
 
 

 
 

1.Wie was generaalNaaman? 

    Het was een succesvolle Syrische generaal, met andere woorden een vijand van 

Israel. Deze man had een probleem, namelijk: Melaatsheid.  Ongeneeslijke ziekte en 

beeld van de zonde. De Bijbel spreekt veel over de reiniging van melaatsheid en 

bijna niet van genezing van melaatsheid. Zijn naam Naaman betekent: 

vriendelijkheid. Naaman had overwinningen behaald op Israel. Naar Joodse traditie 

was het Naaman die koning Achab van Israel dodelijk heeft getroffen met een pijl. 

Hij was dus een instrument om Israel te straffen voor hun afgoderij onder koning 

Achab en Izebel. 

2. Wie was het dienstmeisje? 

Het was een gevangen genomen Joods meisje, en in 

dienst genomen van Naaman. Zij is een voorbeeld voor 

christenen. Zij was haar eigen God Jaweh trouw 

gebleven. Ze werd door God gebruikt ten gunste van 

Naaman. Ze gaf advies of raad aan haar heer. 

Eenvoudige christenen kunnen soms een instrument 

zijn in Gods handen, zonder te beseffen wat voor 

plannen God wel heeft. Ze wijst naar de profeet Elisa, 

die verlossen en genezen kon.  Elisa, een profeet trad 

op in Gods naam. Elisa was niet in eer bij Koning Joram 

van Israel. (8) Wij verwijzen naar Jezus die iemand 

verlossen kan van ziekte, dood en hel door eenvoudige 

mensen die niet op het podium van de wereld staan. 

 

Ze had haar vijand lief! Na al wat er gebeurd was, al haar verdriet door weg te zijn 

van haar land en familie. Ze werd verkocht op de slavenmarkt te Damascus. Ze was 

niet wraakzuchtig, en dacht niet in haar hart, Naaman je moet het nu maar weten, je 

hebt het verdiend! Het is je straf. Neen ze was barmhartig. Lu 6:36  Weest 

barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. 



 
 

 
 

 

Waarom luisterde de generaal Naaman  

naar zijn dienstmeisje? 

Niemand kon hem helpen, en hem verlossen van zijn melaatsheid, lees zonde, zijn 

vooruitzichten waren helemaal niet rooskleurig. Zijn melaatsheid, was ongeneeslijk 

en besmettelijk! Melaatsheid, is tegenbeeld van de zonde, en is voor iedereen van 

toepassing, ziekte en dood.   

Naaman probeert ook alles en dacht wellicht dat Elisa een oude magnetiseur zou zijn 

die zijn hand heen en weer zou bewegen over het ziekelijke deel van zijn lichaam. 

(vers 11) 

Wat vroeg God aan Naaman? 

Naaman zat hoog op zijn paard, en stond aan het huis van de profeet Elisa. 

Van iemand als Naaman die op zijn strepen staat, zegt men hij zat op zijn paard. Een 

man die altijd had vertrouwd op zijn eigen kennen en kunnen, eigen wijsheid. 

Elisa zond zijn knecht met de boodschap, dat hij zich diende te dompelen in de 

Jordaan om genezing te ontvangen. 

Naaman werd kwaad. Waarom? (11) 

Hij werd diep gekwetst in zijn hoogmoed en eer. God wilde dat hij nu van zijn paard 

afkwam en luisterde naar een dienstknecht van God. Gods handelen is anders dan 

dat van mensen.  

Mensen die van hun paard niet willen komen, komen ook niet of moeilijk tot geloof in 

Jezus Christus.  Het woord van God kan mensen erg kwaad maken, en toch zijn er 

zulken die tot geloof komen. 

 

Dit is nu precies wat God wil van de zondaar: 

In een besef van eigen onwaardigheid tot God naderen 

Het had geen zin om zichzelf proberen te genezen! Anders gezegd om zichzelf te 

verlossen van zijn zondig leven, door geen rekening te houden met de God van 

Israël.  

Enkel te doen wat God vraagt. 

Naaman wilde eerst zelf de voorwaarden 

stellen: (12) Er zijn betere rivieren in 

Damascus met rein water. Hier is de Jordaan 

te modderig! Er zijn vele aantrekkelijke 

leringen (water) die mensen willen laten 

geloven dat ze behouden zullen worden. De 

Bijbel schijnt minder aantrekkelijk, want het is 

niet naar de zin van de goddeloze mens, hij 

vindt de Bijbel te minderwaardig in zijn ogen. Soms omdat hij er niets van begrijpt of 

hoogmoed. 



 
 

 
 

 

 

Wij vinden zeer opvallend nu al verschillende  mensen op dit gebeuren met Naaman. 

die God gebruikt in alle eenvoud, en in de ogen van de mensen van weinig betekenis 

of aanzien.  

Deze zijn: Een dienstmeisje, iemand als verworpen profeet in zijn land, en nu een 

knecht die Naaman zegt wat hij moet doen! Zijn eigen dienaren spoorden hem aan 

toch te doen wat was gevraagd.  

Hij laat zich dopen en het wonder was er! 

Hoe reageert Naaman na zijn genezing? 

(15) Grote dankbaarheid en een geloofszekerheid waarvan hij getuigt. Elisa weigert 

om een groot geschenk te ontvangen. Weigeren de evangelisten met veel aanzien 

vandaag ook? Gods genade is gratis! Dit wijst erop dat hijzelf niet de oorzaak van 

genezing is, maar wel God, die barmhartig en genadig is. Hij wilde dieren geven, 

omdat hij geen offers meer zou brengen aan andere goden!! (17) 

Wat deed Gehazi? 

Hij liet zich verleiden tot de kostbaarheden en geld! Hij dacht je moet maar stom zijn 

om geen geld aan te nemen. Bij dit uitzonderlijk gebeuren komt tot uiting dat Gehazi 

de mammon meer dient dan de God van Israel. Elisa hoorde zijn leugens, en wist 

van doen. Als straf werd hij melaats voor de rest van zijn leven! (27) Wat een les, uw 

eigen wil boven de wil van God stellen! 

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten 
en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de 

andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. Matth.6:24 
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