
 

Vertelschets 16.5: De jongen te Naïn 
 
1. Beginzin 
“Tjonge, wat kan Jezus prachtig preken, zeg! Was u er net ook bij? Ja? Wilt u nog meer uit Zijn 
mond horen? Kom dan met ons mee achter Jezus aan!”. Hoor je de mensen aan elkaar vragen om 
mee te gaan in die hele grote stoet?  
 
2. Onderweg van Kapernaüm naar Naïn 

 Een grote groep mensen gaat achter Jezus aan als Hij de stad Kapernaüm uitgaat. Veel mensen 
volgen Hem uit bewondering en willen Hem nog een keer horen preken. 

 Vanaf de andere kant, uit de stad Naïn, komt een andere stoet hen tegemoet. In de stoet een 
draagbaar met daarop een gestorven jongen. 

 Aan de ene kant een groep opgetogen, blijde, opgewonden mensen. Aan de andere kant een 
droevige, stille stoet. 

 De Bijbel zegt dat elk mens moet sterven. Niemand weet voor zichzelf wanneer dat moment 
komt. Ben jij voorbereid? Ben jij klaar om te kunnen sterven? Zul jij sterven met of zonder de 
Heere?  

 
3. Jezus ziet de stoet en spreekt de weduwe aan 

 Jezus ziet de stille stoet aankomen.  

 Niemand heeft Hem nog maar iets gevraagd of gezegd of Hij reageert al (als eerste).  

 Jezus is tot diep in Zijn hart ontroerd. Vol medeleven zegt Hij tegen de weduwe: “Huil niet!”.  

 Wat een onmogelijke opdracht… Niet huilen als je kind is overleden?  

 Jezus wil eigenlijk zeggen: “Vrouw, let op Mij in je grote verdriet”. 

 Denk daar maar aan, als jij ook eens verdriet hebt. Als er iets tegenzit of als je problemen hebt. 
Aan wie kun je die beter vertellen dan aan de Heere Jezus? Zie op Hem! 
 

4. Van dood naar levend 

 Jezus doet iets ongewoons: Hij raakt de baar aan. 

 In de tijd van de Bijbel raakte niemand ooit een dode aan. Een dode was onrein! Kun je je 
voorstellen, dat de mensen vol ontzetting en afschuw hebben gereageerd? 

 Toch is een aanraking door de Heere niet nodig om de jongen het leven te geven. Slechts Zijn 
stem is genoeg! 

 Hij zegt tot de dode: “Jongeling, ik zeg u: sta op!”. Zo groot is de macht van Jezus: Hij hoeft 
maar te spreken en het gebeurt! Maar hoe kan een dode nu horen? 

 Dat is het wonder in deze geschiedenis: de dode jongen hóórt de stem van Jezus en … hij 
leeft!! 

 Hoor jij de stem van de Heiland? Jij, die dood bent door je zonden? Dood, omdat je van deze 
wereld houdt? Dood, omdat je vanaf je geboorte luistert naar de stem van de duivel? 

 Luister dan deze keer wel naar de Heere. Hij roept ook jou! Hij wil niets liever dan jou van dood 
voor eeuwig levend maken! 

 



 

5. De mensen loven en prijzen Jezus 

 De jongen gaat rechtop zitten en hij praat tegen zijn moeder. Hij is levend gemaakt! 

 Vol ontzag en met eerbied kijken de mensen naar Jezus op. Wat Hij hier heeft gedaan kunnen 
ze niet begrijpen. Dit is echt een goddelijk wonder. 

 Ze loven en prijzen Jezus, maar niet als hun Zaligmaker en Verlosser … ze noemen Hem alleen 
maar ‘een profeet’.  

 “Een grote, machtige profeet is onder ons opgestaan!” juichen ze. “God ziet genadig neer op 
ons, Zijn volk!”.  

 In de wijde omtrek wordt rondverteld, welk wonder Jezus deed bij de poort van Naïn.  
 
6. Slotzin  
Van dood naar levend … dat lijkt onmogelijk. Maar voor Jezus is niets te wonderlijk. Hij is 
almachtig! Hij wil ook jou redden van de dood en hij wil je het eeuwige leven geven. 
 

  
 
 
 
 
 
 


