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Hoofdstuk 133       
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Mijn vader, jullie overgrootvader Dirk Jzn Visser was van 1930 tot 1952 

onderwijzer aan de Chr. Nat. Lagere School in Kollumerpomp. Schoolmeester 

op de Pomp, zoals wij vroeger zeiden. 

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was er een reünie van oud-leerlingen. 

Zelfs vanuit Canada waren ze gekomen, kinderen die bij mijn vader in de klas 

hadden gezeten en direct na de oorlog met hun ouders geëmigreerd waren.  

Eén van hen vertelde mij dat mijn vader zo mooi en zo spannend kon vertellen. 

Ze herinnerde zich nog veel verhalen die ze van meester Visser gehoord had. Ze 

vertelde mij het verhaal van Jan van Schaffelaar, die eeuwen geleden in 

Barneveld van de toren sprong. 

 

Ook herinnerde zij zich een verhaal van mijn vader uit de Bijbel. Het ging over 

een profeet, de naam was zij vergeten. Maar deze profeet liep ergens op een 

bergpaadje, toen er plotseling kwajongens uit het bos kwamen, die daar de hele 

middag rovertje hadden gespeeld. En nu zagen ze een echte wandelaar, die ze 

wel konden overvallen en beroven. Maar, zagen ze het goed? Het was een 

profeet. Wij zouden nu zeggen van een dominee of een priester. En wat zeiden 

hun papa’s altijd over dit soort mensen? Juist ja: ‘Dood aan dit soort 

bedriegers!’ 

Hem echt aanvallen durfden deze jongens toch maar niet, maar hem  

uitschelden, dat konden ze wel. 

‘Hé, kaalkop, moet jij niet naar de kapper? Durf jij hier wel te komen? Kom 

maar eens in onze stad, dan zullen we jou mores leren. Ja, dan maken onze 

vaders jou wel een kopje kleiner!’ 

Zo ging het maar door, totdat die profeet er genoeg van kreeg en zei dat God 

hen zou straffen. 

En ja hoor, op datzelfde moment kwamen er twee beren uit het bos, die al die 

kwajongens dood sloegen. 

 

Lieve kleinkinderen, indrukwekkend hè, al dit soort verhalen. Je zou er gewoon 

bang van worden. 

 

 

Hoofdstuk 133      -     Elisa, de Godsman     - 2 Koningen  2   :  13  -  25 

2 Koningen  4   :     1  -  17 

         2 Koningen  4   :   38   - 48 

 
Al heel snel bleek dat er wel degelijk twee delen van Elia’s geest in Elisa aan het 

werk waren. In de naam van de Heer deed hij veel wonderen in de dorpen  en 
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steden van het tienstammenrijk. Het begon direct al in Jericho, direct na die 

wonderbaarlijke doortocht door de rivier de Jordaan.  

 

De mannen van deze stad kwamen bij Elisa en klaagden over het drinkwater in 

hun stad. Het smaakte vies en door het drinken ervan werden de mensen en 

dieren ziek. Ook maakte het water het land onvruchtbaar. 

Het was anders goed wonen in Jericho, maar dat water was een groot probleem. 

De profeet Elia wilde direct wel helpen.  

‘Zo zegt de Heer,’ sprak hij de mensen toe, ‘breng mij een nieuwe, ongebruikte 

schaal met zout erin.’ 

Dat deden ze. Elisa ging naar de bron waar de mensen van de stad hun 

drinkwater uit haalden. Hij gooide het zout erin en zei: ‘Vanaf nu is dit water 

zuiver. Niemand zal meer door dit water sterven en alle kinderen worden in het 

vervolg gezond geboren.’ 

De mensen keken erg verbaasd. Dat die jongeman dat zomaar durfde zeggen!  

Ze konden het bijna niet geloven. Maar toen na een aantal weken bleek, dat 

Elisa’s woorden uitgekomen waren, kregen ze veel respect voor deze nieuwe 

profeet Elisa, de opvolger van Elia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water in Jericho weer gezond. 

 

Ongeveer in diezelfde tijd werden de mensen in Bethel gewaar, dat Elisa een 

machtig profeet was die niet alleen wonderen deed, maar ook het oordeel bracht 

wanneer dat nodig was. 

Bethel was geen goede plaats voor de profeten des Heren. De tempel van 

Jerobeam stond daar, die hij voor de Baäl gebouwd had. Elke dag werden daar 

voor het gouden kalf offers gebracht. De mannen van Bethel waren er trots op 

dat zij in deze tempelstad woonden en zij moesten niets hebben van zulke 

strenge profeten des Heren, zoals Elia er één was.  
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Toen Elisa eens op doorreis was van Jericho naar de Karmel en langs het 

bergpad dat omhoog liep naar Bethel, kwam daar plotseling een groep jongens 

die in het bos gespeeld hadden, tevoorschijn. Ze hadden die middag met elkaar  

in het bos gespeeld. Ze zagen de profeet des Heren op dat bergweggetje naar 

boven lopen en begonnen hem uit te schelden. 

