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4. Wonderlijke verandering– Naämans getuigenis  (2 Koningen 5) 
 
Wij hebben intussen verschillende kanten van het thema ‘anders’ bekeken: 
van God zelf, van ons gedrag, van onszelf in Christus. Maar als Gods liefde 
alles verandert: verandert het dan ook de dingen, waarvan wij geloven dat ze 
niet (meer) te veranderen zijn? 
Naäman uit 2 Koningen 5 is daar een mooi voorbeeld van. Hij was een 
geslaagd man. Bevelhebber van het leger. In aanzien van zijn koning. Een 
grote veldslag gewonnen. Maar toch is er iets in zijn leven, wat hij niet kan 
veranderen. Hij lijdt aan een ongeneselijke huidziekte. 
Zo kunnen we in ons leven op heel veel vlakken trots of blij zijn. Over waar we 
ons best voor hebben kunnen doen. Maar er zijn ook van die zaken die we 
niet kunnen veranderen. Dat kan ziekte of een gemis zijn, maar ook andere 
dingen die we meedragen als last of lot. Ze gaan onze kracht en macht van 
verandering te boven. Wat doen we daar mee? We kijken weer naar Naäman. 
Hij komt op advies in Israël terecht. Met een brief komt hij bij de koning: kunt 
u mijn knecht genezen? Waarop de koning van Israël uitroept: “Ben ik een 
god? Beschik ik over leven en dood?’ Zo komen wij ook vaak met onze 
problemen bij hogere instanties: bij doctoren, bij wetenschappers, bij de 
overheid of psychiaters. Kunt u mij helpen? Roepen zij uit: zijn wij een god? 
Of denken zij dat zij het bijna zijn? Naäman komt uiteindelijk bij het goede 
adres uit: bij God zelf. Maar de man van God, de profeet Elisa, stuurt een 
knecht met een eenvoudige opdracht: was u zeven maar in de Jordaan en u 
bent genezen. Geen gewichtige verschijning van een bijzondere profeet met 
ingewikkelde bezweringen of handelingen. Want het moet duidelijk zijn dat 
God zelf het wonder doet. 
En waar leidt dat toe: tot het getuigenis dat er geen God is dat de levende 
God van Israël. Hij is er niet om de problemen in ons leven op te lossen. Maar 
Hij nodigt ons uit tot een relatie met Hem. Net als bij Paulus zijn wonderen de 
versterking van de verkondiging en niet anders om. Gods liefde verandert 
uiteindelijk alles. En God doet vandaag wonderen: om ons te bemoedigen te 
vertrouwen in de leven God van Israël, de Vader van Jezus Christus.  

Om nog eens over door te praten: 
Waar loopt u / jij in uw / jouw leven tegenaan als onveranderlijk? 
 

Bijbelstudie –  
In Handelingen 14: 1-3 lezen we over hoe verkondiging en 
wonderen samen gaan. Wat leert u / leer jij van deze 
passage? 

 
Gebed –  
Heer, ik leg de dingen voor U neer, waar ik niets aan kan 
veranderen: ……………… 
Ik belijd dat U God bent en niemand anders. 
Help mij om op U vertrouwen. Wat er ook gebeurt. Wat er 
wel of niet verandert. 
Dank U voor Uw bemoedigingen onderweg naar Uw 
toekomst, waar alles veranderd zal zijn door Christus tot eer 
van U. 

 
Verhalen delen –  
Welk wonder in uw eigen leven of het leven van iemand 
anders helpt u / jou meer te vertrouwen op God? 
Vertelt u dit aan anderen, zodat ze bemoedigd worden? Of 
zodat de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus 
kracht bijgezet wordt? 
Waar en wanneer zou u / jij deze verhalen kunnen delen? 

 
Liturgie – uit Lied 630 
Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
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