
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 20.5: Ogen om te zien 
 
Beginzin 
De koning van Syrië is woedend: voor de zoveelste keer is een strooptocht in Israël op een 
mislukking uitgelopen! 
 
Elisa 

• Het lijkt wel alsof de koning van Israël steeds precies weet waar hij aangevallen zal 
worden. Zou er een verrader, een spion, in het Syrische leger zitten? 

• ‘Er is hier bij ons niemand die ons telkens verraadt, koning’, zegt een van de raadsheren 
die de koning heeft geroepen. ‘Het is de profeet Elisa. Hij geeft zelfs door wat u in het 
diepste geheim bedenkt!’ 

• ‘Neem hem gevangen!’ beveelt de koning. ‘Waar is hij?’ 

• Na een zoektocht komen ze erachter dat Elisa in Dothan is. ‘Dan moet er een groot leger 
naar Dothan’, besluit de koning.  

• Dothan is een stad op een berg, midden in een dal. Wanneer Elisa ’s morgens met zijn 
knecht de poort uitgaat, zien ze het geweldige leger van de koning van Syrië. ‘Mijnheer, 
duizenden soldaten met wagens en paarden hebben ons ingesloten. Wat moeten we 
doen?’ vraagt Elisa’s knecht bang. 

 
Naar het front 

• ‘Wees niet bang’, zegt Elisa kalm. ‘Aan onze kant staat een veel groter leger dan aan de 
kant van de Syriërs.’ Elisa begrijpt direct dat ze hem moeten hebben. Hij weet dat hij een 
gevaar is voor de Syriërs. 

• Maar Elisa’s knecht begrijpt er niets van. Bang staart hij naar het leger tegenover hen. 
Anders dan Elisa, ziet hij niet dat God hen helpt.  

• Ben jij je wel eens van Gods hulp bewust? Laat God dan ook je angst verdwijnen? 

• ‘Heere, laat zijn ogen open gaan zodat hij ziet wat ik ook zie’, bidt Elisa. Dan ziet de 
jongen wat Elisa al eerder zag: een vurig groot leger van engelen met wagens en 
paarden ligt tussen de Syriërs en de stad in!  

• Ook jij mag God vragen om te laten zien wat Hij doet in jouw leven.  

• ‘Kom, we gaan naar hen toe’, zegt Elisa. Onder aan de heuvel bidt hij: ‘Heere, maak deze 
Syriërs verblind.’ 

• De Heere verhoort zijn gebed weer, want de Syriërs herkennen Elisa niet. ‘U bent hier 
helemaal verkeerd’, zegt Elisa tegen hen. ‘Volg mij maar, dan zal ik u bij de man brengen 
die u zoekt.’ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar Samaria 

• De Syriërs verzamelen zich en reizen met Elisa mee naar Samaria, ongeveer twintig 
kilometer verder. In de stad Samaria bidt Elisa: ‘Heere, laat hun ogen nu open gaan, 
zodat ze zien waar ze zijn.’ 

• De Syriërs worden onrustig wanneer ze zien dat ze als ratten in de val zitten. 

• De koning van Israël is helemaal opgewonden: ‘Zal ik deze vijanden neerslaan, vader?’ 
vraagt hij aan Elisa. 

• ‘O nee, dat doet u toch niet met gevangenen! Zet u ze maar brood en water voor en laat 
hen daarna teruggaan naar hun eigen land. Wanneer u goed voor hen zorgt, zullen ze 
zich schamen voor hun inval.’  

• Aan Wie moet je denken als je dit hoort? Door deze opdracht te geven lijkt Elisa op de 
Heere Jezus toen Hij op aarde was. Hij zei toen dat wij zelfs onze vijanden lief moeten 
hebben! 

 
 
Slotzin  
De koning van Syrië is verbaasd wanneer hij dit verhaal hoort van zijn soldaten die 
terugkeren. ‘Voorlopig wagen we ons niet meer in Israël, met zo’n profeet moet je 
oppassen!’ Heeft de koning begrepen dat de profeet Elisa de Heere dient? 
 
 
 


