
 

Vertelschets 16.2: Het slavinnetje van Naäman 
 
1. Beginzin: 
In het land Syrië is een meisje hard aan het werk. Ze werkt in een mooi huis bij belangrijke mensen. 
Aan alles kun je dat zien. ’t Is niet zomaar een mooi huis. Het is het huis van een heel belangrijke 
generaal van Syrië: Naäman. 
 
2. Achtergrond meisje 

 Het meisje is geen dochtertje of een nichtje, ze is een slavinnetje. 

 Meegenomen op de plundertochten van Syrië in Israël. 

 Je kunt je voorstellen dat het meisje nog weleens aan Israël denkt. Tijdens het werken, 
maar ook ’s avonds in bed. Zou ze geen heimwee hebben gehad? 

 Het meisje zal zich afgevraagd hebben waarom haar dit moest overkomen. Waarom moest 
zij nou mee naar Syrië? 

 Vergeet niet dat God altijd precies weet wat Hij doet. Ook in jouw leven! 

 Gelukkig weet het meisje aan Wie ze haar gedachten kan en mag vertellen. Wat vertel jij 
aan de Heere?  

 Iemand heeft haar over de God van Israël verteld. Waarschijnlijk haar ouders. En wat heeft 
ze goed geluisterd! 

 Mooi als je thuis, op school en in de kerk dingen over de Heere hoort vertellen. Er zijn ook 
mensen bij wie dat helemaal niet gebeurt. 

 
3. Naäman wordt melaats.  

 De baas en bazin van het meisje zijn heel rijk. Toch is er verdriet in het huis van Naäman. 
Verdriet komt overal voor, ook bij rijke mensen. 

 Een ernstige ziekte, de melaatsheid, is openbaar gekomen bij Naäman. 

 In Israël was het zelfs verboden om met deze ziekte in de stad te blijven wonen. 

 Veel dokters worden om hulp gevraagd. Naäman bidt tot Rimmon, de god van de Syriërs. 
Maar het helpt niet! Er worden in de tempel offers gebracht. Ook dat helpt niet. 

 Naäman doet er alles aan om beter te worden. Maar niets helpt.  
 

4. Moed meisje 

 Het slavinnetje voelt medelijden met Naäman en zijn vrouw. Ze wil hen zo graag helpen! 

 Ze gaat naar haar bazin toe en ziet haar radeloosheid. ‘Ging uw man maar naar de profeet 
in mijn vaderland. Hij woont in Samaria en kan hem vast van zijn melaatsheid genezen!’ 

 Elisa, de knecht van God, kan wonderen doen. Dat gelooft ze vast! 

 Het meisje spreekt uit dat ze gelooft dat God een wonder zal doen. Zou jij dat durven? 

 Je vader en moeder moeten jou over de Heere vertellen. Dat hebben ze beloofd toen ze je 
lieten dopen. Maar het is jouw plicht om aan de Heere te vragen of Hij jou het geloof in 
Hem wil geven. Met Hem durf je net zo te doen als dit meisje! 

 



 

5. De reactie van Naäman 

 Naäman hoort dit verhaal van zijn vrouw. Hij is verwonderd. 

 Hij vraagt aan de koning van Syrië om een aanbevelingsbrief, zodat de Israëlieten zien dat 
hij met goede bedoelingen hun land bezoekt.  

 Bijzonder dat deze generaal in het vijandige land hulp wil gaan zoeken. Naämans wil zo 
graag beter worden, dat hij daarvoor zelfs een vijandelijk land durft te bezoeken. 

 Maar meer nog is dit het werk van de Heere. Hij wil dat Naäman in aanraking komt met Zijn 
profeet. Hij maakt Naäman gewillig.  

 
6. Naäman wordt genezen 

 Naäman wordt genezen, nadat hij zeven keer in de Jordaan ondergegaan is. 

 Naäman wil de God van Elisa gaan dienen. 
 
7. Slotzin 
Zo heeft de Heere alles geleid. Daarvoor moest dus dat slavinnetje na zo’n plundertocht in het huis 
van Naäman terecht komen. Nu is Naäman met zijn lichaam, maar ook met zijn hart genezen. De 
Heere werkt wonderlijk. Wat denk je dat het slavinnetje deed, toen ze dit hele verhaal hoorde van 
Naäman bij zijn terugkomst? Ze dankte de Heere met heel haar hart! 


