
22e na P. Bergkerk 6-11-2022 1e van de Voleinding  
 
Gemeente van Christus, 
Vanwaar Gehazi?  
Het is een inmiddels wat archaïsche uitdrukking die via de Statenvertaling  in onze Nederlandse taal 
terecht is gekomen. Het heeft de betekenis: waar kom jij nu vandaan? Vanwaar Gehazi? En voor wie 
is opgevoed met de tale kanaäns luidt dan het antwoord: ‘uw knecht is noch herwaarts noch 
derwaarts gegaan’. Het zou zo een van de vergeetwoorden in het radioprogramma Taalstaat kunnen 
zijn. Vanwaar Gehazi? 
Het is een onthullende vraag. Waar kom jij nu vandaan? Hij voelt zich betrapt. Gehazi, de 
profetenknecht van Elisa, kan er niet mee leven, dat zijn meester generaal Naäman die hij heeft 
genezen van melaatsheid zomaar laat gaan met al zijn goud en zilver zonder een rekening te willen 
uitschrijven. Die rijke Arameër Naäman wilde maar wat graag ruimschoots geven voor zijn genezing. 
Geen rekening was hem te hoog geweest. Hij wil Elisa rijkelijk belonen, maar Elisa weigert. En dat is 
heel irritant niet aleen voor Gehazi, maar ook voor Naämen….heel iritant, iemand bewijst jou een 
grote dienst en stuurt vervolgens geen rekening.  Hoe moet je hier mee omgaan? Het voelt alsof je in 
het krijt staat, maar hoe kun je dat voldoen als het niet in rekening wordt gebracht. De vernieuwde 
Naäman komt er achter, dat het moeilijker is om te ontvangen dan om te geven. En hij kan er maar 
moeilijk mee leven. Naäman wil het afkopen, hij heeft zijn gezondheid voor veel geld gekocht. Wat 
een exelente zorg voor de happy few. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Hoe kan hij leven met 
het gegeven dat hij zijn gezondheid heeft terug gekregen? Hoe kan hij leven met het besef dat het 
leven hem gegunt is? Hier gaat het leven van Naäman - en van ons – op de kop, het is een vreemd 
verhaal dat een spaak in het wiel steekt van verdienen en kopen en slagen en grijpen veroveren en 
sterk moeten zijn. 
Maar dan is daar Gehazi. Gehazi is dat andere stemmetje, dat er steeds is, het is toch niet te dragen  
dat je genezing niets zou kosten, het zou je toch voor eeuwig achtervolgen. Gehazi brengt het 
verhaal dichtbij. Het is de praktijk van ons leven, een soort eeuwige verleiding, je wilt het verdienen.  
Hij gaat Naäman achterna, verzint een smoes en gaat met rijkdom beladen weer naar huis. hij 
verbergt zijn vergaarde schatten.Naäman heeft zijn rekening kunnen betalen alles beter dan leven 
van genade alleen Gehazi heeft hem verlost en is er zelf lekker rijk van geworden.  
Het verhaal vertelt, hij raakt uiteindelijk besmet met de ziekte van Naäman. Wijlen prof. Ted van 
Gennep schreef over Gehazi: ‘met het aannemen van het geld ben je nu ook iemand als Naäman 
geworden, het is als een besmettelijke ziekte, je krijgt de geldpest’.   
Heel het leven draait om handel, dat blijkt telkens weer, maar het leven zelf kan alleen ontvangen 
worden. Ik moet denken aan wat afgelopen week journalist Arjan van Veelen schreef, over zijn 
woonplaatst Rotterdam ‘Ik heb van mijn leven ook een soort maasvlakte gemaakt, die draait om 
productie en prestatie’ en daarom schreef hij een boek met ‘een ode aan de inefficiëntie’ Heel het 
leven draait om handel, dat blijkt telkens weer, maar het leven zelf kan alleen ontvangen worden.  
Vanwaar Gehazi? Een onthullende vraag.  
In de evangelielezing worden we ook meegenomen in een onthulling. Als hij binnenkomt in het 
heiligdom begint hij met de verkopers uit te drijven -want er staat geschreven bij de profeet Jesaja -  
Mijn huis zal zijn een huis van aanbidding! Maar wat jullie ervan maken is een hol van rovers. 
Het leven is geen efficiënte maasvlakte. Jezus weent, hij huilt over de stad, over Jeruzalem. Er vloeien 
tranen, er wordt gehuild. Hier geen onverschilligheid, maar woedende nabijheid, het is God geklaagd.  
En vervolgens ….. verdriet en kwaadheid liggen dicht bij elkaar….ramt Jezus de geldwisselaars de 
tempel uit, dit is geen rovershol maar een bedehuis. Tranen en woede putten uit dezelfde bron.  
Beelden van verwoesting roepen verdriet en onmacht op, maar ook woede, het is er allemaal,  
ongearticuleerd opent zich een vulkaan. Er is een bekende ets van Rembrandt over het verhaal van 
de tempelreiniging, waarbij Rembrandt heel treffend het gebruikelijke aureool rond het hoofd van 
Jezus deze keer niet om zijn hoofd, maar om zijn slaande hand heeft getekend. Uit die hand straalt 
een heilig vuur van woede.   



Onze tijd lijdt aan verlammingsverschijnselen, zo las ik onlangs. Er zijn grote onzekerheden over de 
toekomst woorden als crisis en urgentie domineren ons taalgebruik, het moet nu of nooit, en we 
schieten met z’n allen in een soort kramp. Crisis roept angt op. We horen bijkans dagelijks deze 
apocalyptische taal over ons afgeroepen. Het evangelie raakt aan die onmacht. Toen hij Jeruzalem 
voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Tranen stromen over deze wereld,  
zoute, bittere tranen. wat wordt er veel gehuild op en over deze wereld.  Er zijn dagen dat er zomaar 
ineens tranen opwellen. Ik vind het troostend om het vermogen om te huilen te koesteren …. als de 
‘gave van tranen’. Geraakt kunnen worden is als een geschenk. Iemand als Dorothee Sölle zelf een 
heel activitische theologe soms vol woedende verontwaardiging heeft ook prachtig geschreven  
over de gave van de tranen. Tranen hebben een bevrijdende en reinigende kracht. Ze schrijft, “omdat 
er in onze cultuur niet mag worden gehuild, hebben we ook afstand gedaan  van de reinigende een 
troostend kracht, die de christelijke traditie aan tranen toeschrijft.”  Tranen schreien heeft eigenlijk 
altijd iets religieus, iets heiligs. Tranen zijn een geschenk, ze komen uit de hoogte, uit de diepte, als 
een genade, een geestesgave, als water waaruit de ziel wordt herboren. Jezus huilt over de stad. 
En ergens gloort daar door de tranen heen ook de hoop. God laat zich kennen in deze geschiedenis 
van Jezus. In zijn tranen, in zijn woede over onrecht, in zijn ontferming over kwetsbare mensen 
in zijn liefde als bron van leven. Maar het begint bij die vraag. Vanwaar Gehazi? De onthulling, wat 
gebeurd hier? Heel het leven draait om handel, dat blijkt telkens weer, dat mag zo zijn maar vergeet 
niet het leven zelf kan alleen ontvangen worden. Om niet.  
Zaligheid mateloos 
Gij maakt mij sprakeloos 
zie ik zal zwijgen. 
Amen 
 
 


