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Tema: Ons skemas oor God en God se genade 

Teks: 2 Konings 5:1-14 

 

Inleiding: Naaman was suksesvol en belangrik: 

Die eerste ding wat ons opval as ons na Naäman se lewe kyk, is dat hy suksesvol was. Hy het 

die hoogste trap in sy beroep bereik. Hy was die hoof van die leër of die weermag van die 

koning van Aram of die naam wat ons beter ken as Sirië.  Hy was dus wat posisie en rang 

betref net onder die koning van die land. Hy was inderdaad ´n baie belangrike man. Hy was 

´n dapper soldaat- hy het die purple heart en congressional medal of honour en al die 

moontlike medaljes op sy bors gehad. Hy was die leier wat sy troepe maklik gevolg het. Hy 

was die ou om oorlog mee toe te gaan. Iemand skryf Naaman het inderdaad hierdie 

designer life gehad. 

Naaman het ondanks sy sukses en roem een probleem gehad- hy was melaats. Nog nie 

melaats soos in die Nuwe Testament dat jy in ´n melaatse kolonie geplaas is en jy van 

gesonde mense afgesonder is nie. Hy kon vryelik rond beweeg en is by twee konings 

toegelaat. Die woord hier as melaats vertaal, word ook gebruik vir onooglike en lelike 

veltoestande. Hoe dit ook al gelyk het, hierdie siekte het Naaman skaam en selfbewus 

gemaak om in die openbaar te verskyn. Hy het gevoel hy moes hiervan ontslae raak om 

normaal met sy lewe te kan voortgaan. Onthou, melaatsheid het dieselfde gewig in daardie 

tyd gedra as die woord kanker vandag. As jy melaats hoor, het jy gehoor my lewe soos ek dit 

geken het, is verby. 

As jy werklik suksesvol is, gaan jy nie na die plaaslike stamhoof toe nie.  Jy gaan sien sommer 

die koning van die land self. Jou invloed en mag is so sterk dat die koning van die land dan 

vir jou hierdie magdom klere en goud en silwer gee en hierdie koninklike brief wat jy na die 

koning van Israel kan neem. Want volgens die slawedogtertjie is die profeet wat kan gesond 

maak in Israel. Sien julle Naaman en die koning van Aram of Sirie se siening van God en 

godsdiens? Dis net ruilhandel - jy bring genoeg goed om jou genesing te gaan koop. En kyk 

mooi- hy gaan nie na die profeet van Israel toe nie. Hy gaan na die koning van Israel toe. Jy 



gaan na iemand wat in jou stratosfeer leef- jy gaan na iemand op jou vlak toe. Hý kan maar 

die profeet opdrag gee om jou gesond te maak. 

Hoekom gaan Naaman eerste na die koning van Israel toe? Hy en die koning van Aram het 

geglo godsdiens in Israel werk soos by alle ander volke. As jy goed geleef het, het die gode 

jou geseën en jou voorspoed gegee. Daarom het hulle geglo die mense wat die hoogste en 

rykste en die suksesvolste in die samelewing was die naaste aan die gode was. Hulle het tog 

duidelik die meeste seen en voorspoed gehad. Daarom het hulle ook geglo die gode werk 

daarom ook meestal deur magtige en suksesvolle mense. Daarom gaan jy reguit na die 

koning van Israel toe. Want jy glo Hy is die naaste aan God. Maar die koning van Israel is 

magteloos, want nie sy rykdom en invloed of die rykdom en invloed van Naaman en sy 

koning kan lewe en dood bepaal nie. Net God kan, bely die koning self. 

As Naaman uiteindelik by die profeet Elisa se huis uitkom, dan kom hy met groot vertoon 

daar aan: met sy wa en perde en duidelik hierdie gevolg ook. Hy is kwaad as die profeet sy 

slaaf uitstuur om die Here se boodskap aan hom oor te dra. Hy wil die perde omruk en 

wegry. My posisie en aansien verdien beter. Na my toe moes die profeet self uitkom. Self 

met sy hande oor my liggaam beweeg en allerhande towerwoorde praat sodat ek gesond 

kan word. En was in die modderige ou Jordaanriviertjie? Is jy mal? Ons eie riviere, die Abana 

en die Parpar is mos darem regte riviere met veel meer krag en water daarin!  

