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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat zou Elisa, vlak voordat

hij stierf, nog gezegd kunnen heb-

ben tegen de koning? Welke bood-

schap zou hij de koning en het volk nog willen

geven? Schrijf de woorden op en lees ze voor.

Wat als iemand dit tegen jou zou zeggen, heb

je daar wat aan?

p
Spel: Elisa geeft opdrachten en de

koning voert ze braaf uit. Hoeveel

opdrachten kunnen de kinderen

onthouden en uitvoeren? Geef elke keer

een paar opdrachten achter elkaar en laat de

kinderen deze dan, in de juiste volgorde

uitvoeren. Bijvoorbeeld: ‘Spring drie keer op

en neer, geef iedereen in de ruimte een

elleboog, klap vijf keer in je handen, ga door

je knieën en klim op een stoel.’ Geef elke keer

meer opdrachten na elkaar of laat een van de

kinderen de opdrachten geven.

s
Creatief: Maak een pijl en boog met

takken en touw.

11-12 jaar

l
Gesprek: De koning is bezorgd

omdat Elisa op sterven ligt en er

geen opvolger lijkt te zijn. Kennen

de kinderen dit gevoel dat je soms een

leider nodig hebt, iemand die je de weg wijst?

Wanneer is dat dan?

p
Spel: Ook de kinderen gaan zoeken naar

een opvolger. Wie van hen wordt de

nieuwe leerkracht/leider kinderneven-

dienst/koning/enzovoort? Diegenen die ervoor

in aanmerking willen komen, mogen zichzelf

presenteren aan de rest en vertellen waarom

zij voor deze taak geschikt zijn.

Vertelling 812 jaar

Wie volgt Elisa op?
Het is een sombere tijd. Elisa ligt op sterven en de mensen zijn bezorgd. Wat moeten
ze zonder hun profeet? Wie zal de nieuwe profeet worden? Komt er wel een nieuwe 
profeet? Koning Joas maakt zich net zulke grote zorgen. Hij heeft een profeet nodig. 
Iemand die hem helpt de goede keuzes te maken. Iemand die hem helpt om de strijd 
met andere volken te winnen. Iemand die ervoor zorgt dat het goed gaat, met hem en 
zijn land. 
Koning Joas twijfelt dan ook niet en haast zich naar Elisa. Daar aangekomen, barst hij 
in tranen uit. ‘Wat is dit erg!’ roept hij. 
Elisa had misschien iets kunnen zeggen als: ‘Maak je niet druk’ of ‘het komt wel goed’. 
Maar dat doet hij niet. Elisa zegt tegen de koning: ‘Haal een boog en pijlen.’ 
En de koning? Die rent naar buiten om een boog en pijlen te halen. Hij vindt het wel 
een beetje gek, want normaal laat hij zijn bedienden dit doen. Voordat hij naar buiten 
gaat, kijkt hij goed om zich heen. Zijn er mensen die hem zien? 
Als hij terugkomt, legt Elisa zijn handen op die van de koning en zegt: ‘Doe dat raam 
open waardoor je naar het oosten kunt kijken. Span je boog en schiet.’ 
Koning Joas spant zijn boog en schiet. Ze kijken hoe de pijl wegschiet de verte in.
‘Dit is een overwinningsteken van de Heer’, zegt Elisa. ‘Het betekent dat u andere 
volken zult verslaan.’ Dan wijst Elisa naar de andere pijlen en zegt: ‘Sla ermee op de 
grond.’ 
En de koning? Hij kijkt eerst weer even of er geen mensen zijn die hem zien. Dan 
stroopt hij zijn mouwen op en slaat met de pijl op de grond. Dat valt nog tegen! De 
koning slaat drie keer en besluit dat het dan wel genoeg is. Hij kijkt de profeet aan. ‘En 
nu?’ 
Elisa kijkt boos. ‘Waarom sla je nu maar drie keer? Had toch vijf of zes keer geslagen 
dan had je nog veel meer overwinningen gehad!’

Niet lang daarna sterft Elisa. Elisa sterft in een onrustige tijd. Een tijd van rovers en 
plunderaars die zomaar voor je neus konden staan. Een tijd waarin de mensen nog 
meer iemand als Elisa nodig hebben. Maar er lijkt geen nieuwe opvolger te zijn. En 
Elisa is net begraven, zijn graf is nog open. 
Net in die tijd vallen er plunderaars en rovers het land binnen. De rovers zien twee 
mensen die met een begrafenis bezig zijn. Ze hebben iemand vast die overleden is. 
Deze mensen schrikken van de rovers en plunderaars en maken dat ze wegkomen. 
Ze zien het open graf van Elisa, leggen het lichaam dat ze vasthebben in dat graf en 
rennen dan snel weg.
Als ze hadden omgekeken, dan hadden ze gezien dat het lichaam van de dode weer 
levend werd. Als ze hadden omgekeken, dan hadden ze nog meer begrepen hoe 
bijzonder Elisa de profeet was en is. Dan hadden ze zich misschien minder zorgen 
gemaakt.

Jolanda van der Marel
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