
Schrijf jij vandaag zelf 

op wat we allemaal 

doen in de kerk? 

Preekwerkblad zondag 27 juni 2021 
 
Vandaag preekt er een andere dominee. Weet jij hoe deze dominee heet?  
 
__________________________________________ 
 
Veel mensen in Opheusden kennen deze dominee goed. Weet jij hoe dat komt?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
De dominee is natuurlijk niet het belangrijkste in een kerkdienst. Het gaat in de kerk om God! 
Maar een dominee heeft wel een bijzondere taak. Hij mag namens God dingen tegen ons 
zeggen. Net als de profeten dat deden in het Oude Testament. Vandaag horen we nog een 
keer over de profeet Elisa. Ik wens je een leerzame kerkdienst! 
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1. Schrijf het thema en de punten van de preek op.  

Thema:  

 

1.  

2.  

3.  



2. Wat kunnen wij van het meisje (de slavin) in het huis van Naäman leren?  

 

 

 

 

3. De slavin stuurde Naäman naar Elisa toe, omdat ze wist dat hij daar genezen kon 
worden. Welke mensen gebruikt God in jouw leven om jou te laten luisteren naar Gods 
Woord?  

 

 

 

4. Welke fouten maakte Naäman?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wat kunnen wij van Naäman 

leren? 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kijk op de laatste bladzijde van het preekwerkblad. Knip de zinnen uit (per zin) en 

plak ze in de goede volgorde hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Naäman wordt genezen  

Nachten ligt de Syrische generaal 

Naäman ervan wakker: ik ben melaats! 

Dat hém dat moet overkomen. Hij heeft 

veel oorlogen gevoerd. Hij heeft Syrië 

grote overwinningen bezorgd. En in al die 

oorlogen had hij kunnen sneuvelen. Daar 

had hij rekening mee gehouden. Maar dat 

hij getroffen zou worden door zo’n vuile, 

vernederende ziekte, een ziekte waaraan 

hij sterven moet, nee, dat had hij nooit 

gedacht. Was er maar iemand die hem 

van die zweren af kon helpen! Hij zou hem 

overladen met geschenken. 

‘Mijn heer Naäman!’ zegt de vrouw van 

Naäman. ‘Enige tijd geleden hebt u voor 

mij uit Israël een slavinnetje meegenomen. 

Vandaag zei ze tegen mij: “Als mijn heer 

Naäman in Israël was, dan zou hij 

genezen kunnen worden. Want in Samaria 

is een profeet van de Heere.”’ 

Naäman denkt er een poos over na. ‘Ik 

moet het proberen,’ zegt hij dan. Hij gaat 

onmiddellijk naar de koning er vertelt hem 

wat het Joodse meisje gezegd heeft. ‘U 

moet zeker gaan,’ zegt de koning. ‘U bent 

me als generaal veel waard. Ik zal u een 

brief meegeven voor de koning van Israël. 

Dan zal hij ervoor zorgen dat u geneest.’ 

Naäman maakt zich klaar voor de reis. Het 

geschenk voor zijn genezing neemt hij 

mee: 450 kilo zilver, 72 kilo goud en 10 

stel feestkleren.  

Met grote eerbied wordt Naäman in het 

paleis van Israëls koning ontvangen. 

Naäman overhandigt de koning de brief. 

‘Hierbij zend ik Naäman, mijn dienaar, tot 

u. Genees hem van zijn melaatsheid,’ 

staat er. De koning van Israël schrikt 

vreselijk. Hij scheurt zijn kleren kapot en 

roept: ‘’Ben ik dan God? Kan ik soms 

doden levend maken? De koning van 

Syrië zoekt gewoon een reden om oorlog 

tegen mij te kunnen voeren.’ Naäman 

weet niet wat hij ermee moet. Maar dan 

komt er een bode van de profeet Elisa. 

‘Koning,’ zegt die, ‘waarom hebt u uw 

kleren gescheurd? Laat Naäman bij mij 

komen. Dan zal hij weten dat er een 

profeet in Israël is.’ Het lijkt wel of de 

profeten in Israël belangrijker en machtiger 

zijn dan de koningen, denkt Naäman. 

Maar hij gaat meteen naar het huis van 

Elisa. Die profeet is niet rijk, denkt hij. Het 

huis is klein en eenvoudig. Er is eigenlijk 

niets bijzonders aan te zien. Maar dat zegt 

waarschijnlijk niets. Als hij mij maar 

genezen kan. Hij zal zo wel naar buiten 

komen en tot zijn God bidden. Dan zal hij 

over mijn zweren strijken en ik ben 

genezen. Er komt een jongeman naar 

buiten. Zeker de knecht van Elisa. ‘Mijn 

heer Elisa laat u zeggen: Ga naar de 

Jordaan en was u daar zeven keer. Dan 

zult u helemaal genezen.’ De knecht keert 

zich om en gaat weer naar binnen.  

