
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 20.4: Rein of onrein? 
 
Beginzin:  
In het land Syrië staat een heel mooi en groot huis. Aan alles kun je zien dat hier voorname 
en deftige mensen wonen. Het huis is van een belangrijke generaal van Syrië, Naäman. 
Naäman is rijk en kan alles krijgen wat hij hebben wil. Maar….Naäman is melaats. 
 
Naäman 

• Melaatsheid is een dodelijke ziekte. 

• Naäman heeft al veel gebeden tot Rimmon, de god van de Syriërs. Hij heeft al veel 
offers gebracht, maar het helpt niet! 

 
Dienstmeisje 

• Het dienstmeisje van Naäman is meegenomen tijdens een  plundertocht van Syrië in 
Israël. 

• Wat zou het meisje daarvan gevonden hebben, denk je? Ze is vast bang geweest. Ze 
heeft vast heimwee gehad naar haar vader en moeder. 

• Maar, ze is de Heere niet vergeten! En gelukkig ziet en hoort de Heere je altijd en 
overal. 
Dit meisje vertelt aan haar mevrouw dat de profeet in Israël wonderen kan doen. De 
God van Israël kan Naäman genezen. Dat gelooft ze vast! 
Zou jij het durven om over de Heere te vertellen tegen mensen die niet in de Heere 
geloven? 

 
Naäman naar Elisa 

• Naäman gelooft de woorden van het meisje. 

• Hij vraagt een aanbevelingsbrief aan de koning van Syrië, zodat de koning van Israël 
weet dat hij met goede bedoelingen komt. 

• Naäman verwacht dat Elisa hem opwacht en iets heel bijzonders zal doen om hem te 
genezen. Maar dat gebeurt niet. Elisa stuurt zijn knecht naar Naäman.  

• De knecht geeft Naäman een opdracht: ´Ga heen en was u zeven keer in de Jordaan 
en dan zult u weer gezond zijn. 
 

Naämans reactie op de opdracht 

• Naäman is beledigd en boos. Beledigd omdat de profeet zelf niet naar hem toe komt. 
Boos omdat hij het een rare opdracht vindt. Hij wil zichzelf niet wassen in die vieze 
rivier de Jordaan. De rivieren in zijn land zijn veel schoner. 

• Naäman wil terug naar zijn huis in Syrië. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Naämans knechten dringen er op aan om toch te doen wat de knecht van Elisa zegt. 
De opdracht is toch helemaal niet moeilijk? 

• Vind jij het ook wel eens moeilijk om te doen wat de Heere van je vraagt? Toch wil de 
Heere dat graag. De Heere zegent hen die Hem vertrouwen en Hem gehoorzamen. 

 
Naämans genezing en dankbaarheid 

• Naäman wordt genezen nadat hij zich zeven keer onderdompelt in de Jordaan. 

• Naäman is erg dankbaar en blij. 

• Hij wil Elisa en de God van Elisa hiervoor betalen. Hij heeft veel mooie en dure 
cadeaus bij zich voor Elisa. Maar Elisa wil de cadeaus niet aannemen. 

• Waarom wil Elisa dat niet? Denk eens na, wie heeft Naäman beter gemaakt? Elisa of 
de Heere? Juist.  Dat heeft de Heere gedaan. En daarom wil Elisa niets hebben. Het 
kost hem niets.  Het is de genade van de Heere. En zoals het water Naämans zweren 
laat verdwijnen, zo wil de Heere dat Zijn bloed onze vuile zonden laat verdwijnen. Hij 
wil genade geven en onze zonden wegwassen. 

• Naäman wil ook de Heere gaan dienen. Ook als dat in zijn land misschien wel heel 
moeilijk wordt. Elisa geeft Naäman Gods zegen mee. 

 
 
Gehazi, de knecht van Elisa 

• Gehazi heeft alles gezien en gehoord en vindt het onbegrijpelijk dat Elisa geen 
geschenk wil. 

• Hij vergeet dat God de eer moet krijgen, niet een profeet. Gehazi gaat stiekem weg 
en rent de stoet van Naäman achterna. 

• Hij liegt dat Elisa bezoek heeft gekregen en toch graag wat cadeautjes wil. Naäman 
geeft Gehazi veel zilver mee en prachtige feestkleding. 

• De Heere laat Elisa weten wat Gehazi gedaan heeft. 

• Als Elisa ernaar vraagt, krijgt Gehazi nog een kans om te vertellen wat hij heeft 
gedaan. Maar Gehazi liegt weer en zegt dat hij niet weg geweest is. Gehazi krijgt een 
zware straf van de Heere: hij wordt melaats. 

 
Slotzin: 
Naäman wilde niet gehoorzamen. Hij vond het maar een rare opdracht om zich zeven keer in 
de Jordaan te moeten wassen. Maar gelukkig gehoorzaamde hij toch. Hij deed wat de Heere 
van hem vroeg. En de Heere zegende dat. Hij maakte Naäman beter! Daar hoefde Naäman 
niets voor te betalen. Dat is genade van de Heere Jezus.  
 
 
 


