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Hoofdstuk 25     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Hebben jullie wel eens van jullie papa’s en mama’s een cadeau gekregen, zo 

mooi, dat jullie dachten van: ‘Dit kan niet waar zijn!’  

Ik heb dat één keer meegemaakt. 

Ik was toen een jaar of vier en wij hadden bezoek van oom Jan en tante Annie 

uit Den Haag. Oom Jan was een neef van mijn moeder die in Den Haag 

woonde, dicht bij de duinen van Scheveningen. In 1942 of was het in 1943, in 

ieder geval was het gedurende de laatste jaren van de Duitse bezetting in ons 

land, dat hij en zijn vrouw uit hun huis moesten, vanwege de bouw van de 

Atlantikwall. Oom Jan en tante Annie en hun dochter Truus hebben toen een 

aantal jaren bij ons in huis gelogeerd. 

Na de oorlog, in 1948 kwamen zij een keer uit Den Haag bij mijn ouders op 

bezoek. Zij moesten voor een boodschap naar het naburige dorp Kollum, waar 

zij voor mij een cadeautje kochten. Een heel mooi geel korfje met eitjes van 

chocolade erin.  

Toen wij die middag allemaal aan tafel gingen om te gaan eten, zei mijn papa, 

voordat hij een gebed uitsprak: ‘Eelke, kijk eens door het raam naar buiten. Ik 

zie daar in de bleek (grasveld) een vogel vliegen. Volgens mij heeft die vogel 

daar iets voor jou neergelegd.’   

‘Ja,’  zei oom Jan, die naast mij zat, ‘ik heb die vogel ook gezien. Eelke, ga jij 

maar gauw kijken wat die vogel voor jou daar heeft neergelegd.’ 

Ik liep er heen en zag een heel mooi geel korfje met eitjes erin. Zonder het te 

pakken liep ik zo snel ik kon weer terug naar binnen.  

‘Papa, daar ligt een korfje met eitjes in de tuin, onder de kastanjeboom.’ 

Ik kon niet geloven dat dat korfje met eitjes voor mij was. Te mooi om waar te 

zijn. 

 

In het verhaal uit de bijbel, dat ik nu voor jullie ga vertalen, gebeurt iets dat nog 

vele malen mooier is. Veel mensen van nu geloven niet dat dit verhaal van Jezus 

echt waar gebeurd is. Te mooi om waar te zijn. 

Maar omie en ik geloven wel dat dit verhaal echt waar gebeurd is. Voor Jezus is 

niets onmogelijk. Ja, Jezus is zelfs sterker dan de dood. 

 

 

Hoofdstuk 25    -   Overleden jongen in Naïn leeft weer.    Luc.  7  :  11 – 17 

 

De Here Jezus ging eens met zijn leerlingen op reis naar het stadje Naïn, dat in 

het zuiden van Galilea lag, niet ver vanaf de grens met Samaria. Van 

Kapernaüm naar Naïn was vrij ver lopen. Dat duurde wel een hele dag. Vooral 

het laatste stuk van de weg daar naar toe was bijzonder mooi. Hier liep de weg 
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door vruchtbaar land met aan beide kanten graanvelden. Ook stonden er veel 

vijgen- en olijvenbomen aan de kant van de weg. En wanneer je er bijna was, 

zag je op een heuvel verderop de witte huizen van het stadje Naïn. 

Wilde je nog verder reizen dan kwam je al gauw in Sunem, waar in oude tijden 

de profeet Elisa een jongen uit de dood weer levend had gemaakt…  

 

Die dag, toen de Here Jezus bijna in Naïn was, werd daar een overleden  jonge 

man van nog geen 20 jaar oud de stad uitgedragen, naar de begraafplaats buiten 

de stad. 

Hij was de enige zoon van zijn moeder die een weduwe was. Het is altijd 

verschrikkelijk voor een papa en een mama wanneer hun kind komt te sterven. 

Maar voor deze mama, van wie haar man ook al was overleden, was de pijn 

bijna niet te dragen. Eenzaam en helemaal alleen moest ze nu achterblijven. 

Niemand verdiende voor haar nog geld waarmee zij eten en drinken kon kopen. 

Niemand zou voor haar zorgen wanneer ze oud was geworden. Niemand was er 

met wie ze dit groot verlies kon delen. 

