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Hoofdstuk 16      
 

Lieve kleinkinderen,  

 

Het verhaal uit de bijbel dat nu aan de beurt is gaat over een soldaat. Over een 

kapitein in het Romeinse leger. 

 

Voor alle duidelijkheid moet ik jullie eerst iets vertellen. Jullie en ik, wij zijn 

Nederlanders en wij wonen al een paar honderd jaar in Nederland. Jullie weten 

toch dat met de Unie van Utrecht in het jaar 1579 ons land, ons Nederland 

ontstaan is? Nederland is van ons en daar moet iedereen met z’n handen vanaf 

blijven. Anders krijg je oorlog. 

 

In het land Palestina, dat nu Israël heet, wonen al duizenden jaren lang Joden. 

Joden zijn afstammelingen van aartsvader Abraham, met wie God zo veel 

duizend jaar geleden een verbond sloot. In de bijbel staat dat God aan Abraham 

beloofde dat uit zijn nageslacht de Messias geboren zou worden. 

Bijna alle Joden, ook vandaag, geloven in deze belofte van God. Alleen, de 

meeste Joden geloven niet dat Jezus die beloofde Messias was. Veel Joden 

geloven dat de beloofde Messias nog moet komen. 

 

In de tijd van Jezus voelden de meeste Joden zich veel beter, veel belangrijker 

en ook veel meer dan mensen uit andere landen. Die buitenlanders hadden 

immers geen verbond met God!  Ze noemden zelfs alle mensen die geen Jood 

waren heidenen.  

Joden keken neer op heidenen. Een heiden was in hun ogen minderwaardig. 

Heidenen waren onrein. Zij aten varkensvlees en deden veel meer dingen die in 

de wetten van Mozes verboden waren. Joden mochten heidenen (buitenlanders) 

niet eens aanraken want dan werden ze zelf ook onrein. 

 

En lees nu maar wat de Here Jezus over een heiden zegt. 

 

 

Hoofdstuk 16     -   De hoofdman over honderd    -      Lucas     7 : 1  - 10 

Mattheüs  8 : 5  - 13 

 

Kapernaüm was niet een grote stad toen Jezus er woonde. Maar omdat deze stad 

vlak bij de grens lag was er een afdeling Romeinse soldaten gelegerd. 

De commandant van die soldaten was een hoofdman over honderd soldaten. Een 

centurio, zoals de Romeinen deze officier noemden. 

Deze centurio in Kapernaüm was een bijzonder man. Hij was een buitenlander, 

een heiden, maar door de Joden werd hij zeer gerespecteerd. En dat niet alleen 

omdat deze rijke man alles betaald had voor de nieuwbouw van een synagoge, 
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nee deze militair was eerlijk en betrouwbaar. Door zijn houding en zijn manier 

van omgaan met zijn medemens dwong hij respect af. 

O ja, hij was wel heel streng voor zijn soldaten. Ze moesten heel nauwkeurig 

zijn bevelen uitvoeren. Maar omdat deze kapitein rechtvaardig was, was hij 

geliefd bij zijn soldaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Romeinse officier, een centurio 

 

Zoals bijna alle mensen die het konden betalen bezat ook deze centurio veel 

slaven. Dat was normaal in die tijd. Maar wanneer een slaaf van deze centurio 

zijn werk goed deed, ja hart voor de zaak had, dan had hij bij zijn ‘baas, zijn 

eigenaar’ een goed leven. Er was één slaaf die bij deze centurio in het bijzonder 

in de gunst stond. Hij werd gewoon als een eigen zoon behandeld.   

Nu gebeurde het op een keer dat juist deze slaaf erg ziek werd. Zelfs zo erg dat 

hij zijn armen en zijn benen niet meer kon bewegen. En hij verging van de pijn. 

De centurio deed alles wat in zijn macht was om hem te genezen. Hij liet de 

duurste dokters komen, maar niets hielp. De zieke slaaf zou het niet lang meer 

maken. 

 

Juist die dag kwam Jezus terug van één van zijn lange reizen. Toen de centurio 

dat hoorde besloot hij om de hulp van Jezus in te roepen. Hij geloofde dat rabbi 

Jezus zijn zieke slaaf weer beter kon maken. Het was alleen de vraag of Jezus 

dat wel zou willen doen. Kon een Godsman, die een Jood was, wel een wonder 

doen voor een heiden? Zou Jezus niet tegen hem zeggen dat hij door God naar 

deze wereld was gestuurd alleen voor Gods eigen volk?  Dat hij er alleen was 
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voor de Joden? En als hij, een Romeins soldaat, hulp van Jezus wilde hij zich 

eerst maar eens door een Joodse rabbi moest laten dopen.  

