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Zondag 06-10-2013 10.00  
doopdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 

Preek 
Prediking n.a.v. : 2 Koningen 5: 14 
Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de 
godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind en hij 
was weer rein. 
 
Er is geen groter orgaan dan huid. Het laat zien hoe het met ons gaat. Bij mij is dat het geval 
met koortsuitslag. Dat krijg ik prompt, als ik te laat van ophouden weet met werken. Zoiets 
blijft niet verborgen. Bij Naäman als nummer 2 van Syrië was het hele Adamskostuum onder 
het uniform aangetast door een huidaandoening. 
Ja, dan zit je níet goed in je vel. Naäman mist dit geschenk: gezondheid. Jullie gunnen Naomi 
nog méér: de Schenker; God Zélf! Wie weet raad? Een meisje uit huishouding: anonyma. 
Mogelijk ooit door Syriërs voor wie ze nu werkt, gekidnapt. Haar ouders gedood. Reden te 
over tot háten. Wat dóet ze? Ze gunt elk het goede. 
Dat doet ze door géén geheim te maken van geloof in de God van Israël. Ook al had ze Zijn 
hand in haar leven niet altijd begrepen: ze kende God.  Naäman zág ‘t: ‘Ze heeft iets wat ik 
níet heb!’ En jij, Alice, herinnerde je dat op enig moment ook. En zo kwamen Sebas en jij met 
doopverzoek voor Naomi terug bij jouw gemeente. 
En bij mij als oude dienaar ervan. We kregen gelukkig een klik. Daarmee vergeleken komt 
Elisa’s houding welhaast lomp over: ‘Ga je eerst eens een keer góed wassen. Een kind kán ‘t. 
De Jordaan is goed genoeg voor je!’ Als mens voel ik meer bij heiden Naäman dan bij Elisa. 
Heb je een láátste strohalm: dan krijg je zó’n hark! 
Ben je dichtbij je redding en komt ‘t bijna niet verder. Ondanks ‘t feit dat je christelijk bent 
opgevoed. Heb je heel wat stapjes gezet, maar je haakt af. Hoe diep is dan het water van de 
Doop. Toen we een half jaar geleden weer met elkaar in aanraking kwamen, kenden jullie 
maar één verlangen: dat onze Naomi mag worden gedoopt. 
Ja, hoe de Here God een mens redt, kunnen wij niet bedenken. Maar als je jullie mooie 
meisje ziet: ‘Waar moet ze eigenlijk van gered worden?’ Met de Doop zegt Jezus: Ik hoor bij 
jou en jij bij Mij. Niet alleen in dit leven, maar voor altijd. Voel je nou niet te groot, maar laat 
Mij jou Thuis mogen brengen in een leven mét God. 
Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zeven maal onder, zoals de 
godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als dat van een kind en was weer 
rein. En dan nog dit. Naäman betekent ‘vriendelijkheid’. Naomi ‘liefelijk’! Doop belooft: ‘Wat 
je later ook ‘op je huid’ krijgt: Ik ben met je!’ 
Amen. 
  
 


