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8-10 jaar

l
Gesprek: Waar zijn de kinderen

dankbaar voor? Hoe kun je die

dankbaarheid uiten? Hoe wilde

Naäman zijn dankbaarheid uiten? Waarom

nam Elisa dat niet aan?

p
Spel: Neem een doosje mercireepjes mee

(zie ook het kindermoment in de kerk).

Een kind wordt uitdeler van de reepjes

en mag bedenken wat de anderen moeten

‘betalen’ om een reepje te krijgen. Dat gaat

op de manier van ‘schipper mag ik overvaren’:

de uitdeler verzint een beweging waarmee de

kinderen een punt kunnen verdienen. Aan het

eind heeft iedereen genoeg punten voor een

reepje.

s
Creatief: Bedenk samen zoveel

mogelijk dingen waar je niet voor

hoeft te betalen (bijvoorbeeld het

licht van de zon, een flinke regenbui, liefde

van mensen om je heen, etc.). Maak waarde-

bonnen waar deze dingen opstaan. Ze kosten

niets maar zijn toch heel waardevol!

11-12 jaar

l
Gesprek: Naäman wilde graag

betalen, Elisa wilde de beloning niet

hebben, Gechazi wilde het wel.

Zou je dan niet kunnen zeggen dat iedereen

tevreden zou moeten zijn als Gechazi de

beloning heeft? Wat vinden de kinderen

hiervan? Waarom zou Elisa boos op Gechazi

zijn?

(NB: Help de kinderen eventueel een stap

verder door te vragen: wie heeft Naäman

genezen? Was dat Elisa, of was dat God?

Maakt dat uit voor de vraag of een beloning

kan worden aangenomen?)

l
Debat: Laat de kinderen debatteren

over de stelling: Voor een dokter

hoef je niet te betalen.

Verdeel de groep in voor- en tegenstanders en

laat hen eerst argumenten bedenken. Daarna

kan het debat gevoerd worden.

Vertelling 812 jaar

Het zilver van Naäman
Op de drempel van het profetenhuis staan de profeet Elisa en zijn knecht Gechazi. Ze
kijken naar een wagen, die langzaam de straat uit rijdt. In die wagen zit Naäman, de 
baas van het leger van Aram. Met een huidziekte en een lading zilver kwam hij naar 
Israël om beter te worden. Nu vertrekt hij weer - zónder ziekte, maar nog steeds mét 
zijn zilver. ‘De Heer heeft jou genezen’, heeft Elisa gezegd. ‘Daar hoef je mij niet voor 
te betalen.’
Zwijgend kijken Elisa en Gechazi Naäman na. Als de wagen om de hoek verdwijnt, 
gaat Elisa weer naar binnen. Maar Gechazi blijft nog even staan. Toch zonde van die 
beloning, denkt hij. En zou Naäman het niet een belediging vinden, dat Elisa dat zilver 
niet aannam?
Gechazi denkt nog een tijdje na. Dan neemt hij een besluit dat zijn leven zal 
veranderen. Hij rent achter de wagen van Naäman aan.

Als Gechazi hem heeft ingehaald, springt Naäman uit zijn wagen. ‘Is alles in orde?’ 
vraagt hij. 
Gechazi knikt. ‘Ja, nee, tuurlijk. Maar eh… toch nog even over die beloning. Er zijn 
onverwacht twee bezoekers gekomen. Mijn meester wil die bezoekers graag iets geven. 
Kunnen we misschien toch wat zilver krijgen? En u had het ook over nieuwe kleren…’
‘Maar natuurlijk!’ roept Naäman. Hij laat meteen twee grote pakketten maken en 
vraagt zijn knecht om met Gechazi mee terug te lopen.
‘Het laatste stuk loop ik wel zelf ’, zegt Gechazi zenuwachtig als ze bij de stadspoort 
komen. Hij neemt de pakketten over en sjouwt ze door de straten van de stad. Niet 
naar het huis van Elisa, maar naar zijn eigen huis. Daar verstopt hij de pakketten. 
Ziezo, denkt hij. En nu snel terug naar Elisa en doen alsof er niks aan de hand is.

‘Gechazi! Waar ben jij geweest?’
‘Nergens! Ik ben nergens geweest. Echt niet.’
Elisa schudt bedroefd zijn hoofd. ‘Denk je dat ik het niet gemerkt heb?’ vraagt hij. 
Gechazi krijgt een kleur. ‘Eh… ik eh…’
Maar Elisa gaat verder: ‘Is dit een tijd om cadeaus aan te nemen?’ vraagt hij. 
Gechazi weet niet wat hij moet antwoorden. 
En dan zegt Elisa: ‘Naäman kwam hier met een huidziekte en een beloning. Je hebt 
zijn beloning aangenomen; nu zul je ook zijn huidziekte krijgen.’
Vanaf die dag heeft Gechazi de plekken op zijn lichaam die Naäman eerst had. Hij 
verlaat de profeet Elisa. 

Mattijs Weegenaar
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