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Vertelling 812 jaar

Met de deur in huis
Er was eens een vrouw. We weten niet hoe ze heette, maar laten we haar Isja noemen,
dat betekent ‘vrouw’. Isja gaf lange tijd geleden de profeet Elisa en zijn knecht Gechazi 
een plek om te eten en te slapen. Elisa was blij met wat ze deed. Hij beloofde haar dat 
zij en haar man een kind zouden krijgen en dat gebeurde. Ze kreeg een jongen. Na een 
tijdje werd haar zoon ziek en stierf, maar Elisa maakte hem beter. En Elisa deed meer. 
Hij wist dat er een hongersnood in het land kwam en hij waarschuwde Isja en haar 
familie: ‘Ga naar een andere plek en kom pas terug als de honger hier voorbij is.’ Isja 
deed wat Elisa zei, want ze had allang begrepen dat Elisa niet zomaar iemand was. 
Zeven jaar lang heeft Isja ergens anders gewoond en nu is ze weer terug. Het huis waar 
ze woonde, is nu het bezit van de koning. Iemand anders woont daar, drinkt uit haar 
kopjes en eet groente uit haar tuin. Als Isja daar weer wil gaan wonen, dan moet ze dit 
eerst aan de koning vragen. En daar is ze nu naartoe. 
‘Mamma’, zijn we er al?’ vraagt haar zoon.
‘Nog even’, zegt Isja. ‘En je weet: Als je de koning ziet, dan maak je een diepe buiging. 
En alleen iets zeggen als je iets gevraagd wordt. En met twee woorden spreken!’ 
‘Ja’, zegt de jongen. ‘Ja mamma’, zegt hij dan snel.
Bij het paleis moeten Isja en haar zoon even wachten. Dan mogen ze door naar de 
kamer van de koning. Ze horen stemmen aan de andere kant van de deur. ‘Beste 
knecht’, klinkt de stem van de koning. ‘Beste Gechazi, vertel eens wat meer over uw 
baas, de profeet Elisa. Ik wil precies weten wat voor profeet hij is.’ 
Even is het stil. Dan klinkt de stem van Gechazi. ‘Beste koning, als ik iets over Elisa 
moet vertellen, dan moet ik zeker iets zeggen over Isja.’ 

Isja schrikt op. Hoort ze nou haar naam? Ze kijkt naar haar zoon en houdt haar 
wijsvinger voor haar lippen. Ze drukt haar oor tegen de deur. Zo hoort ze het nog beter.
De stem van de knecht gaat verder. ‘Elisa heeft het kind van Isja springlevend gemaakt, 
terwijl het overleden was. Zo bijzonder!’ 
‘Dat is zeker bijzonder’, zegt de koning. 
Opeens klinkt er gekraak van de deur. Isja had niet door dat de deur een beetje 
openstond. Doordat ze er met haar oren zo tegenaan gedrukt stond, gaat de deur een 
heel stuk open. Isja en haar zoon tuimelen de kamer in. 
‘Dat is nou ook wat’, zegt Gechazi. ‘Dit is de vrouw waar ik net over vertelde. En dit is 
haar zoon!’ 
De koning staat op. ‘Wat komen jullie doen?’ vraagt hij aan Isja. 
Een beetje hakkelend vertelt Isja dat ze zeven jaar ergens anders heeft gewoond. Omdat 
de profeet Elisa dat had gezegd. ‘Nu ik terug ben, zouden we graag weer in ons eigen 
huis willen wonen.’ 
De koning hoeft daar niet lang over na te denken. ‘Het huis is voor jullie’, zegt hij. 
‘Jullie krijgen elk kopje terug dat in de kast stond. En alle groente die in jullie tuin 
verbouwd is, krijgen jullie uit mijn voorraadschuur.’
Isja en haar zoon buigen diep. Ze gaan tevreden naar huis.

Jolanda van der Marel
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8-10 jaar

l
Gesprek: Isja wordt door de koning

gehoord. Ze krijgt haar huis en bezit

terug en zelfs de opbrengst van het

land sinds ze vertrok. Hoe zou ze dit gevonden

hebben? Ben jij weleens echt gehoord door

iemand? Dat iemand echt wat deed met wat jij

vertelde? Of je zelfs meer gaf dan waar je om

vroeg? Hoe voelde dat? Vertel erover.

p
Spel: Speel het verhaal na, waarbij

iemand de koning, de knecht, de vrouw

en het kind speelt. Pauzeer het spel af

en toe en geef een van de personages wat

extra aandacht. Vraag hoe ze zich voelen, wat

ze denken, waar op hopen, waar ze bang voor

zijn, enzovoort.

s
Creatief: Maak een blikjestelefoon.

Hiermee kunnen de kinderen

op afstand met elkaar commu-

niceren. Zie voor een beschrijving: https://

www.binnenrijm.nl/opdrachten/blikjestelefoon

11-12 jaar

l
Gesprek: Waarom zou de koning

meer over Elisa willen weten?

Waarom denk je dat hij de vrouw

niet alleen haar huis en bezit teruggeeft,

maar ook de opbrengst van haar land sinds

ze vertrok?

Computer: Na zeven jaar komt de

vrouw terug. Weer het getal zeven,

een getal dat vaak in de Bijbel voor-

komt. Laat de kinderen op zoek gaan naar

een paar andere voorbeelden waar het getal

zeven een rol speelt. Laat ze zoeken naar de

symbolische betekenis die het getal zeven

heeft. Wat leert het ons? Is dit ook te

verbinden met het thema van vandaag?


