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In de afgelopen maanden heeft de dominee al vaker gepreekt over de profeet Elisa. 
Vandaag is de laatste preek daarover. Elisa mocht over God vertellen aan de mensen om 
hem heen. Hij mocht de kracht van God laten zien door wonderen. Hij mocht vertellen wat 
God in de toekomst zou gaan doen. In het Bijbelgedeelte van vandaag lezen we dat God 
Elisa zelfs als profeet gebruikte nadat hij al gestorven was!  
 
Gelukkig spreekt God nog steeds tot ons. Bijvoorbeeld door de preek van de dominee of als 
je leest uit de Bijbel. Ook vanmorgen spreekt God tot ons. Luister je mee? Als je voor de 
kerkdienst nog tijd hebt kun je misschien alvast het Bijbelgedeelte uit de kinderbijbel lezen 
(kijk maar bij vraag 3).  

 
 
 Stil gebed  
 
 Votum en groet                    
        
 Zingen: Psalm ______ vers ______ en _______ 
 
 De tien geboden  
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 Lezen: 2 Koningen 13 : 14 - 21 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______ en _______ 
 
 Preek       
 

 Zingen: Psalm ______ vers ______ 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______ vers ______  
 
 Zegen 

 

2. Schrijf het thema en de punten van de preek op.  

 
3. Lees het Bijbelgedeelte van vandaag zoals dat in een kinderbijbel staat.  

Radeloos komt de jonge koning Joas van Israël het huis van Elisa binnen. De profeet ligt op 

sterven, heeft hij gehoord. En dat vindt hij zo erg! Wat moet hij zonder de profeet des 

Heeren? Hoe zal hij zich kunnen verdedigen tegen de Syriërs en de Moabieten en al de 

andere vijandige volken, als Elisa hem geen raad geeft? Ook al leeft hij niet zoals de God 

van Elisa wil en dient hij de Heere liever door middel van de gouden kalveren, regeren 

Thema:  

 

1.  

2.  

3.  

1. Voor wie wordt er vandaag 

gebeden? Waarom? 



zonder Elisa, zonder de kracht en de 

kennis van die grote profeet, nee, dat 

kan hij zich niet voorstellen. Huilend valt 

Joas voor Elisa’s bed neer. ‘Mijn vader!’ 

roept hij uit, ‘mijn vader, u bent Israëls 

leger! Als u sterft, verliezen we veel meer 

dan paarden en strijdwagens!’  

‘Pak uw boog en pijlen eens,’ zegt Elisa. 

Joas pakt ze en legt ze voor Elisa neer. 

‘Neem nu de boog in uw handen.’ Joas 

doet het. Dan legt Elisa zijn handen op 

Joas’ handen en kijkt hem aan. Het is 

alsof hij vraagt: Begrijpt u wat ik bedoel? 

U noemt mij Israëls legermacht. Maar vanaf nu bent u dat. Nu hebt u de taak om Israël in de 

kracht van de Heere te leiden en te beschermen. Maar Joas voelt zich niet gerustgesteld. Hij 

heeft die kracht niet! Elisa wijst naar het raam dat uitziet naar het oosten. ‘Open dat raam,’ 

draagt hij Joas op. Joas zet het open. ‘Schiet nu die pijl naar het oosten.’ Joas spant zijn 

boog en schiet. ‘Deze pijl is het teken van de verlossing die de HEERE zal werken. Het is de 

pijl van de verlossing van de Syriërs. Want bij Afek zult u de Syriërs verpletterend verslaan.’ 

Joas zucht van opluchting. Gelukkig, de God van Elisa zal bij hem blijven!  

‘Neem uw pijlen in uw hand, ‘ gaat Elisa verder, ‘en sla ermee op de grond.’ Nog een teken, 

begrijpt Joas. Zoals ik met deze pijlen sla, zo zal ik de Syriërs slaan. En hij slaat drie keer op 

de grond. Drie, het getal van de volheid. Dat moet genoeg zijn. Had hij maar gevraagd hoe 

vaak hij moest slaan! Want Elisa kijkt hem hevig verontwaardigd aan. ‘Waarom hebt u niet 

vijf of zes keer geslagen? Dan zou u de Syriërs voorgoed hebben verslagen. Nu zult u het 

maar drie keer van hen winnen! De Heere is niet tevreden met wat u genoeg vindt. De Heere 

vraagt alles van u!’ 

