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Vertelling 812 jaar

Een echte profeet
‘Weet jij wat een profeet is? We hadden er hier een rondlopen. Elia heette hij. Hij droeg
een prachtige mantel en hij deed de meest wonderlijke dingen. Hij zorgde ervoor 
dat we altijd genoeg eten hadden. Hij vertelde wanneer het droog bleef en wanneer 
het ging regenen. Hij kon zelfs om vuur bidden en dan kwam er vuur. En het meest 
bijzondere: dode mensen maakte hij weer levend. Maar nu is hij er niet meer. Hij is met 
een paard en wagen naar de hemel opgestegen. Dat kan helemaal niet, want we hebben 
hem hard nodig. Het water hier in Jericho is niet meer goed. Het is niet te drinken. 
Het maakt de grond onvruchtbaar. Planten willen er niet meer groeien. En de baby’s 
worden ziek. Zo ziek dat ze doodgaan. En er worden geen baby’s meer geboren. We 
hebben een profeet hard nodig. Heb jij misschien een profeet gezien? Is er een profeet 
in de buurt?
Maar wie zie ik daar. Is dat niet die leerling van de profeet Elia? Zijn naam lijkt erop: 
geen Elia, maar Elisa. Het is hem echt, de leerling van Elia. En hij draagt Elia’s mantel! 
Zou hij soms... Zou Elisa ons kunnen helpen? “Elisa!” roep ik. “Elisa, we hebben je 
hulp nodig. Jericho is een mooie stad op een mooie plek. Maar het gaat niet goed hier. 
Het water is slecht, op de grond wil niets groeien en de baby’s gaan dood. Kun jij iets 
voor ons doen?” En dan zegt hij het. Hij zegt: “Breng me een nieuwe schaal met wat 
zout erop.” Dus dat doen we. Ik heb thuis nog wel een mooie, nieuwe aardewerken 
schaal liggen, zelf gemaakt. Mijn buurvrouw strooit er wat zoutkorrels op. Die schaal 
met dat zout geven we aan Elisa. Hij pakt het aan. Hij draagt het voorzichtig naar de 
waterbron. Uit die waterbron halen wij ons verse water. Maar vers is het water al een 
tijd niet te noemen. Daar staat Elisa bij de bron met die schaal en dat zout. Hij pakt 
de zoutkorrels tussen zijn duim en wijsvinger en hij strooit het in de bron. Hij zegt: 
“God zuivert dit water. Hij maakt het water weer schoon. Vanaf nu zal niemand meer 
doodgaan door dit water.”
En zo is het precies gegaan. Sinds die dag, die dag dat Elisa de profetenmantel droeg, 
die dag dat Elisa zout in de bron strooide, die dag dat Elisa het water zuiverde, sinds 
die dag heeft Jericho het schoonste water van heel de omgeving. Elisa moet wel een 
echte profeet zijn.’
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To do
Ken je nog meer profeten? Maak samen een lijstje.

8-10 jaar

l
Gesprek: De laatste zin van het

verhaal van vandaag is ‘Elisa moet

wel een echte profeet zijn.’ Waaraan

kun je een echte profeet herkennen?

p
Spel: In de Bijbel staan allerlei verhalen

van profeten. Profeten geven bood-

schappen van God door. En ze laten zien

hoe God mensen kan helpen. Maak met elkaar

een lijstje van situaties waarin je kunt roepen:

‘is er een profeet in de buurt?’ De kinderen

mogen beurtelings een van de situaties uit-

spelen. Kunnen de andere kinderen raden om

welke situatie het gaat?

s
Creatief: Collage

Teken op een groot blad een mantel.

Hierop gaan de kinderen een collage

maken. De kinderen knippen uit tijdschriften

plaatjes en woorden die ze bij het verhaal en

profeten vinden passen. Als de collage af is,

mogen ze elkaar vertellen waarom ze voor

bepaalde plaatjes/woorden hebben gekozen.

11-12 jaar

l
Gesprek: Over wie gaat dit verhaal?

Wat komen we over diegene te

weten?

s
Creatief: Wat zou het gevolg zijn van

Elisa’s zuiveren van het water? Laat

de jongeren kralen van zoutdeeg

beschilderen met wat er allemaal weer

mogelijk is nu het water gezuiverd is. Daarna

kunnen jullie er een lange ketting van maken

of meerdere armbandjes.

o
Tekenen: Emoticons

Laat de jongeren het verhaal

samenvatten in emoticons. Aan het

eind kiezen ze een emoticon wat voor hen het

verhaal samenvat. Waarom hebben ze voor

deze emoticon gekozen?


