
 

Vertelschets 18.2: De hoofdman te Kapernaüm 
 
Beginzin 
De Heere Jezus komt in Kapernaüm aan. 
 
Kapernaüm 

 Woonplaats van de Heere Jezus. Ook hier zijn de Romeinen de baas. 

 Een hoofdman/bevelhebber met honderd soldaten beveiligt het stadje voor de Romeinse 
keizer. 

 Zou jij je veilig voelen met soldaten van de vijand in je stadje?  

 Toch zijn de Joden voor deze hoofdman niet bang. 
 
Hoofdman over honderd 

 Deze man is een heiden. Hij is niet opgegroeid bij het Woord van God. 

 Is aardig voor de bevolking, heeft een synagoge voor hen gebouwd. 

 Kun jij je voorstellen dat je vijand, die nooit van God heeft gehoord, een kerk voor je bouwt? 

 Heeft ook over Jezus/zijn Plaatsgenoot horen vertellen, over Zijn wonderen gehoord. 

 Zijn knecht is ernstig ziek geworden. Hij wil graag dat deze knecht weer beter wordt. 

 De hoofdman vertrouwt er hélemaal op dat zijn knecht door Jezus beter gemaakt kan 
worden.   

 Ga jij ook met je zorgen naar de Heere Jezus? Geloof jij ook dat Hij helpen kan? Weet je 
zeker dat Hij óók jóu helpen kan? Twijfel niet aan de Heere Jezus; Hij is een Redder in nood! 

 De hoofdman gaat niet zelf naar Jezus, maar stuurt de ouderlingen van de synagoge.  

 Zij vertellen Jezus, dat de heidense hoofdman het zeker waard is om geholpen te worden, 
want de hoofdman heeft het volk van God lief. 

 Jezus gaat gelijk met hen mee. 
 
Het geloof/vertrouwen van de hoofdman 

 De hoofdman hoort dat Jezus komt. Maar dat is hij niet waard… 

 Niet waard? Ook wij zijn het niet waard, dat de Heere tot ons komt. Wij zijn niet 
gehoorzaam aan Hem. En tóch klopt Hij steeds weer aan ons hart. Door de preek op 
zondag, door het Bijbellezen thuis, door de Bijbelvertelling op school. Hij vraagt Zélf of wij 
bij Hem komen: “Komt allen tot Mij…” 

 De hoofdman stuurt vrienden om Jezus tegen te houden. “Doe maar geen moeite om in 
mijn huis te komen; ik ben het niet waard!” 

 De hoofdman voelt zich klein tegenover de Heere Jezus. Onwaardig en onrein. Jezus is zo 
machtig, de Overste van de wereld. Zelf geeft de hoofdman ook commando’s en bevelen 
en er wordt naar hem geluisterd. Dan zal dat bij Jezus toch zeker zo zijn dat er écht gebeurt 
wat Hij zegt. 

 Hoor je dat de hoofdman gelooft dat alles wat Jezus zegt ook echt zal gebeuren? Dat is nu 
geloof. Je vertrouwt erop dat de Heere doet wat Hij zegt! 



 

 
De Heere Jezus 

 De Heere Jezus laat zich niet tegenhouden. Als er gebeden wordt met geloof, dan wil Hij 
verhoren. 

 Tegen de mensen vertelt Hij hoe groot dit geloof is. Dit moet voor hen een voorbeeld zijn. 

 Het is ook een waarschuwing voor ons. Gaan de heidenen ons voor in het Koninkrijk van 
God? Wíj weten de Weg naar de zaligheid; dat is de Heere Jezus. De heidenen kennen Hem 
(nog) niet en zij weten de goede Weg niet. Maar jij wel! Wat doe jij ermee?  

 De vrienden gaan naar huis en zien dat de knecht door de Heere Jezus beter gemaakt is. 
 

Slotzin  
Wat is de hoofdman dankbaar. De Heere Jezus heeft naar hem omgezien. 
 
 
 


