
 
 

 

SCHRIFTGEDEELTE 

2 Koningen 2:14-25 

 

THEMA  

Beer 

 

EXEGESE 

2 Koningen 2:15-25 

In de verzen hiervoor staat beschreven hoe Elia weggenomen wordt. Elisa ziet hem met een 

vurige wagen ten hemel gaan. Hij is de nieuwe profeet, de opvolger van Elia.  

 

Vers 15-18 Elisa heeft zijn leermeester zien opvaren naar de hemel. Hij heeft de mantel 

van Elia opgenomen en gaat in de kracht van Elia de wereld in. Als Elisa de leerling-profeten 

tegenkomt uit Jericho bevestigen zij dat Elisa de opvolger is van Elia, want ze buigen zelf voor 

hem (15b). De profeten-leerlingen accepteren Elisa’s gezag. Dat laat ook de vraag zien van 

vers 16. Maar tegelijk geloven ze het wonder van Elia’s hemelvaart niet. Ze willen hem gaan 

zoeken. Elisa geeft er geen toestemming voor. Als ze blijven doorzeuren geeft hij toe, maar 

de jongens vinden na drie dagen zoeken Elisa niet. 

De conclusie van deze perikoop is helder: Heb ik niet tegen u gezegd: Ga niet? (v18b). Elisa’s 

gezag wordt hier mee onderstreept.  

 

Vers 19-22 Na de mislukte zoektocht vertelt de schrijver van 2 Koningen nog een wonder 

dat Elisa verricht. Jericho heeft een probleem: ondanks haar gunstige ligging is het water 

slecht. Het slechte water zorgt ervoor dat de goede grond onvruchtbaar blijft. Het slechte water 

zorgt voor honger en armoede in de stad. 

Elisa vraagt om een nieuwe schaal en zout. Zout is het teken van leven: het gaat bederf tegen. 

Denk aan de zoutoffers in Leviticus (Lev. 2:13). Elisa loopt met de nieuwe schaal en het zout 

naar de waterbron.  

Het wonder bestaat uit twee delen: 

1. Het teken: hij werpt het zout in de bron. 

2. Het woord van de Heere: wat het water beveelt gezond te worden. 

De conclusie is dat het water gezond wordt. Door het woord van Elisa. 

 

Vers 23-25  Elisa vertrekt van Jericho van de Jordaan naar Bethel. Dit is één van de 

cultische centra van het Tienstammenrijk. In Bethel staat één van de twee kalveren van 

Jerobeam. Als hij de weg omhoogloopt richting Bethel wordt de profeet uitgescholden door de 

jongens van Bethel. De spot van de jongens is verbonden met de hemelvaart van Elia. In hun 



 
 

bespotting klinkt ook de afkeer door van de profeet. Ze hebben liever dat hij sterft, net als zijn 

leermeester.  

Elisa draait zich om en vervloekt de jongens in de Naam van de HEERE. Op het woord van 

Elisa komen twee beren uit het woud. Deze twee beren reageren op de vervloeking van Elisa. 

Zoals we vaker zien in de Bijbel gebruikt God dieren om Zijn knechten te beschermen. Denk 

aan Elisa en de raven die hem van eten voorzien bij de beek Krith (1 Kon. 17:1-16). Of denk 

aan de geschiedenis van Jona, waar de profeet wordt opgeslokt door een grote vis zodat hij 

niet verdrinkt (Jona 1:17). De beren die de kinderen doden moeten in dit licht gezien worden: 

God beschermt Zijn knecht.  

 

Het is een flinke groep kinderen geweest die Elisa uitscholden, want de beren verscheuren 42 

kinderen. Het is een heftige straf die laat zien hoe ernstig de zonde van deze kinderen is. De 

kinderen worden verscheurd omdat ze de knecht van God uitschelden en eigenlijk dood 

wensen. Door met Elisa te spotten bespotten ze de God van Elisa en daarom is de straf zo 

zwaar. Opvallend is dat Elisa ook dit doet in de naam van de Heere, net als het wonder in vers 

21. Hier wordt niet iets geheeld, maar vindt de voltrekking van het oordeel plaats. De straf is 

een oordeel gericht aan de stad die het verbond van de Heere veronachtzaamt.  Een ernstige 

geschiedenis die op een indringende manier de vraag naar ons toe laat komen hoe wij omgaan 

met de Heere en Zijn knechten.  

 

Het hoofdstuk concludeert met Elisa die vertrekt naar de Karmel en nadat hij daar geweest is 

naar Samaria. 

 

Woordstudie 

Beer  

De bruine beer kwam in de tijd van de Bijbel veel voor. Het is een roofdier dat zich snel kan 

voortbewegen. Als ze hongerig zijn lusten ze ook wel een lammetje uit de kudde. David zegt 

in 1 Samuël 17 dat hij beer en leeuw verslagen heeft toen hij als herder voor zijn kudde zorgde. 

Dat beren gevaarlijk zijn, zien we ook in de vreselijke geschiedenis waarin Elisa bespot wordt 

(2 Koningen 2). Twee beren doden tweeënveertig kinderen… Als een beer van jongen beroofd 

is, is hij heel gevaarlijk; in 2 Samuël 17 vergelijkt Absalom zijn vader David met zo’n beer. Ook 

de goddeloze lijkt op een beer, Spreuken 28:15, hij verlangt naar roof. Daniël ziet in een visioen 

een beer, woest en wild (Daniël 7) als aanduiding voor het rijk van de Perzen en Meden. Ook 

Johannes ziet een dier met kenmerken van een beer (Openbaring 13). Maar als de Messias 

zal heersen, zullen koe en berin samen weiden.  

 

GELOOFSLEER 

HC 10 vraag 27  Gods voorzienigheid 

HC 39 vraag 104  Het 5e gebod 

2 Kronieken 36:16  Straf van God op spotten met Gods boden 

 

 



 
 

GEBEDSPUNTEN 

• Dank voor de prachtige schepping, voor dier, plant en mens. 

• Dank voor Gods knechten.  

• Gebed en zegenbede voor de arbeid van Gods knechten. 

• Gebed om respect voor Gods knechten. 

• Gebed om bewaring voor spotten met Gods Woord. 

• Dank voor het werk van Jezus Die alle geboden hield. 

• Vraag om bekering  en vergeving zodat we mogen schuilen achter Zijn Middelaarswerk. 
 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 1:1  Welzalig hij die in der bozen raad 

Psalm 34:11  De HEER verlost en spaart 

Psalm 89:13 en 20 Gedenk den smaad, dien elk van Uwe knechten lijdt 

   Looft de Heere alle gij volken 

   Vaste rots van mijn behoud 

   O God, Uw stem heb ik vernomen 

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 1 

 

 
 

 

 



 
 

Laat een lieve beren knuffel of het eerste plaatje zien. Laat 

een kind een picto opsteken die past bij zijn emotie. Doe dit 

ook bij een plaatje van een gevaarlijk uitziende echte beer.  

Ken je een verhaal in de bijbel over beren? Stuur aan op 

het verhaal over Elisa.  Hoe kwam het dat de beren in dat 

verhaal zo gevaarlijk waren? En kinderen opaten? 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 2 

 

 

 

Wie zie je hier? 

Wie stuurt die vis? 

Waarom doet Hij da? 

Zo laat God zien dat Hij de dieren regeert en Zijn kinderen beschermt. Jona moest nog niet 

verdrinken, hij had nog een taak. 

Weet je nog een verhaal waarbij dieren luisteren naar de Heere?  

Elia door de raven. 

Elisa door de beren. 

 

 

 

 

 