Stomverbaasd kijkt Naäman hem na. Is 

dat alles? Is dit de manier waarop men 

hem, beroemd generaal, ontvangt? ‘Naar 

huis!’ snauwt hij tegen zijn knechten. ‘Ik 

had gedacht dat die profeet zeker zelf 

naar buiten zou komen. Dat hij zou bidden 

en over mijn lichaam zou strijken. Mezelf 

wassen in de Jordaan! Hoe durft hij me 

zoiets op te dragen? Zijn de Abana en de 

Farpar, de rivieren van Damaskus, niet 

tien keer beter dan alle rivieren in Israël? 

Dan kan ik me toch net zo goed in onze 

eigen rivieren gaan wassen. Naar huis! Zo 

snel mogelijk!’ Zijn knechten 

gehoorzamen. Maar zodra ze zien dat zijn 

boosheid een beetje gezakt is, komen ze 

naar hem toe. ‘Vader,’ vragen ze 

eerbiedig, ‘als die profeet nu iets heel 

moeilijks van u had gevraagd, dan zou u 

dat toch gedaan hebben? En nu vraagt hij 

iets heel eenvoudigs. Hij zegt alleen maar: 

was uzelf en u zult genezen.’ Naäman 

geeft geen antwoord. Hij worstelt met zijn 

trots. Ze hebben eigenlijk gelijk, moet hij 

toegeven. Ik vind het wel een diepe 

vernedering, maar wie weet helpt het. Laat 

ik het toch maar proberen.  

Bij de Jordaan gekomen, stapt hij uit zijn 

wagen. Hij doet zijn bovenkleding uit en 

loopt het water in. Zou dit water hem echt 

kunnen genezen? Hij dompelt zich 

eenmaal onder in de rivier. Nee, zijn huid 

verandert niet. Hij gaat nog een keer 



onder. Wee geen verandering. Nóg vijf 

keer dompelt hij zich helemaal onder in 

het rivierwater. Dan? Hij staart met grote 

ogen naar zijn armen, zijn benen, zijn hele 

lichaam. Hoe kan dat? Wat de profeet 

gezegd heef, gebeurt! Hij voelt en ziet het 

overal. Zijn huid geneest! Ze wordt weer 

zo mooi en gezond als toen hij nog jong 

was. ‘Terug naar Elisa!’ beveelt hij 

opgetogen. En voor de tweede keer stopt 

hij met zijn volgeladen wagens voor het 

huis van de profeet. Deze keer komt Elisa 

wel zelf naar buiten. Naäman klimt snel uit 

zijn wagen. ‘Nu weet ik,’ belijdt hij, ‘dat er 

geen God is op de hele aarde dan alleen 

in Israël.’ Hij wijst naar zijn wagens en zegt 

tegen Elisa: ‘Neem alstublieft een 

geschenk van mij aan.’ Maar Elisa wijst 

het  heel beslist af. ‘Ik zweer bij de HEERE 

Die ik dien,’ zegt hij, ‘dat ik er niets van zal 

aannemen. Naäman begrijpt het niet Het 

is toch heel normaal dat een profeet of 

een andere godsman beloond wordt voor 

zijn hulp? Maar hoe hij ook aandringt, 

Elisa blijft weigeren. ‘Ik verdien geen 

beloning,’ zegt hij, ‘Gód verdient die eer. 

Want Hij heeft u genezen. En Hij wil niet 

dat ik anderen help om er zelf beter van te 

worden. Hij bewijst Zijn goedheid uit 

genade, voor niet.’ 

Bron: L. Snoek, Uw Koninkrijk kome (OT) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knipblad bij vraag 6  

  

 
Naäman geeft de brief aan de koning van Israël.  
 

 
Naäman wil Elisa veel geschenken geven, maar die wil Elisa niet hebben.  
 
 
‘Was je zeven keer in de Jordaan en je zult genezen zijn.’ zegt Elisa.  
 
 
De koning van Syrië schrijft een brief voor de koning van Israël.  
 
 
Een knecht van de profeet Elisa neemt Naäman mee naar het huis van Elisa.  
 

 
Elisa komt niet naar buiten.  
 

 
Naäman gaat met veel cadeaus onderweg naar het land Israël.  
 
 
De huid van Naäman wordt weer helemaal gezond.  
 

 
Elisa zegt: God heeft u genezen, Hij verdiend alle eer! 
 
 
Naäman dompelt zich zeven keer onder in de Jordaan. 
 

 
De Syrische generaal Naäman heeft de ziekte melaatsheid.  
 
 
De knechten van Naäman moedigen hem aan te luisteren naar de profeet Elisa. 
 
 
Näaman is boos op Elisa en wil weer naar huis gaan.  
 
 
De slavin van Naämans vrouw vertelt over de profeet Elisa en zijn wonderen.  
 
 
De koning van Israël schrikt en denkt dat er weer oorlog komt.  
 

 


