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Vertelling 47 jaar

Elisa doet zijn mantel af
Elisa is een oude profeet geworden. Hij voelt dat het niet lang meer duurt, dan zal hij
sterven. Elisa doet zijn profetenmantel uit en hangt hem over de stoel. Hij gaat liggen 
op zijn bed. 
Een eind verderop ligt er nog iemand op bed. Het is de koning. Koning Joas ligt te 
slapen en wordt wakkergemaakt door zijn bedienden. Ze vertellen dat Elisa bijna 
sterven zal. ‘O nee’, zegt de koning.
Zo snel als hij kan maakt hij zich klaar om bij Elias op bezoek te gaan. Als de koning in 
de kamer van Elisa komt, moet hij huilen. ‘Hoe moet het nou verder?’ vraagt de koning 
aan de profeet. 
Elisa zegt met een zachte stem: ‘Haal een boog en pijlen.’ 
De koning kijkt om zich heen. Hij zoekt zijn bedienden. Maar die staan netjes buiten 
te wachten. Dan moet ik het zelf maar doen, denkt hij bij zichzelf. Een koning die zelf 
zijn pijlen haalt. Beetje gek, maar het moet dan maar. De koning loopt naar buiten en 
gaat naar de buren toe. ‘Heeft iemand een boog en wat pijlen voor mij?’ 
De buren kijken verbaasd. ‘Hebben we nou de koning op onze deurmat staan?’ 
Koning Joas mompelt wat en pakt snel de pijlen en boog. Hij brengt ze naar Elisa. 

‘Gelukt!’ zegt hij. 
Elisa staat voorzichtig op. Hij gaat achter de koning staan.’ ‘Span de boog en doe het 
raampje open.’ 
Weer doet koning Joas precies wat Elias zegt.

‘Schiet!’ zegt Elisa. 
De koning schiet. De pijl zoeft met een grote boog weg.

‘Elisa zegt: ‘U, koning, zult net zo’n grote overwinnaar zijn als de grote boog die de pijl 
net heeft gemaakt.’
Elisa wijst nu naar de andere pijlen. ‘Pak ze op’, zegt hij; ‘en sla ermee op de grond. Zo 
hard als je kunt.’ 
De koning zucht een klein beetje. Hij heeft al zelf pijlen gehaald en weggeschoten. 
Nou moet hij ook nog eens zelf met de pijlen op de grond slaan. Om moe van te 
worden. Toch doet hij het. Al kijkt hij eerst wel even door het raam of niemand hem 
ziet. Hij pakt de pijlen en slaat: Eén keer, poeh dat is best zwaar. Twee keer, de koning 
krijgt al zere armen. Drie keer, nou vindt de koning het wel genoeg. Hij kijkt de profeet 
aan. ‘Klaar’, zegt hij. 
Elisa schudt zijn hoofd. ‘Echt jammer dit, je hebt maar drie keer geslagen. Had je dat 
nou vaker gedaan, dan was je nog vaker de overwinnaar geweest. Jammer, jammer.’
Elisa gaat weer op bed liggen en doet zijn ogen dicht. Een poosje later is hij gestorven. 
Over de stoel hangt nog steeds de profetenmantel. Niemand heeft hem gekregen. 
Niemand heeft hem aangetrokken. Betekent dat nou dat er geen profeet meer komt?

Jolanda van der Marel

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Het thema is ‘opvolger

gezocht’. Dit past ook wel bij de

tijd die eraan gaat komen,

namelijk advent. Weten de kinderen waar

we dan naartoe leven?

p
Spel: Laat een van de kinderen een doek

(mantel) om de schouders slaan. Dit

kind loopt voorop. De anderen doen de

bewegingen van het kind met de mantel na

terwijl ze dezelfde route lopen. Op uw teken

‘opvolger gezocht’, geeft het voorste kind

de mantel aan iemand anders. Die gaat nu

voorop.

s
Creatief: Laat de kinderen van lapjes

stof (of papier) een eigen mantel

maken. Bespreek de resultaten.

Wat maakt deze mantel zo speciaal?

Vertellen
Opvolger gezocht
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