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De volgende overdenking is geschreven n.a.v. de lezingen uit: 2 Kon. 5 : 1 – 15 b 
en Marcus 1 : 40 – 45  
 
Ziekte brengt ons uit evenwicht.   
Te vaak moeten mensen dat met Naäman ervaren.  
Naäman, de fiere krijgsheld, beducht om zijn vele veldslagen en roemruchte overwinningen. 
Onverwacht slaat het noodlot toe, zoals het onverwacht bij ons kan toeslaan. Zijn huid gaat 
zwellen en er vertonen zich lichte plekken. Hij heeft de ‘gevreesde’ ziekte. Als een 
sluipmoordenaar heeft de ziekte  ‘bezit’ van zijn lichaam genomen.  
Ziekte, lijden …. het is verweven met de schepping, het is verweven met ons leven, wij 
ontkomen er niet aan, en tegelijk, wij hebben er geen vat op.  
Het maakt ons als mensenkind klein, onzeker en afhankelijk. Plots kun je de eindigheid, de 
begrensdheid van jouw leven voelen en ervaren, en realiseer je hoe breekbaar en kwetsbaar 
je bent. Hoe daarmee om te gaan.   
Naäman’s  redmiddel is dat Hebreeuwse dienstmeisje.  
Dat meisje dat hij ooit op één van zijn overwinningstochten als aardigheidje voor zijn vrouw 
heeft meegenomen. Verschrikkelijk !! Zo ging het in het oude Oosten, zo gaat dat vandaag 
de dag, alleen nu noemen we het mensenhandel. Verschrikkelijk als een loverboy een on-
schuldige jong vrouw in zijn macht heeft (bezit). Wie zich hierover beklaagt vindt een 
terughoudende overheid, een overheid gebonden aan wetgeving die ingrijpen onmogelijk 
maakt.  Wie denkt, dit gebeurt niet in Lonneker, vergist zich schromelijk. Lonneker neemt 
deel aan het wereldgebeuren.     
Ondanks wat het meisje is overkomen getuigt zij van haar geloof in Israëls God. Op zo’n 
overtuigende manier dat Naäman zich reisvaardig maakt.  
In Israëls dagen was men er van overtuigd dat enkel God je van deze melaatsheid  genezen 
kon. Vandaar dat Israëls koning, als Naäman zich bij hem meldt, luidt uitroept: ‘ben ik als 
God, dat ik macht heb over leven of dood’ ? Wie, anders dan God, heeft deze macht …. ? 
Gelukkig komt de godsman Elisa ten tonele. En Elisa geeft de opdracht dat Naäman zich 
zeven maal, alsof het een heilige ritus is, in de Jordaan moet onderdompelen. Zeven maal 
moet hij zijn grootheid, zijn trots, zijn eigenwaan afleggen. Zevenmaal moet hij zich drenken 
en onderdompelen in de levensader van Israël.  
 
Marcus vertelt ons een soort gelijk verhaal.  
Echter, er is een groot en schreinend verschil tussen Naäman en deze man. Naäman had 
mensen om zich heen, bedienden, die hem wezen op de Gods’ man Elisa, en hem 
stimuleerden te doen wat hij zei.  
Naäman was omringd door mensen die het goede met hem voor hadden. Dat is een zegen 
als je onder deze omstandigheden echt gesteund wordt door dierbare mensen die je jouw 
zorg kunt toevertrouwen en waar je jouw vragen, jouw zorgen, jouw angsten mee kunt 
delen. Dat wordt Naäman uiteindelijk ook tot zegen.  
De melaatse bij Marcus leeft in een volstrekt isolement.  
Wat heeft Marcus met deze vertelling voor ? Marcus wil al aan het begin van zijn goede 
tijding meegeven dat Jezus de van God gezondene is. Dat hij begiftigd is met Goddelijke ga-
ven en als God mensen kan helen en genezen.  
Het begint met het uitwerpen van een onreine geest in de synagoge van Kafarnaüm.  
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Vervolgens wordt de schoonmoeder van Petrus genezen en nu een melaatse. Alle 
genezingen geschieden ‘terstond’.  Marcus geeft hiermee aan hoe bijzonder het werk van 
Jezus is.   
Wij vermoeden nu dat alle genezingen een genezingsproces doorlopen hebben. Pas na een 
innerlijke strijd kan een mens zich bevrijden van boze geesten, of genezen van een 
huidziekte.  
Het duurde veertig jaar voordat het volk van God zich had losgemaakt van de tirannie van 
Egypte, en nog wilden ze af en toe terug naar de vleespotten van Egypte.  
Waar het om gaat dat is dat de verhalen ons hoop en vertrouwen schenken dat het, als de 
melaatse, goed komt. Goed met ons lichaam, goed om al die dingen waar wij zorg om 
hebben. Dat wij niet verzanden in angst of vrees, maar dat wij ons gedragen mogen weten 
op de vleugels van Gods’ liefde en ontferming.  
 
ds. GertJan Lambers Heerspink  


