Vertelschets 6.2: God is almachtig

Beginzin
Zie je die tenten op die heuvel? Dat zijn er veel, duizenden!
1. Vijanden in het land
• ‘Ontdek’ met de kinderen de tenten rondom een stad op een heuvel. Schets het legerkamp
en vertel van koning Benhadad en de Syriërs.
• De toestand van stad Samaria; de hongerdood dreigt. Waarom helpt God niet?
• De profeet Elisa voorzegt dat er de volgende dag voedsel zal zijn. Een officier gelooft het niet
en spot met Gods almacht.
2. De vier melaatsen
• Kijk over de muur naar beneden. Ontdek daar vier mannen. Gevaarlijk! Vijanden? mager.
Joden! Waarom zijn ze daar? Het gesprek. Wijs naar de stad, wijs naar de tenten.
• Maak de sluiptocht met de vier mannen. Verbazing: geen vijand? Steeds dichterbij.
• Het lege tentenkamp. Weggeworpen spullen, chaos. Zijn ze gevlucht?!
3. De Syriërs
Flash back: wat is er gebeurd?
• Schets een geweldig leger, gezien vanuit een Syrische soldaat. Laat hem verachtelijk naar de
stad kijken. Geen verlossing voor Samaria.
• De God van Israël? – kan ook niet helpen. Die God hebben ze trouwens verlaten.
• Het geluid vanuit de verte, komt naderbij. Schrik! Een leger! Wie? Egypte! Hethieten!
Gehuurd door Joram. Vlucht!!
• Schets de chaos: geen tijd meer te verliezen, ook niet om een paard op te halen of om
spullen uit de tent te pakken – wegwezen, en gauw ook!
• Vertel waar dat geluid vandaan komt: hoe de Heere verlost.
• De Israëlieten zagen hier Gods almacht. Geloof jij ook dat Hij almachtig is?
4. De reactie van de melaatsen
• Spring weer over op de melaatsen: laat ze eten en drinken vinden. Als ze verzadigd zijn,
doorzoeken ze de tenten, vinden wat mooie spullen.
• Ze verstoppen goud, zilveren en dure kleding.
• Het gesprek: niet eerlijk, straf… terug naar de stad, waar ze bij de poort roepen.
• De poort blijft dicht (gevaar!), maar een poortwachter gaat naar het paleis.
5. De koning en zijn raadsheren
• Een knecht wekt Joram; zijn reactie en het advies van de knecht.
• Geen vijf, maar twee paarden

• De verkenners boodschappen wat ze zagen. Joram begrijpt er niets van: hoe is het mogelijk waarom?!
• De Heere is wonderlijk in Zijn uitreddingen. Hij is almachtig.
6. Bevrijdingsdag
• De volgende morgen is er blijdschap in de stad. Magere, vrolijke mensen. Bij de poort is
tarwe en gerst te koop!
• Het toestromende volk: gevaarlijke situatie. De hoofdman, die de orde moet bewaren,
probeert het volk tegen te houden. Hij valt in het gedrang, kan niet wegkomen en wordt
vertrapt.
• Hij had met Gods almacht gespot, in reactie op de profetie van Elisa! Zie, gij zult het met uw
ogen zien, doch daarvan niet eten.
Slotzinnen
De hoofdman zag hoe de Heere de stad verloste. De Heere strafte hem om zijn spot. De Heere
toonde dat bij Hem alle dingen mogelijk zijn. Heb jij al leren geloven dat de Heere Jezus Zijn
almacht wil tonen in jouw verlossing?