Die Here is anders as die gode: 

Die Here wil duidelik nie net vir Naaman fisies genees nie. Hy wil hom hierdie heel mens 

maak. Maar om dit te word, moet hy van sy troontjie afklim. Hy moes van sy pretensies en 

eiewaan ontslae raak. Hy moes leer die God van Israel is anders as die gode waaraan hy 

gewoond was. Die God van Israel is nie onder jou duim of jou beheer dat jy Hom kan 

probeer omkoop nie. Die gode kan beheer en manipuleer word. Die ware God nie. Wat Hy 

ons ook al gee, is altyd hierdie geskenk van genade. Tim Keller skryf baie mooi oor Naaman 

se verkeerde aannames oor wie hierdie God van Israel werklik was: Naaman is after a tame 

God, but this is a wild God. Naaman  is after a God who can be put into debt, but this is a 

God of grace, who puts everybody else in His debt. Naaman moes leer daar is sekere dinge 

wat net God alleen kan doen. Daar is hierdie plek waar jy maar net kan buig voor die troon 

van genade. Daar gaan situasies op jou pad kom waar jou geld en invloed, of jou kontakte 



jou nie gaan uitkry nie. Waar jy afhanklik voor God moet staan. Dit was vir Naaman die 

moeilikste ding- ek is nie hier in beheer nie. Ek moet die beheer oorgee en op genade staat 

maak. 

Ons moet dalk nie vir Naaman lag nie. Daar is iets van hom in ons elkeen. Here, ek het nog 

elke oggend vir my kinders gebid en nou het my kind opgeskop op universiteit of nou is my 

kind dood of was my kind in hierdie motorongeluk. Here was my troue bede dan nie genoeg 

assuransie, nie genoeg versekering teen rampe en tragedie nie? Ek sal jou nooit weer kan 

vertrou nie: Sien mooi: Ek gee my troue gebede sodat Hy my en my mense altyd sal bewaar 

van onheil en tragedie. Of: Here, ek het jou nog altyd gedien- kyk na my dankoffers en jare 

op die kerkraad. Kyk hoe ek my kinders van jou geleer het en kerk toe gevat het. En Here 

nou verloor ons alles finansieel. Of my man of vrou het net eendag die pad gevat. En nou is 

ek kwaad en teleurgesteld in Jou! Ek ruil my diens aan die Here en mense vir Sy voorsiening 

sodat nie iets sleg soos bankrotskap of egskeiding op my pad sal kom nie. Om soos Naaman 

hierdie ruiltransaksies met God te probeer doen is so deel van ons elkeen se lewe.  

Ons skemas oor God en godsdiens: 

Ons het maar almal in ons koppe hierdie skemas van hoe God en godsdiens veronderstel is 

om te werk. Ek onthou dit so goed hoe kwaad ek vir God was toe my pa destyds sy plaas 

verloor het en alles wat  my ouers gehad het op hierdie bankveiling verkoop is. Here, hoe 

kon jy, my pa is hierdie goeie en gelowige mens wat altyd ander gehelp het en elke oggend 

sy stiltetyd gehou het. Here, U is onregverdig. Ek het oor ´n lang tyd besef ek het hierdie 

skema van hoe God en godsdiens werk in my kop gehad. My skema was baie eenvoudig: 

Goeie dinge moet met goeie en gelowige mense gebeur en slegte dinge met slegte en 

ongelowige mense. As God buite hierdie skema van my opgetree het, het ek kwaad en 

ontsteld geword. As daar slegte dinge met goeie mense gebeur het of goeie dinge met 

slegte mense, was God vir my onregverdig en was ek diep teleurgesteld in Hom. Ek het 

besef ek het God met my skema oor Hom probeer beheer. Ek het later besef my skema van 

God en godsdiens het nie plek gemaak vir genade nie. Ek het geglo goeie mense het die 

goeie dinge wat met hulle gebeur het, verdien en slegte mense het die slegte dinge wat met 

hulle gebeur het ook verdien. So gou jy werk met die woordjie verdien, is jy nie meer met 

genade besig nie.   



Naaman het ook hierdie skema van hoe God en godsdiens werk in sy kop gehad. God gee uit 

wat jy insit. As jy hard werk, gaan jy hoof van die weermag word. As jy genoeg goud en 

silwer en duur klere neersit, gaan jy genees word. In ons tyd: As jy net genoeg geloof het, sal 

jy genees word. Klink baie mooi en reg, maar die woordjie genade is nêrens hier in nie. 

Die ergste van hierdie skema wat ons in ons kop het van hoe God en godsdiens werk, is dat 

ons later glo God se genade en guns en spesiale aandag is bedoel vir mense soos ons. Vir 

Naaman was dit mense wat rykdom en sosiale mag en invloed en posisie gehad het. Ons 

dink dalk kerkmense wat reg lewe en bybel lees en bid verdien darem meer van God se 

genade en guns en spesiale aandag as ander mense. Ons skema van hoe God werk word 

deurbreek aan die kruis. Jesus sterf nie net vir goeie mense nie, Hy sterf ook vir slegte 

mense, hy sterf vir almal. Voor die kruis is daar inderdaad nie eintlik eers goeie en slegte 

mense nie, daar is net sondaars. Almal ewe skuldig, almal ewe begenadig. Die kruis maak 

ons gelyk voor God en herinner ons elkeen- jy word deur genade alleen gered. 

