
 
 

 

BEGINZIN 

In gedachten loopt Elisa de weg op naar Bethel. Wat een wonderlijke dingen heeft hij meegemaakt. 

 

VERTELSCHETS  

Jericho 

- De profeet Elia is naar de hemel opgevaren. Hij heeft zijn mantel gekregen. 

- Het ongezonde water rond Jericho is weer bruikbaar door het wonder dat hij van de Heere 

mocht doen. Door er zout in te werpen werd het weer goed. 

- De omstanders kunnen zien dat hij echt de opvolger van Elia is.  

- En nu mag hij naar Bethel. Er is werk voor hem te doen in die stad waar de gouden kalveren 

worden gediend. Dat is iets waar God verdrietig en boos van wordt.  

- De Heere heeft Zijn volk gewaarschuwd, ze mogen geen afgoden dienen maar moeten hun 

vertrouwen alleen op Hem stellen. In Leviticus 26:22 zegt de Heere: Ik zal de dieren van het 

veld op u afsturen en die zullen u van kinderen beroven, uw vee uitroeien en u [in aantal zó] 

verminderen, dat uw wegen er verlaten bij liggen.  

- Maar het volk blijft de afgoden dienen. Dan moet er ook straf volgen…  

Afgodendienst, je vindt het overal. Misschien weet je er wel voorbeelden van. Als iets voor jou 

belangrijker is dan dat God, is het eigenlijk al een afgod. Je speelgoed, je schoolwerk. Heel gewone 

dingen. Maar de Heere wil gediend worden met het hele hart. 

 

Kinderen 

- Opeens schrikt hij op. Kinderen roepen! 

- De kinderen zeggen eigenlijk: “Elisa, je voor ons als een melaatse. Wij moeten jou niet en jouw 

God moeten we ook niet. En de boodschap van jou over geloof en bekering lusten we ook niet. 

Vlieg op en verdwijn. Het liefst met die God van jou erbij”.  

- De spottende woorden doen pijn. Pijn voor hemzelf maar ook pijn omdat zijn God wordt bespot. 

- Wat erg dat deze kinderen geen respect geleerd hebben voor de profeet van de Heere. Hun 

ouders hebben het slechte voorbeeld gegeven.  

Wat is het fijn als je in een gezin opgroeit waar de Heere wordt gediend. Dat je ouders jou leren dat het 

leven met de Heere het allerbeste leven is.  

- Elisa roept tot de Heere. 

Want Elisa voelt dat het nodig is dat iedereen weet dat God niet met Zich laat spotten. Ook dit is eigenlijk 

een preek. Mensen, bekeer je! Voel je dat ook zo, als er gevloekt of gespot wordt? Zou je dan ook wel 

willen vertellen dat iedereen God moet leren liefkrijgen? 

 

Beren 

- De Heere reageert direct. Hij weet wat er in Bethel gebeurt. Dat de vaders en moeders en 

kinderen Hem niet dienen.  

- Twee beren komen vanuit de struiken. 

- De 42 kinderen kunnen geen kant op. 

- Ze worden verscheurd. 



 
 

Vreselijk voor de ouders, vreselijk voor dit hele dorp. Zo is de straf op de zonde vreselijk. Jij denkt 

misschien ook wel aan zonden die je gedaan hebt. De Heere straft nu niet meer gelijk. Maar Hij onthoudt 

het wel. Hij vraagt aan jou: bekeer je! Vraag om vergeving! Want weet je, de Heere Jezus heeft nooit 

zonden gedaan. En omdat Hij de straf van de Heere op de zonde gedragen heeft, kun jij nog vergeving 

krijgen. 

 

Genade 

- Nu is het voor de kinderen te laat. 

- Is dat gemeen? Zo kun je nooit over God praten. Hij weet wat goed is.  

- Maar voor de ouders en de andere mensen is er nog tijd om te luisteren. 

- Elisa mag doorgaan met preken. Hij vervolgt zijn reis. 

- Het is nog niet te laat. 

Ook jij en ik hebben Gods straf verdiend. We zijn vervloekt door onze zonden, maar die vervloeking is 

gedragen door de Heere Jezus Christus. God wil het allerliefst dat we bij de kruisigde Christus onze 

redding zoeken en vinden. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Dan mag je uitzien naar het Koninkrijk 

dat komt en waar de Heere Jezus al zijn kinderen zal thuishalen. 

 

 

SLOTZIN  

Het is nog genadetijd. De Heere wil nog steeds dat mensen uitgenodigd worden om zich te bekeren. 

Heb jij daar al naar geluisterd? 

 

Met intro 1 

We denken nog even terug aan de smiley’s van het begin. Nu zou je bij dit verhaal over de beren een 

rode smiley opsteken. Dit is niet de schuld van de beren zelf. Maar van de zonde. Door de zonde zijn 

er roofdieren en door de zonde moest de Heere Zijn profeet beschermen op deze manier. Op de nieuwe 

hemel en aarde zullen er ook geen roofdieren meer zijn. Omdat er geen zonde meer zal zijn. 

 

 

Met Intro 2 

Zo heeft de Heere de beren gebruikt om Zijn kind te beschermen. Elisa kan verder met zijn reis en de 

opdracht van de Heere om te preken afmaken. Ook in deze tijd zijn er nog veel evangelisten, 

dominees, zendelingen. Ze zijn dienaren van de Heere. Luister jij naar wat ze vertellen vanuit de 

Bijbel? Soms zijn ze in gevaren. Laten we ook voor hen bidden. Om bescherming en dat de Heere 

hun werk wil zegenen. 

 


