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Vertelling 47 jaar

Aan de deur van de koning
Weet je nog het verhaal van die vrouw? Die vrouw die zorgde voor de profeet Elisa? Ze
gaf hem en zijn knecht een plek om te slapen. En Elisa zorgde voor de vrouw. Hij zei: 

‘Je zult een kind krijgen.’ En dat gebeurde. En toen het kind ziek werd en stierf, maakte 
Elisa het kind beter. 
Elisa zei ook tegen de vrouw: ‘Er komt honger in dit land. Laat je huis, je spullen en je 
vrienden achter. Ga naar een plek waar geen honger is.’ Dat deed de vrouw. Ze heeft 
zeven jaar op een plek gewoond waar geen honger was. Eerst was haar huis leeg. Later 
ging er iemand anders wonen. 
En nu is de vrouw weer terug. Kijk, daar loopt ze! De vrouw is op weg naar de koning. 
Om te vragen of ze weer in haar eigen huis mag wonen. Ze loopt het paleis binnen. 
Haar voetstappen klinken door de lange gang. ‘Klik, klak, klak, klik.’ De vrouw loopt 
zachtjes. Ze maakt een kleine buiging als ze iemand tegenkomt. Dan staat ze bij de 
grote deur van de koning. Ze steekt haar arm in de lucht, klaar om aan te kloppen. 
Maar wacht, ze hoort stemmen. Ze hoort de stem van de koning. En nog stem. Ze 
hoort haar naam! Hebben ze het nou over mij? denkt de vrouw. Dat zal toch niet? Ze 
wacht nog even met kloppen en ze drukt, heel zachtjes, haar oor tegen de deur. 

‘Beste knecht van Elisa’, klinkt de stem van de koning. ‘Vertel me eens meer over die 
bijzondere profeet, wat heeft hij allemaal gedaan?’ 
De vrouw hoort een kuchje van de knecht.

‘Ahum, meneer de koning. Dat zal ik u vertellen. Elisa heeft hele bijzondere dingen 
gedaan. Zo was er eens een vrouw. Ze had eerst geen kindje. Toen zei Elisa dat ze wel 
een kindje zou krijgen. En dat gebeurde!’ 
De vrouw drukt een beetje harder met haar oor tegen de deur. Dat is mijn verhaal, 
denkt ze. Ik ben die vrouw die een kindje kreeg! 

‘Zo, zo’, klinkt de stem van de koning; ‘dat is wel heel bijzonder.’ 
‘Zeker’, zegt de knecht. ‘Maar het wordt nog beter. Toen het kindje van de vrouw niet 
meer leefde, heeft Elisa het kind springlevend gemaakt!’ 
Even is het stil. Dan kucht de koning. ‘Is dit echt waar?’ ‘Echt waar?!’ 
De vrouw drukt haar oor nog meer tegen de deur. Zo kan ze het nog beter verstaan. 
Maar de deur zit niet goed dicht en schiet een stukje open. Daar struikelt de vrouw de 
kamer van de koning binnen. Ze ziet de koning en de knecht naar haar kijken. ‘Daar 
zal je haar net hebben!’ zegt de knecht. ‘Dit is de vrouw waar ik over vertelde!’ 
De koning kijkt naar de vrouw. ‘Wat kom je doen?’ De vrouw veegt haar jurk glad en 
zegt heel zacht: ‘Ik ben zeven jaar weggeweest en nu woont er iemand anders in mijn 
huis. Ik zou het graag terug willen als het mag.’ 
De koning denkt na en knikt. ‘Dat mag’, zegt hij. ‘Ik zal ervoor zorgen dat je alles 
terugkrijgt wat van jou was. En een beetje extra.’

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: De vrouw hoorde dat er

over haar gepraat werd. Wat hoorde

ze? Heb jij weleens anderen over jou

horen praten? Wat hoorde je toen?

p
Spel: Laat een van de kinderen op de

gang staan en zijn oor tegen de deur

drukken. Aan de andere kant van de deur

mogen twee kinderen allebei iets leuks zeggen

over het kind aan de andere kant. Weet dat

kind wat er gezegd is?

s
Creatief: De vrouw mag weer in haar

eigen huis wonen. Laat de kinderen

nadenken over hoe ze de woonkamer

opnieuw zal inrichten. Hiervoor gebruiken ze

de attributen uit de ruimte. Voelt het weer een

beetje als thuis?

Vertellen
Heb je het over mij?
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