In ieder geval was het voor alles beter dat hij niet zelf met deze vraag om zijn 

slaaf te genezen naar Jezus toe ging. Iemand anders kon dat beter voor hem gaan 

doen. 

Hij stuurde een bode naar het synagogenbestuur met de vraag of een delegatie 

van hen naar Jezus toe zou willen gaan met de vraag of Jezus zijn slaaf beter 

wilde maken. Natuurlijk wilden deze Joodse leiders dat graag doen.  

 

Toen deze delegatie van het synagogenbestuur  Jezus gevonden had, natuurlijk 

weer te midden van een grote groep mensen, brachten ze hem de boodschap van 

de centurio over. En ze voegden eraan toe: ‘Deze Romeinse officier verdient uw 

hulp, want hij is goed voor ons volk. Hij heeft zelfs een synagoge voor ons 

gebouwd.’ 

Jezus werd blij toen hij hoorde hoeveel deze Romeinse centurio voor zijn slaaf 

over had. En nog blijer werd Jezus dat deze centurio zo rotsvast in zijn 

wondermacht geloofde.  

Jezus antwoordde: ‘Ik ga met jullie mee, naar het huis van deze man.’ 

 

Langzaam liepen ze de richting uit van het huis van de centurio. Eén van de 

boodschappers liep snel naar Kapernaüm, naar de centurio om tegen hem te 

zeggen dat rabbi Jezus eraan kwam. Dit was iets bijzonders. Niet normaal. Een 

Joodse leraar die het huis van een heiden binnen zou gaan. Deze rabbi Jezus zou 

door dit te doen onrein worden. En dat zou deze Romeinse centurio van te voren 

wel moeten weten! 

 

De centurio was zeer verbaasd toen hij hoorde dat rabbi Jezus bij hem in huis 

wilde komen. Maar dat was helemaal de bedoeling niet. Zo’n heilig man van 

God bij hem in huis, dat kon helemaal niet! Nee, dat was hij niet waard. En het 

hoefde ook helemaal niet. Als Jezus slechts één woord sprak, dat geloofde hij, 

dan zou zijn slaaf beter worden. Hij zou direct een boodschap naar Jezus sturen. 

 

En zo kwam het dat toen Jezus bijna bij het huis van deze centurio was, er een 

paar vrienden van deze officier naar Jezus toekwamen en tegen Jezus zeiden: 

‘Rabbi, uit naam van onze heer moesten wij het volgende tegen u zeggen: ‘Heer, 

u hoeft niet helemaal naar mijn huis te komen, want dat ben ik niet waard. 

Daarom durfde ik ook niet zelf naar u toe te komen. U hoeft alleen maar te 

zeggen dat mijn slaaf beter moet worden. Dan zal dat ook gebeuren. Want ik 

moet zelf ook doen wat mijn generaal zegt. En mijn soldaten moeten doen wat 

ik zeg. Als ik tegen een soldaat zeg: ‘Je moet gaan,’ dan gaat hij. En als ik zeg: 

‘Je moet komen,’ dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg: ‘Doe dit,’ dan 

doet hij dat. En zo weet ik dat u ziekten en kwalen kunt gebieden te gaan en zij 

zullen gaan, ja uit de mensen verdwijnen.’ 
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Toen Jezus deze woorden hoorde verwonderde hij zich ten zeerste over het 

geloof van deze heidense officier. Hij dacht aan de mensen uit Nazareth, de stad 

waar hij opgegroeid was. Daar wilden de mensen niet in hem geloven. Ze 

hadden zelfs geprobeerd hem te doden. O, als zijn eigen mensen nu eens in hem 

geloofden zoals deze heidense centurio!  

Jezus zei daarop tegen de mensen die met hem meegingen: ‘Zo’n groot geloof 

als deze Romeinse officier heeft, heb ik in heel Israël nog niet gezien! Mensen 

uit alle landen zullen in Gods nieuwe wereld komen. Ze zullen er altijd 

feestvieren met Abraham, Isaäk en Jacob. Maar er zullen ook mensen zijn, die 

niet naar binnen mogen, ook al was de nieuwe wereld wel voor hen bedoeld. Ze 

worden voor altijd weggestuurd naar de donkerste plaats. Daar zullen ze huilen 

van ellende en spijt.’ 

Na deze sombere woorden zei Jezus tegen de vrienden van de centurio: ‘Ga naar 

jullie heer, want de zieke slaaf is al beter.’ 

Zo vlug ze konden gingen ze terug naar het huis van de centurio. Daar zagen ze 

de slaaf die weer helemaal beter was. Honderd procent gezond! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

‘Ga naar jullie heer, want de zieke slaaf is al beter.’ 


