
 

 

In deze tijd van Corona horen wij het vaak: Geef niet op! Houd vol! Best lastig als het gewone 
leven al zo lang beperkt wordt door allerlei maatregelen. Zo’n pandemie als nu hebben jullie 
nog niet eerder meegemaakt. Van vroeger kennen we nog wel de Mexicaanse griep, of de 
Spaanse griep.  

In de bijbel komen ook vaak ziekten en plagen voor. In bijbelverhalen kom je allerlei 
verklaringen tegen voor het bestaan van ziektes. Als je niet goed weet hoe iets in elkaar zit, ga 
je al gauw van alles bedenken: misschien heb je het aan jezelf te danken, is het een straf van 
God, of zit er een vijand of een boze geest achter...  

Als je niet precies weet hoe een ziekte werkt, is het ook moeilijk om mensen te genezen. Bidden 
om genezing of hopen op een wonder is dan het enige wat je kunt doen. Tegenwoordig hebben 
we veel meer kennis en mogelijkheden, maar soms voelen we ons nog net zo machteloos, 
ondanks alle moderne medicijnen en vaccins.  

Je merkt vast ook wel dat lichamelijke gezondheid niet alles is - je moet geestelijk ook lekker 
in je vel zitten om je écht goed te voelen. Als we tegen elkaar zeggen ‘Houd vol!’ dan betekent 
dat dus veel meer dan ‘Zorg dat je niet ziek wordt!’ Hoe zorg jij dat je vrolijk blijft in deze 
vervelende tijd? Hoe vrolijk jij anderen op? 

 

 

In 2 Koningen 5 kun je het verhaal lezen van Naäman: 

Naäman was de legerleider van de koning van Aram. Hij was een belangrijke man, en de 
koning had veel vertrouwen in hem. Want Naäman had met het leger van Aram een grote 
overwinning behaald. Daar had de Heer voor gezorgd. Naäman was een dappere soldaat, 
maar hij had een ernstige huidziekte. Er kwamen vaak Arameeërs naar Israël om te roven en 
te stelen. Op één van die tochten hadden ze een jong meisje uit Israël meegenomen naar hun 
land. Dat meisje was nu een slavin van de vrouw van Naäman. Op een keer zei ze tegen haar 
meesteres: ‘Ach, kon uw man maar naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel beter 
maken!’ Toen Naäman dat hoorde, ging hij naar de koning van Aram. Hij vertelde hem wat 
het meisje uit Israël gezegd had. De koning zei tegen Naäman: ‘Ga maar naar Samaria. Ik zal 
u wel een brief meegeven voor de koning van Israël.’ Naäman ging op weg naar Israël. Hij had 