Veel mensen in Naïn hadden medelijden met deze vrouw. Maar, tegelijkertijd 

was daar ook die vraag: Waarom overkomt deze vrouw dit allemaal? Eerst haar 

man en nu ook haar zoon dood? God is rechtvaardig! Hij neemt niet zo maar de 

levens van deze vader en haar zoon tot zich? Zou deze voor het oog zo 

fatsoenlijk lijkende vrouw, stiekem erg veel kwade dingen doen? Dat zou 

kunnen, want God ziet ook in het verborgene wat geen mens ziet en weet.  

En God straft niet zo maar! Daar moet een reden voor zijn. 

 

Er waren in die tijd Farizeeërs die leerden dat men in zo’n geval als met deze 

vrouw je geen medelijden met haar mocht hebben. Wanneer een vrouw haar 

man stierf kon dat een straf van God zijn, om iets wat die man zelf gedaan had. 

Maar gold dat ook wanneer je zoon stierf die nog geen twintig jaar oud was?  

Volgens de wet was die overleden zoon nog niet verantwoordelijk voor zijn 

eigen daden. Je wist dan dat dit een straf van God was om iets wat die vrouw, de 

moeder gedaan had. 

Nee, geen medelijden met deze vrouw. Maar prijs de Here God, die alle dingen 

weet en mensen straft, die het verdienen… 

 

Gelukkig woonden er in Naïn ook mensen die wel medelijden met deze arme 

vrouw hadden en zij gingen met haar mee om haar zoon te begraven. 

Het was een grote begrafenisstoet die door de poort van de stad Naïn naar buiten 

kwam om deze jonge man te begraven. 

Voorop liepen de klaagvrouwen die met hun schelle stemmen hun droevige 

liederen zongen. Daarna kwamen de muzikanten en achter hen de rouwdragers, 

die op blote voeten ‘in zak en as’ voor de baar uitliepen. En direct daarachter, 

vlak voor de draagbaar liep de moeder. Zij huilde alsof haar hart zou breken. 
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De dode jonge man lag niet in een kist, maar in doeken gewikkeld op een 

draagbaar. En achter de baar liepen zijn vrienden die alleen maar goede dingen 

riepen die de overledene gedaan had.  

 

Juist op dat moment toen de rouwstoet de stadpoort uitkwam, kwam van de 

andere kant de Here Jezus met zijn discipelen en een heel grote groep mensen 

aanwandelen. 

 

Het was wel een vreemde ontmoeting: deze optocht van de dood en de optocht 

van Jezus, die de Heer van het Leven is. 

 

De mensen die bij Jezus hoorden gingen aan de kant van de weg staan om de 

rouwstoet door te laten gaan. Ze verwachten dat Jezus dat ook zou gaan doen. 

Zo hoorde dat nu eenmaal en als je de pech had dat je per ongeluk de dode of 

zijn draagbaar zou aanraken dan was je onrein. En voordat je weer rein was 

moest je heel veel dingen doen. Beter was het om maar zo ver mogelijk uit de 

buurt van de rouwstoet te blijven.  

En straks, wanneer de rouwstoet voorbij zou zijn, dan zou Jezus nog wel een 

paar woorden tot hen spreken. Over de dood bijvoorbeeld, waaraan geen mens 

kan ontkomen. 

 

De Here Jezus echter dacht er niet aan om een toespraak over de dood te 

houden. Nu hij deze rouwstoet zag wist hij waarom hij vandaag naar Naïn moest 

gaan: niet om de mensen te leren over de dood, maar om alle mensen te laten 

zien dat Hij het Leven was.  

Jezus zag de huilende vrouw en kreeg diep medelijden met haar. Hij dacht niet 

aan de verkeerde dingen die deze vrouw gedaan had. Hij praatte niet over ‘eigen 

schuld, dikke bult’.  

Jezus kende het onnoemlijke leed dat deze vrouw te dragen had. En nu mocht hij 

haar helpen en haar troosten zoals geen mens troosten kan. 