Elisa gaat weer liggen en sluit zijn ogen. Het gesprek is afgelopen. Diep in gedachten keert 

Joas terug naar zijn paleis. Dit was zijn laatste ontmoeting met Elisa. En dan? Het bezoek 

heeft hem nieuwe moed gegeven, dat is zeker. Maar Elisa was niet tevreden over hem. En 

de Heere is dat ook niet. De Heere vraagt alles van hem. De Heere vraagt dat hij helemaal 

leeft volgens Zijn geboden. En dat, nee, dat vindt hij toch teveel gevraagd. Hij is nog niet 

lang terug in zijn paleis als een knecht bij hem komt. ‘Koning, de profeet Elisa is gestorven.’ 

Joas knikt. Hij wist dat dit bericht snel komen zou. Maar nu is het dus zover. En meteen komt 

dat beklemmende gevoel weer boven: zou hij Israël echt kunnen leiden en beschermen 

zonder die grote profeet?  

Korte tijd later vertelt men hem een wonderlijke geschiedenis over Elisa’s graf. Er was een 

man gestorven. De familie en buren wilden hem gaan begraven. Maar op dat moment kwam 

er een bende rovende Moabieten aan. De mensen wisten niet hoe snel ze zich uit de voeten 

moesten maken. Ze gooien hun dode gauw in het rotsgraf van Elisa en vluchtten weg. Maar 

toen de gestorven man het lichaam van Elisa raakte, werd hij weer levend en ging staan. 

Zelfs nu Elisa gestorven is, denkt Joas verwonderd, gebruikt God hem. Het is alsof Elisa 

vanuit zijn graf zegt: Ik ben wel gestorven. Maar dat betekent niet dat er geen profeten van 

de Heere meer zijn. Of dat de Heere niet meer tot Zijn volk spreekt. Zie aan de opstanding 

van deze dode man hoe groot Gods trouw en kracht is. Leef en regeer daarom volgens Zijn 

geboden.  

Bron: L. Snoek, Uw wil geschiede (Oude Testament) 



4. Dit is de laatste preek van een serie van 11 preken over de profeet Elisa. Daarom is 

het tijd voor een terugblik. We kijken terug naar de laatste zes preken, voor het gemak 

noemen we die hier preek 1 tot en met 6. Eerst even ons geheugen opfrissen. Welke 

woorden of plaatjes horen bij welke preek? Trek een lijn naar die preek. Sommige 

woorden horen bij meer dan één preek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preek 1 
2 Koningen 5 : 1 – 19  

Preek 4 
2 Koningen 6 : 24 –7 : 2  

Preek 3 
2 Koningen 6 : 8 - 23 

Preek 2 
2 Koningen 6 : 1 - 7 

Preek 5 
2 Koningen 8 : 7 - 15  

Preek 6 
2 Koningen 13 : 14 - 21  

Naäman 

drijvende bijl 

honger 

Hazaël 

zien en niet zien 

Elisa’s dood 

melaats 

Koning Benhadad 

stad Samaria 

Gods plan met ons leven 

Koning Joas 



 

5. Weet je nu weer een beetje waar de verschillende preken over gingen? Schrijf nu 

voor elke preek één ding op dat je geleerd hebt van die preek.  

   Van preek 1 heb ik geleerd dat … 

 

 

 Van preek 2 heb ik geleerd dat … 

 

 

 Van preek 3 heb ik geleerd dat … 

 

 

 Van preek 4 heb ik geleerd dat … 

 

 

 Van preek 5 heb ik geleerd dat … 

 

 

 Van preek 6 heb ik geleerd dat … 

 

 

 

7. God spreekt nog steeds tot ons. Op welke manieren?  

 

 

 

 

 

 

8. Heb jij vragen over de preek? Schrijf ze hier op en stel ze aan iemand die ze 

misschien weet. 

 

 

 

 

 



 

 

 


