
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 4 - In gesprek met … de Kananese vrouw.  

 

Beginzin 

De Heere Jezus reist met Zijn discipelen het land door. Deze keer gaat Hij naar het noorden. 

Helemaal naar het bovenste puntje van het land. Daar wonen bijna geen gelovige Israëlieten, maar 

wel Kanaänieten.  

 

Een Kananese vrouw roept Jezus 

- Als Jezus daar met Zijn discipelen loopt, horen ze iemand dringend roepen. “Heere, Zoon 

van David!”. 

- Dat kan alleen iemand zijn, die weet wie Jezus is. De discipelen kijken verstoord achterom. 

Wie roept daar nu weer om hun Meester? Ze zien een heidense vrouw. Haar dochter is ziek 

en ze vraagt Jezus om haar te helpen. 

- De discipelen ergeren zich aan de vrouw. Kan Jezus er niet voor zorgen dat ze weg gaat?  

 
Jezus’ reactie; de vrouw houdt aan 

- Jezus zegt niets tegen de vrouw. Tegen de discipelen zegt Hij, dat Hij niet voor haar volk 

gekomen is, maar alleen voor het volk van Israël. Wat erg! Stel je voor, dat de Heere Jezus 

jou zou wegsturen als je om Hem riep …  

- De vrouw komt dichterbij en knielt voor Jezus neer.  

- Ze kan niet bij de Heere Jezus weggaan, ze blijft bidden: “Heere, help mij!”. Als de Heere 

jouw gebed niet lijkt te (ver)horen, houd jij dan ook vol? Of geef je al snel op? 

 
Kruimels voor de honden 

- Jezus antwoordt haar, dat het brood van de kinderen niet voor de hondjes is bedoeld.  

- Stel je voor dat je moeder jouw boterhammen aan de hond zou geven en jij zelfs niet de 

kruimels krijgt! 

- Jezus bedoelt, dat God een verbond heeft met het volk van Israël. Dat betekent dat Hij voor 

hen zorgt als Zijn kinderen. De heidenen horen niet bij dat verbond. 

- De vrouw vindt het niet erg om met een hond vergeleken te worden. Ze weet maar één 

ding en dat is dat de Heere haar kan helpen. Dat ze niet zonder Hem kan.  

- “Laat mij dan maar een hondje zijn en van de kruimels eten”. Zoals een hondje kan bedelen 

om een stukje brood, bedelt zij eerbiedig bij de Heere om een klein deeltje van Gods 

genade. Ze weet zeker dat dat genoeg is om haar te redden.  

 

Slotzin  

Die vrouw begrijpt, dat zij voor God maar zo klein is als een erwtje. Wij zijn kleine (nietige)  

mensen, die heel veel zonden doen. Voel jij dat  in je hart? Ga jij er ook mee naar de Heere? 

De vrouw weet ook dat de Heere de Enige is, Die haar echt kan helpen. Die on-voorstel-baar grote 

God wil ook jouw Verlosser zijn. Bedel bij Hem om vergeving! De Heere belooft: wie bidt, zál 

gegeven worden! 