300 kilo zilver bij zich, 60 kilo goud en tien stel nieuwe kleren. Ook had hij de brief van zijn 
koning bij zich. Die gaf hij aan de koning van Israël. Er stond het volgende in: ‘Deze brief geef 
ik mee aan mijn dienaar Naäman. Ik hoop dat u hem zult genezen van zijn ziekte.’ Toen de 
koning van Israël de brief gelezen had, werd hij bang, en hij scheurde zijn kleren. Hij zei: ‘Ik 
kan niet beslissen over dood en leven. Ik ben God toch niet? Hoe kan de koning van Aram mij 
nu vragen om iemand van een ziekte te genezen? Ik vertrouw het niet, ik denk dat hij weer 
oorlog wil!’ De profeet Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had. Toen 
stuurde hij het volgende bericht naar de koning: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat 
die man naar mij toe komen. Dan zal hij zien dat er in Israël een echte profeet is!’ Toen reed 
Naäman met zijn paarden en zijn wagen naar het huis van Elisa. Daar bleef hij buiten wachten. 
Elisa stuurde iemand naar hem toe met de volgende boodschap: ‘U moet u gaan wassen in 
de Jordaan, en zeven keer onder water gaan. Dan zal uw huid weer gezond worden.’ Toen 
Naäman dat hoorde, werd hij kwaad. Hij zei: ‘Die man kan toch zelf wel naar buiten komen 
en bidden tot de Heer, zijn God? Als hij dan met zijn hand over de zieke plek strijkt, zal mijn 
huid wel weer gezond worden! En wat moet ik bij de Jordaan? Er zijn toch ook rivieren bij 
Damascus? Rivieren zoals de Abana en de Parpar. Die zijn beter dan alle rivieren in Israël! Dan 
kan ik me net zo goed daarin wassen.’ Kwaad reed hij weg. Maar zijn dienaren kwamen achter 
hem aan en zeiden: ‘Meester, als die profeet u iets moeilijks had gevraagd, had u het vast en 
zeker gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd: ‘Was u, dan zult u genezen zijn.’’ Toen ging 
Naäman toch naar de Jordaan. Hij ging zeven keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd 
had. Zijn huid werd weer gezond, en zo glad als de huid van een kind. Naäman was 
genezen.Daarna ging Naäman terug naar de profeet Elisa, met al zijn dienaren. Hij zei tegen 
hem: ‘Nu weet ik zeker dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naäman bekent kleur 

Als Naäman zeven keer onder water is gegaan in de rivier de Jordaan en hij genezen is, is hij 
ervan overtuigd dat de God van Israël de enige echte is. Die overtuiging wil hij met iedereen 
delen als hij weer thuiskomt in zijn land. Heb jij dat wel eens, dat je ergens zo vol van bent dat 
je het niet voor jezelf kunt houden? In dit proefje zie je hoe dat eruit ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een rivier maken 

Wie het verhaal van Naäman leest, 
kan het eigenlijk niet droog 
houden... Heb je ook zin om te 
kliederen? Dan is dit verhaal een 
prima excuus! 

Nodig - Aluminiumfolie - Water, 
zand en stenen - Takken, bladeren 
of andere natuurlijke materialen - 
Gieter of tuinslang - Schep - Lego of 
Duplo poppetjes. 

Vouw het aluminiumfolie in de 
vorm van een rivier. Gebruik wat 
zand of steentjes om het folie op 
zijn plek te houden. Meng zand en 
water en schenk dat in de rivier. 
Maak van stenen,takken en 
bladeren een dam. Je kunt het 
verhaal naspelen met poppetjes. 



Weetje In de tijd van Jezus doopte Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. De mensen 
gingen net als Naäman kopje onder. Niet om te worden genezen van een huidziekte, maar 
wel om net als Naäman hun leven te veranderen en opnieuw te beginnen. 

Als je problemen hebt, of als het niet lekker loopt in je leven, lost kopje onder gaan natuurlijk 
niets op. En toch kan zoiets simpels net het zetje in de juiste richting zijn dat je nodig hebt. 
Net zoals het tijdens de jaarwisseling voelt alsof je het oude jaar achter je kunt laten en er 
een heel nieuw jaar voor je ligt, zo voelde het vast ook voor mensen die zich lieten dopen. Ze 
lieten alles wat er gebeurd was van zich afglijden en begonnen opnieuw. 

Soms moet je de oplossing van je probleem niet te ver zoeken. Even pauze en een frisse kijk 
op de dingen, dat is vaak al genoeg! 

Het getal 7 Zeven maakt het verschil! Nadat hij zeven keer onder water is gegaan, is alles 
anders: Naäman is genezen. In de bijbel staat zeven voor ‘alles’, of ‘helemaal’. Zeven keer 
kopje onder gaan betekent dus dat je helemaal nat bent, van je linker kleine teen tot je rechter 
oor en alles ertussenin. Wat Naäman moest doen, was niet moeilijk - maar hij moest er wel 
helemaal voor gaan! Zoek de zeven verschillen tussen beide kleurplaten. 

 

 

 

 


