
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 20.6: God doet wat Hij zegt 
 
Beginzin 
‘Koning, koning Joram, help me alstublieft!` Koning Joram kijkt om zich heen. Hij loopt op de 
muren van de stad Samaria. Hij wil zelf eens kijken bij de wachters en hen vragen hoe het 
met de honger in de stad is. Wie roept hem daar? 
 
Koning Joram 

• Dan ziet de koning een vrouw die naar hem toekomt. Wat is ze mager en wat staan 
haar ogen vreemd. `Koning, moet u horen. Mijn buurvrouw en ik hadden zo`n 
verschrikkelijke honger. We hebben daarom afgesproken dat we onze kinderen 
zullen opeten. Mijn zoon is al dood, maar nu wil mijn buurvrouw haar kind niet 
doden. Wilt u haar dwingen om zich aan onze afspraak te houden?` Koning Joram 
kijkt haar met grote ogen aan. Je eigen kind opeten? Is de honger dan zo groot 
geworden? Hij scheurt zijn kleren van diepe rouw en weet zich geen raad meer. 

• Zelfs voor een kop van een ezel moet veel geld betaald worden. Een ezel is een 
onrein dier en mag niet eens gegeten worden. De vreselijke honger maakt de 
mensen wanhopig. De mensen verkopen zelfs mest van duiven. Wat haat Joram de 
God van Israël en wat haat hij de knecht van die God. Het is de schuld van Elisa dat 
de stad in deze vreselijke oorlog gekomen is. 

• Koning Joram geeft iedereen de schuld behalve zichzelf. Het is immers de schuld van 
de koning en het volk dat deze rampen gebeuren. Zij hebben de Heere en Zijn wet 
verlaten. Ze vereren zelfs de gouden kalveren!  Doe jij dat ook wel eens? Als er iets 
kapot valt in de woonkamer, omdat je met je broertje zat te stoeien. En als mama 
dan binnen komt, zeg je: ‘Ja maar, hij begon’. Terwijl je diep van binnen weet dat je 
net zo hard hebt meegedaan? 

 
Koning Joram en Elisa  

• Koning Joram is niet alleen boos op God, maar ook boos op de knecht van God: Elisa. 
En dat terwijl Elisa zoveel voor hem heeft gedaan. Wat is hij ondankbaar. Hij verzet 
zich tegen God. Hij had om vergeving moeten vragen en de gouden kalveren weg 
moeten doen. Met die houding zou God zeker hebben willen luisteren en helpen.   

• Hij stuurt een man naar Elisa die de trouwe profeet moet doden. Gelukkig zorgt de 
Heere voor Zijn knecht. Elisa weet dat er iemand zal komen die hem vermoorden wil. 
Hij heeft op dat moment net vijf belangrijke mensen uit Samaria op bezoek en hij 
vertelt hen dat er iemand komt om hem te vermoorden. Deze vijf mannen grijpen de 
indringer en jagen hem weg. 

• Wat zorgt de Heere toch goed voor Zijn knecht! Als koning Joram daarna zelf komt, 
vertelt Elisa dat de Heere morgen zal helpen. Er zal veel eten (meel en gerst) in de 
poort verkocht worden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dan klinkt er een spottende lach. Bij de koning staat een hoofdman van het leger. Hij 
gelooft er niks van. Dan mag de Heere wel een venster (raam) in de hemel maken 
zodat het meel en koren regent. Maar Elisa kijkt hem verdrietig aan. `De Heere zal 
doen wat Hij belooft`, zegt hij. `Maar jij zult het alleen maar zien en er niet van eten.` 
Wat erg dat de hoofdman zo spot. Hij zal er zwaar voor worden gestraft. 

 
Het ongeloof van de hoofdman 

• Het is de volgende morgen. Koning Joram heeft gezegd dat de hoofdman in de poort 
moet gaan staan. Er is deze nacht een groot wonder gebeurd. Vier melaatsen 
hebben het ontdekt. Het grote leger van Benhadad is gevlucht. De Heere heeft ze 
een heel hard geluid laten horen. Net alsof er een grote vijand aan kwam. Ze hebben 
alles laten liggen. Al hun spullen zijn er nog. Er is ineens heel veel eten. 

• Bij de poort wordt eten verkocht. De hoofdman wordt omvergelopen omdat alle 
inwoners tegelijk uit de stad willen gaan. De hoofdman valt en de mensen lopen 
gewoon over hem heen. Hij sterft. Hij heeft het eten gezien, maar kan er zelf niet 
van eten. Dat was de straf voor zijn ongeloof.  
 

Slotzin 
Wat is het erg als je niet gelooft wat de Heere zegt. Als je de Bijbel niet gelooft. De Heere 
heeft veel geduld, maar Hij moet de zonde wel straffen.  
 
Zo jij Zijn stem dan heden hoort, 
Geloof Zijn heil en troostrijk woord 
Verhard je niet, maar laat je leiden (naar psalm 95:4). 
 
 
 
 
 
 
 


