
 

 

 

Nr. 27 – 1 november 2020 

Hallo allemaal, 

Vandaag lezen we nog een verhaal over Elisa. Vorige week hebben we gelezen dat Elisa 

Elia opvolgde als profeet. Net als Elia roept Elisa de mensen op om alleen God te dienen 

en doet hij verschillende wonderen. Eén van deze wonderen wordt verteld in het verhaal 

van vandaag. 

De hoofdpersoon van vandaag is Naäman, de legerleider van de koning van Aram (nu 

heet deze streek Syrië). Er was regelmatig oorlog tussen Aram en Israël, maar op het 

moment waarop het verhaal van vandaag zich afspeelt lijkt het rustig te zijn tussen de 2 

landen. Naäman heeft last van een huidziekte en reist op advies van de slavin van zijn 

vrouw naar Israël, naar de profeet Elisa… 

 

  



 

 

2 Koningen 5: 1-3, 9-20a 

De genezing van Naäman

 

Naäman heeft een huidziekte  

Naäman was de legerleider van de koning van 

Aram. Hij was een belangrijke man, en de 

koning had veel vertrouwen in hem. Want 

Naäman had met het leger van Aram een 

grote overwinning behaald. Daar had de Heer 

voor gezorgd. Naäman was een dappere 

soldaat, maar hij had een ernstige huidziekte. 

Naäman wil naar Israël om te genezen Er 

kwamen vaak Arameeërs naar Israël om te 

roven en te stelen. Op één van die tochten 

hadden ze een jong meisje uit Israël 

meegenomen naar hun land. Dat meisje was 

nu een slavin van de vrouw van Naäman. Op 

een keer zei ze tegen haar meesteres: ‘Ach, 

kon uw man maar naar de profeet in Samaria 

gaan. Die zou hem wel beter maken!’ […]  

Naäman gaat naar de profeet Elisa  

Toen reed Naäman met zijn paarden en zijn 

wagen naar het huis van Elisa. Daar bleef hij 

buiten wachten. Elisa stuurde iemand naar 

hem toe met de volgende boodschap: ‘U moet 

u gaan wassen in de Jordaan, en zeven keer 

onder water gaan. Dan zal uw huid weer 

gezond worden.’ Toen Naäman dat hoorde, 

werd hij kwaad. Hij zei: ‘Die man kan toch 

zelf wel naar buiten komen en bidden tot de 

Heer, zijn God? Als hij dan met zijn hand over 

de zieke plek strijkt, zal mijn huid wel weer 

gezond worden! En wat moet ik bij de 

Jordaan? Er zijn toch ook rivieren bij 

Damascus? Rivieren zoals de Agana en de 

Parpar. Die zijn beter dan alle rivieren 

in Israël! Dan kan ik me net zo goed daarin 

wassen.’ Kwaad reed hij weg.  

 

 

 

Naäman wordt weer gezond  

Maar zijn dienaren kwamen achter hem aan 

en zeiden: ‘Meester, als die profeet u iets 

moeilijks had gevraagd, had u het vast en 

zeker gedaan. En nu heeft hij alleen maar 

gezegd: ‘Was u, dan zult u genezen zijn.’’ 

Toen ging Naäman toch naar de Jordaan. Hij 

ging zeven keer onder water, zoals de profeet 

Elisa gezegd had. Zijn huid werd weer 

gezond, en zo glad als de huid van een kind. 

Naäman was genezen.  

Naäman wil Elisa een geschenk geven  

Daarna ging Naäman terug naar de profeet 

Elisa, met al zijn dienaren. Hij zei tegen hem: 

‘Nu weet ik zeker dat de God van Israël de 

enige God in de hele wereld is. Neem daarom 

alstublieft een geschenk van mij aan.’ Maar 

Elisa antwoordde: ‘Ik zal niets van u 

aannemen. Dat is zo zeker als de Heer leeft. 

En ik doe alleen wat hij tegen mij zegt.’ 

Naäman vroeg het hem nog eens, en nog 

eens. Maar Elisa bleef weigeren.  