Slot: 

Naaman het ervaar hoe God sy skema oor God en godsdiens deurbreek en afgebreek het. 

Het jy dit gesien- hierdie belangrike man- al mense wat hom op die regte pad kon help en 

die regte inligting kon gee, was slawe. Die slawedogtertjie weet waar hy genesing kan kry, 

die slaaf van Elisa bring die oplossing vir sy siekte, sy eie slawe help hom om eenvoudig 

gehoorsaam te gaan wees en in die Jordaan te gaan bad. Hierdie man wat geglo het 

belangrike en voorspoedige mense is nader aan die gode as die res, word deur slawe, die 

mense met die minste mag en invloed in daardie tyd, die pad gewys. 

Die tweede ding wat ek en jy en Naaman moet hoor is dat God nie altyd op hierdie 

spectacular of buitengewone manier werk nie. As God van Naaman iets buitengewoon gevra 

het soos pluk hierdie blom op die hoogste berg of val man-alleen ´n weermag aan, sou 

Naaman kon dink hy het sy genesing verdien. Ek het hard gewerk daarvoor. God gee hom 

iets eenvoudig. Gaan Jordaanrivier toe. Klim van jou perd af, trek jou offisiersklere uit en 

was jou in die rivier. Iets eenvoudig, sodat jy kan weet jou genesing kom nie van jou af nie, 

maar van God.    



Ons hoor weer in 2 Konings 5 God is die God oor alle volke en Sy genade is daar vir alle 

mense. Niemand is te nederig om deur Hom gebruik te word nie en SY genade en goedheid 

te kan ontvang nie. God se guns en goedheid en genade is nie net bedoel vir mense soos ek 

en jy nie. Dis ook bedoel vir hulle wat ons van ons wil wegwerp en vir hulle op wie ons wil 

neersien. 

My laaste gedagte is dat God in beheer is en nie ek en jy nie. Dis wat die koning van Israel 

bely: Dis God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee. Dis God wat genees of 

besluit om iemand nie te genees nie. Iemand skryf hierdie ding wat my ruk: Geloof is om 

radikaal af te sien van alles wat ons het en nie het nie, van alle mag waaraan ons nog 

vasklou. Dit laat my dink dat ons die lote is en Jesus die wynstok. Die lote kry hul vog, hul 

lewe, alles van die wynstok af. Sonder die wynstok kan hulle nie lewe nie en gaan hulle 

dood. En dan pas Jesus die beeld op ons lewens toe: Net so kan julle sonder My niks doen 

nie. Dis verskriklik tough om uit genade te leef. Want dan moet ek bely niks van wat ek is en 

het, het ek verdien nie. Dis vrek moeilik om my skemas oor God op te gee. Daar is mos een 

of ander vorm van sekuriteit daarin. Dit gee vir ons sekerheid al is dit vals sekerheid- so werk 

God en die lewe. Dis so diep menslik om hierdie skematjies in ons koppe te maak- so maak 

ons die lewe vir ons meer verteerbaar en verstaanbaar. Maar dit wil God en dikwels ander 

mense en selfs die lewe dan in my skematjie of boksie inforseer.  

Naaman vat hierdie vrag grond uit Israel saam om hom te herinner aan die nuwe lewe wat 

hy begin het en die nuwe regering van Israel se God onder wie sy lewe nou staan. Ons het 

meer as ´n vrag grond om ons te herinner dat ons hierdie nuwe lewe het en nou onder God 

se beheer staan. Ons het Sy Gees wat ons daaraan herinner en wat ons help om hierdie 

nuwe lewe as God se kinders te kan leef.  

Ek het al gewonder hoekom God soms moeilike en traumatiese en seer goed op ons pad 

stuur. Soos Naaman se melaatsheid. ´n Hele paar mense en families in die kerk vanoggend 

het die laaste jaar een of ander groot verlies of trauma ervaar. Wat ek in my eie lewe gesien 

het is dat net die seer en traumatiese goed wat op my pad gekom het, my skemas en vals 

beelde oor God en hoe geloof werk kom ontbloot en kom uitwys het en begin afbreek het. 

Ek en jy kan net nie groei sonder pyn nie. C. S. Lewis het dit verstaan. Hy skryf: God whispers 

to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pain. Op die oomblik 



wat jy die trauma beleef voel God dalk ver of selfs wreed of op hierdie afstand van jou af. En 

dis scary om te weet Hy is in beheer en nie jy nie. Dat Hy lewe en dood bepaal en nie jy nie. 

Dat Hy voorspoed en teenspoed bepaal en nie jy nie. Maar later ontdek jy dat jy nie sonder 

anker ronddryf nie. Dat die noodlot nie in beheer is nie- wat sal gebeur sal maar gebeur nie. 

Dan ontdek jy dat niks in die lewe jou vashou soos God nie en dat niks jou heel maak soos 

genade nie.  

Amen 