 

Toen deze arme vrouw bijna bij Jezus was, zei Jezus tegen haar: ‘Huil maar 

niet.’ De arme weduwe wist niet wat zij hoorde. Niet huilen? Wanneer zij nu 

niet mocht huilen, wanneer dan wel? Door haar tranen heen zag ze naar de man 

die deze woorden tegen haar gezegd had. Een rabbi in een witte mantel. Ze 

kende hem niet. Maar in de ogen van deze rabbi zag ze iets wat haar een 

bepaalde rust gaf. Het was net alsof er vanuit de ogen van Jezus een lichtstraal in 

haar duister leven kwam. Hoe, wist ze niet. Maar als er iemand was die haar 

tranen zou kunnen drogen dan moest het deze rabbi zijn. Deze rabbi, die de 

wonderbaarlijke woorden tegen haar zei van: ‘Huil maar niet.’ 

 

Jezus liep haar voorbij en stak zijn hand op tegen de dragers van de draagbaar. 
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Verbaasd bleven de mannen staan. Jezus legde zijn hand op de zwarte 

draagbaar. Het was alsof hij tegen de dragers wilde zeggen: Jullie werk is klaar. 

Ik neem het werk van jullie over.  

De verbaasde dragers zetten de draagbaar voor de voeten van Jezus op de grond.  

Jezus boog zich over de dode heen die daar roerloos lag in zijn doodskleren. 

Luid en heel duidelijk riep Jezus: ‘Jongen, ik wil dat je opstaat!’ 

Direct na deze woorden van Jezus kwam er beweging in dat dode, strakke 

lichaam. De jongen kwam overeind terwijl zijn armen blind tastend om zich 

heen grepen. Vanachter de witte zweetdoek vandaan praatte hij, deze zopas nog 

‘dode jongen’.  Het was net alsof hij wakker werd uit een heel diepe slaap en hij 

niet wist waar hij was. 

 

Een kort ogenblik stond iedereen als aan de grond vastgenageld. Niemand 

bewoog zich. Dit kon toch niet waar zijn! 

Toen sprongen ze verschrikt achteruit. Dit was gewoon beangstigend. Ze waren 

getuige van iets wat niet kon! 

 

En de moeder? Zij stond op haar voeten te trillen en kon geen stap verzetten. Ze 

kon haar ogen niet van haar levende zoon afhouden. Haar zoon! Was het hem 

wel? Haar eigen kind dat daar op die doodsbaar zat en met zijn handen om zich 

heen greep? Was het niet een geest die zodra ze dichtbij hem zou komen, weer 

zou verdwijnen? 

 

Toen gaf Jezus de dragers een teken en in alle haast begonnen ze de jongen te 

bevrijden van zijn doodskleren, de zweetdoek het eerst.  

 

 

 

Daarna namen ze hem bij de 

hand en gaven hem aan Jezus 

die hem naar zijn moeder 

bracht.  

De moeder? Praten kon ze niet. 

Terwijl ze haar zoon in haar 

armen sloot, huilde ze, huilde ze 

en huilde ze.  

Maar nu van grote blijdschap. 

 

 

 

‘Jongen, ik wil dat je opstaat!’ 
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Pas op dit moment beseften de mensen die erbij waren dat de jongen werkelijk 

weer leefde en dat zij niet bang hoefden te zijn. 

Diep onder de indruk begonnen ze allemaal spontaan God te loven. Deze 

weduwe was dus niet een ‘verkeerde’ vrouw die straf van God gekregen had. 

Nee, God in de hemel hield van deze arme vrouw en gaf haar Zijn genade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog heel lang werd er in dit kleine stadje Naïn over dit machtige wonder 

nagepraat. Wat was deze Jezus een geweldige profeet.  

Mensen die de oude boeken van Mozes goed kenden, moesten denken aan die 

profeet uit oude tijden, aan de profeet Elisa die ook een keer een jongen uit de 

dood had opgewekt. Maar Elisa had er heel langdurig om moeten bidden. God 

moeten vragen om dat overleden jongetje weer te doen leven. 

Maar deze Jezus?  Hij zei: ‘Jongen, ik wil dat je opstaat!’ Een gebod en het 

gebeurde direct! 

 

Het was goed dat de mensen van het stadje Naïn blij waren en dat ze tot ver 

buiten hun stadsgrenzen van dit wonder vertelden. Dat ze God dankten voor het 

wonder dat Jezus in hun stad gedaan had. Maar ook deze mensen van Naïn  

konden niet geloven dat deze ‘profeet’ Jezus in werkelijkheid Gods Zoon, de 

lang beloofde Messias was.  

Dat geloofden alleen zijn discipelen. En na elk wonder van Jezus werd dat 

geloof in Hem alleen maar sterker en hun liefde voor Jezus dieper. 
 


