wat ons kan aanvaar Jode was, nie omdraai en dankie sê nie…Volgens hom het 
hulle nie vergeet nie, maar sê hy: “Die Jode het blykbaar die feit dat God hulle 
moet help as hulle reg beskou aangesien hulle die volk van God is. Daarom ag 
hulle dit nie nodig om dankie te sê nie.  Hulle voel dit kom hulle toe.” 
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Voorkant toe sou die Jode op ‘n baie meer brutale manier hulle miskenning en 
ondankbaarheid teenoor Jesus wys deur Hom te kruisig. 
 
Wat ‘n verskriklike gedagte. Mag die Here ons daarvan bewaar dat ons so met 
Hom omgaan. 
 
En tog dink ek dit gebeur in die lewe – onder mense wat tot die Here bid. Veral 
dié wat net bid as hulle in die nood is. Die Here hoor en help, en hulle beweeg 
net aan. Geen spesiale tyd maak om dankie te sê nie. Ons het gekry waarvoor 
ons gevra het. Ons is ok Here, dankie, maar ons sal nou self regkom. So dikwels 
is daar by sulke mense geen “sense” van berou nie. Hierdie 9 Jode het nie ‘n 
Redder van siele gesoek nie, net maar ‘n wondergenesing. Daarom, no praise, 
no worship, nothing. Miskien het die Samaritaan juis geweet dat hy, as 
buitestander, ‘n Verlosser nodig het. 
 
6. Jesus se laaste woorde aan die Samaritaan.  
 “Staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered”  Luister nou mooi: Al 10 is 
genees van hulle siekte, maar hierdie Samaritaan hoor dat sy optrede, wat 
bewys dat hy werklik in God glo, boonop gemaak het dat hy gered is, 
bedoelende sy saak met God is reg. (Die Boodskap) 
 
Dit lyk my die verhaal wil ook vir ons leer dat baie mense daagliks God se 
seëning ontvang…kos om te eet, gesondheid, kinders om te geniet ens, maar 
dat nie almal wat dit onvang, gereddes is nie.  
 
Die bewys dat ons gereddes is blyk uit ons dankbaarheid. Dankbaarheid pas by 
Christene!! Die wat werklik aan Hom behoort prys sy Naam en dank Hom vir 
alles wat hulle onvang.  . 
 
Ons gaan nou stilraak en bid: 
 
Gee geleentheid vir DANKGEBEDE. 
 
DANKOFFERS 
 
En dan gaan ons SING:  

• Danklied  Dankie Here Jesus... 

• Lied 188  Kom dank nou almal God 

• Give thanks with a grateful heart 
 

 
 
 
 
 
 


