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Katwijk

het geloof van de hoofdman

Lucas 7:1-10



inleiding...

❑ in hoofdstuk 7:1-10: de geschiedenis van 'de 
hoofdman te Kapernaüm;

❑ het is dezelfde geschiedenis als die we vinden in 
Matteüs 8:5-13
▪ overeenkomsten in beschrijving:

• zelfde context, plaats, hoofdpersoon, 
aanleiding, thema van uitzonderlijk geloof

▪ verschillen in beschrijving:
• vooral: in Matteüs lezen we niet dat de  

hoofdman zich laat vertegenwoordigen. 



structuur van 'de hoofdman van Kapernaüm

de slaaf sterft
de hoofdman hoort

men prijst de hoofdman
hoofdman toont geloof

de Heer hoort
de Heer prijst de hoofdman

de slaaf is genezen

1,2
3
4,5
6-8
9
9
10
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Lucas 7

1 Aangezien hij al zijn uitspraken voleindigd had
ten aanhoren van het volk,
ging hij Kapernaüm binnen.

dit is 'de bergrede'



Lucas 7

1 Aangezien hij al zijn uitspraken voleindigd had
ten aanhoren van het volk, 
ging hij Kapernaüm binnen.

hoewel de rede gericht is aan de discipelen
6:20



Lucas 7

1 Aangezien hij al zijn uitspraken voleindigd had 
ten aanhoren van het volk,
ging hij Kapernaüm binnen.

waar hij woonde: 
Mat.4:13; Joh.2:12



Lucas 7

2 En een zekere slaaf 
van een hoofdman over honderd, 
die door hem gewaardeerd werd, 
lag op sterven.

in het latijn: een centurio, dit is 
een officier in het Romeinse leger



Lucas 7

2 En een zekere slaaf 
van een hoofdman over honderd,
die door hem gewaardeerd werd, 
lag op sterven.

in Mat.8:6:
verlamd, met hevige pijn 



Lucas 7

3 Toen hij nu omtrent Jezus hoorde, 
vaardigde hij senioren van de Joden af, 
hem vragend te komen 
om zijn slaaf te redden.

lett. ouderen (mannelijk) 



Lucas 7

3 Toen hij nu omtrent Jezus hoorde, 
vaardigde hij senioren van de Joden af,
hem vragend te komen 
om zijn slaaf te redden.

lett. doorheen-redden



Lucas 7

4 Zij dan kwamen bij Jezus aan
en riepen hem ijverig op 
en zeiden dat hij het het waard was
dat voor hem te doen,



Lucas 7

4 Zij dan kwamen bij Jezus aan
en riepen hem ijverig op
en zeiden dat hij het het waard was
dat voor hem te doen,

de reden volgt in vers 5...



Lucas 7

5 want hij heeft onze natie lief 
en bouwde onze synagoge.

geen Jood maar iemand die 
kennelijk GOD vreesde



restanten van een synagoge in Kapernaüm, 
uit de 4e eeuw, gebouwd op de fundamenten 

van een synagoge uit de 1e eeuw 



Lucas 7

6 En Jezus ging met hen mee. 
En toen hij niet ver meer van het huis was...



Lucas 7

6 ... zond de hoofdman over honderd vrienden...
die tot hem zeiden...



Lucas 7

6 ... Heer, doe geen moeite 
want ik ben niet toereikend 
dat U onder mijn dak zou binnenkomen.

1e persoon enkelvoud: 
ze spreken namens de hoofdman



Lucas 7

6 ... Heer, doe geen moeite 
want ik ben niet toereikend 
dat U onder mijn dak zou binnenkomen.

mede omdat hij wist dat hij als 
'goi' geen aanspraken kon maken



Lucas 7

7 Daarom acht ik mezelf ook niet waardig 
naar u te komen, 
maar zeg een woord 
en mijn jongen zal worden genezen.

vandaar dat hij twee keer anderen zend



Lucas 7

7 Daarom acht ik mezelf ook niet waardig 
naar u te komen, 
maar zeg een woord
en mijn jongen zal worden genezen.

presentie of aanraking waren niet nodig: 
Jezus' woord zou al voldoende zijn!



Lucas 7

8 Want ook ik ben een mens 
die onder volmacht gezet is, 
met soldaten onder mij...

= autoriteit die je wordt verleend



Lucas 7

8 ... en ik zeg tot deze: ga! en hij gaat! 
En tot een andere: komt! en hij komt
en tot mijn slaaf: doe dit! en hij doet het.



Lucas 7

9 Toen Jezus deze dingen hoorde, 
verwonderde hij zich over hem 
en keerde zich om 
tot de schare die hem volgde 
en hij zei...

om hen opmerkzaam te maken 
waarover hij zich verwonderde



Lucas 7

9 ... ik zeg jullie, 
zelfs in Israël vond ik niet zoveel geloof!

2x in de evangeliën: veel/groot geloof:
• Mat.15:28: de Kananese vrouw
❑ de één een militair met aanzien, 

de ander een meelijwekkende vrouw
❑ maar in beide gevallen: 'heidense' mensen
❑ ze waren niet bezig met 'werken' maar 

leefden bij wat bij de Héér mogelijk is! > 



Paulus in Romeinen 9

30 Wat zullen wij dan uitspreken? 
Dat natiën, geen rechtvaardigheid najagend, 

rechtvaardigheid begrepen. 
Rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is.

31 Israël echter, 
najagende een wet van rechtvaardigheid, 

is aan de wet niet toe gekomen.
32 Vanwege wat? 

Omdat het niet uitgaat van geloof, 
maar als vanuit werken, 

stoten zij zich aan de steen van de aanstoot.



Lucas 7

10 En zij die gezonden waren, 
keerden terug naar het huis 
en zij vonden de slaaf gezond.

zoals ook in Mat.15:28 waar de 
dochter van de Kananese vrouw 
genezen was, enkel door een woord