Naäman wil voortaan de Heer dienen  

Toen zei Naäman: ‘Ik zie dat u echt niets wilt 

hebben. Maar als u het goedvindt, wil ik graag 

wat aarde meenemen uit dit land, zo veel als 

twee ezels kunnen dragen. Op die aarde wil ik 

een altaar bouwen om offers te brengen aan 

de Heer. Ik zal nooit meer offeren aan andere 

goden. Ik hoop alleen dat de Heer mij één 

ding wil vergeven. Als mijn meester naar de 

tempel van zijn god Rimmon gaat om daar te 

bidden, dan leunt hij altijd op mijn arm. Ik 

moet dan samen met hem voor Rimmon 

knielen. Ik hoop dat de Heer mij dat zal 

vergeven.’ Elisa antwoordde: ‘Maakt u zich 

daarover maar geen zorgen.’ Toen ging 

Naäman terug naar huis.

  



 

 

Een hoopje zand? 

 

 

Naäman weet het zeker: van nu af aan wil hij alleen nog de God van Israël dienen. Om 

dat ook in zijn eigen land te kunnen doen, wil hij aarde uit Israël meenemen – zo veel als 

twee ezels kunnen dragen. Dat lijkt een raar verzoek: als God over de hele aarde heerst, 

kun je Hem toch overal aanbidden? Maar het past wel bij het geloof van de mensen in die 

tijd. De mensen toen geloofden dat ieder land zijn eigen god had. Naäman wil niet dat 

zijn altaar onrein zou worden doordat dat op grond van een andere god staat. Hij wil zijn 

altaar bouwen op de aarde uit Israël. 
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Moeilijke puzzel? 

Naäman wil zich niet gaan wassen in de Jordaan. De dienaren van Naäman 

zeggen tegen hem dat als het een moeilijke opdracht was geweest, hij het 

vast wel had gedaan. Dan gaat Naäman toch naar de rivier. Hij geneest en 

weet dan zeker dat de God van Israël de enige God in de hele wereld is. 

 

• De letters staan door elkaar. Maak er een woord of een naam van uit 

het bijbelverhaal. 

• Schrijf de letters in de rondjes onderaan. Je leest wie de gezonde 

Naäman nu alleen nog maar offers wil brengen. 

 

 

van 



Zoek de 7 verschillen 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve God, 

 

U woont in de hemel 

Maar niet alleen in de hemel 

Ook op de aarde bent U belangrijk 

De wereld wordt dankzij U steeds beter 

U weet wat goed voor mij is 

Bedankt voor ons eten en drinken 

Ik ben blij dat U voor ons zorgt 

Sorry voor wat fout ging vandaag 

Ik beloof om voor iedereen lief te zijn 

Wilt U mij hierbij helpen en mij beschermen? 

Want U bent een sterke, lieve en machtige God 

 

Voor altijd 

 

 

Volgende keer: Samen één is beter dan verdeeld 

 

Lees nog even verder voor info over het adventsproject 

De Jeuk - Verhalen uit schatkist 

https://www.zappelin.nl/kinderfilmpjes/programmas/schatkist/

gemist/VPWON_1282496 

Geloven is een avontuur –  

https://www.npostart.nl/videoblog-geloven-is-een-avontuur/31-

01-2014/POMS_EO_483991 

 

 

 

 

Hij was een generaal (Opwekking kids 258) –  

https://www.youtube.com/watch?v=B-1u11x3NNc 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bartimeus.nl%2Fnieuws%2Fmuziek-op-de-bosschool&psig=AOvVaw02zltuEnAg6C3TlSsD4w1T&ust=1588076127212000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODFrvHKiOkCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartspub.com%2Fexplore%2Fdrama-clipart-film%2F&psig=AOvVaw31rMziejGnHpkbX4RdAEFt&ust=1588075792088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODYpr3JiOkCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.zappelin.nl/kinderfilmpjes/programmas/schatkist/gemist/VPWON_1282496
https://www.zappelin.nl/kinderfilmpjes/programmas/schatkist/gemist/VPWON_1282496
https://www.npostart.nl/videoblog-geloven-is-een-avontuur/31-01-2014/POMS_EO_483991
https://www.npostart.nl/videoblog-geloven-is-een-avontuur/31-01-2014/POMS_EO_483991
https://www.youtube.com/watch?v=B-1u11x3NNc


 

  



 


