Schriftlezing: Lukas 17:11-19 Kerntekst Lukas 17:15
Thema: ‘Denk je aan danken?’
Zingen: Ps. 100:1 en 2, Ps. 34:2, Ps.51:4 en 8,
Ps.103:1, 2 (de kinderen) en 3, Ps. 66:6 en 10

Hoofdpunten van de preek.
Jezus reist door Samaria en Galilea, dáár moet Hij
vandaag zijn voor de tien melaatsen
Tien ellendigen
Deze mannen hebben een heel naar leven.
Melaatsheid is een ongeneselijke ziekte, waardoor je
lichaam langzaam afsterft.
Melaatsen mochten niet bij andere mensen wonen
en ze mochten ook niet in de synagoge of tempel
komen.
Zonde wordt in de bijbel vaak vergeleken met
melaatsheid. Zonde is net zo dodelijk, maakt
scheiding tussen jou en anderen en vooral ook
tussen jou en God.
De Heere Jezus komt ook bij ons langs en dan mag
je net zoals de melaatsen roepen: Jezus, Meester!
Ontferm U over ons.
 Jezus: Zaligmaker, redder van zondaren
 Meester: gebieder
 Ontferm U: heb medelijden

Dé Verlosser
De Heere Jezus ziet alle melaatsen staan. Hij geeft
ze een opdracht: laat je aan de priesters zien.
Dat moest je normaal gesproken pas doen als je
genezen was. Jezus vraagt dus om geloof voordat
er een wonder gebeurt.
Geloven is hetzelfde: de Heere geloven op Zijn
woord!
Één dankbare
10 mannen gaan én 10 mannen worden genezen.
Wat moet dat bijzonder zijn geweest.
1 van de 10 melaatsen keert terug. 1 van de 10:
Lukas wil het enorme verschil laten zien.
Die ene verh-eer-lijkt God en dankt de Heere Jezus.
 Danken is dankUwel zeggen.
 Danken is de gaven voor de Gever gebruiken.
 Waar zijn de andere 9? Blijdschap, opluchting is
niet hetzelfde als geloof.
 Zonder dank is het geloof niet compleet.
De gave brengt de ene man aan de voeten van
Jezus, de Gever. De gave gebruikt hij om de Gever
te eren. Uit zijn dankbaarheid blijkt zijn geloof,
daarom spreekt Jezus hem zalig. Daarom moest
Jezus in dat dorpje in Samaria/ Galilea zijn.
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