‘Kom op, kaalkop! Kom op, kale. Kom op, kaalkop!’ 

Elisa voelde dat dit geen gewoon kwajongenswerk was. Dit hadden hun ouders 

hen geleerd: ‘Haat alles wat met de Heer te maken heeft!’ 

En ‘Kom op’ betekende hier: ‘Waag het eens om in onze stad Bethel te komen! 

Dan maken we je dood!’ 

En zoals Elia gedaan had toen die officier van koning Ahazia bij hem kwam om 

hem gevangen te nemen, zo deed ook nu Elisa. Het ging hem in de eerste plaats 

niet om zichzelf, maar hij kwam op voor de eer van de Heer, zijn God. 

Luid riep hij: ‘De Heer zal jullie straffen!’  

Op datzelfde moment kwamen er twee berinnen uit het bos en doodden deze 

tweeënveertig jongens. Zo leerden de mensen van Bethel dat de Heer niet met 

zich laat spotten. Niemand in de stad Bethel durfde ook maar iets tegen de 

profeet Elisa te ondernemen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweeënveertig jongens door berinnen gedood… 

 

Later ging Elisa naar de hoofdstad Samaria, waar hij ging wonen. Van tijd tot 

tijd reisde hij door het land. Hij onderwees dan het volk en bracht de Heer een 

offer. Bijna alle mensen hadden respect voor Elisa. Ze vroegen hem om raad 

wanneer ze problemen hadden. 

 

Zo gebeurde het op een keer toen hij bij een groep profeten was, dat een arme 

weduwe  bij hem kwam. Haar man was kortgeleden overleden en haar beide 
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zoons waren nog te jong om voor haar geld te verdienen. En alsof het nog niet 

erg genoeg was dat haar man er niet meer was om voor haar te zorgen, was er 

een groot nieuw probleem bijgekomen. Er was nog steeds een oude schuld die 

afbetaald moest worden. Maar geld had ze niet. Ze had haar schuldeiser om een 

paar jaar uitstel gevraagd om te betalen, tot haar beide zoons oud genoeg waren 

om geld te verdienen. Maar die harde, wrede kerel wilde niet eens luisteren. Nu 

betalen of anders neem ik jou beide zoons als slaaf. Op die manier zou hij dan 

toch zijn geld krijgen…. 

De arme vrouw was wanhopig toen zij dit te horen kreeg. Het was wel niet 

volgens de wet, maar er gebeurde in Israël zoveel dat volgens de wet van Mozes 

niet mocht. En zoals altijd waren dan meestal de armen het slachtoffer. 

Er was nog maar één mogelijkheid: de profeet Elisa moest haar helpen.  

‘O meneer Elisa,’ zei ze. ‘U heeft mijn man nog wel gekend. U weet toch dat hij 

een profeet des Heren was?’  

En met tranen in haar ogen vertelde ze hem het hele verhaal. Elisa kreeg 

vreselijk veel medelijden met haar.  

‘Ja,’ zei hij tegen haar, ‘geld heb ik niet, maar wat kan ik voor u doen?  Vertel 

mij eens wat heeft u in huis?’ 

De vrouw antwoordde: ‘Ik heb anders niets meer dan een klein kruikje  met 

olijfolie. Dat is alles.’ 

En deze profetenvrouw had ook nog iets anders. Iets dat veel meer waarde had 

dan olijfolie. Ze had haar geloof en een sterk vertrouwen in God. 

Ernstig zei Elisa tegen deze vrouw: ‘U moet naar uw buren gaan en vragen of u 

van hen lege kruiken kunt lenen. Probeer zoveel mogelijk lege potten en pannen 

in huis te krijgen. Doe dan de deur op slot en giet vanuit dat kruikje olijfolie dat 

u heeft, alle kruiken, potten en pannen vol. Telkens al u één kruik vol heeft, 

moet u de volgende vullen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Giet vanuit dat kruikje olijfolie alle kruiken, potten en pannen vol.’ 
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De weduwvrouw deed  direct wat Elisa haar gezegd had. Korte tijd later had ze 

haar hele huis vol staan met lege kruiken, schalen en potten en pannen. 

Ze deed de deur op slot en begon uit dat ene kruikje alles vol te gieten. Was één 

kruik vol, dan pakten haar beide zoons de volgende. De vrouw keek niet op of 

om. Eindelijk hoorde ze haar zoons zeggen: ‘Mama, alle schalen zijn vol.’ 

En pas toen kwam er geen olijfolie meer uit dat kleine kruikje van haar. 

 

Blij en dankbaar rende ze zo snel mogelijk naar de profeet Elisa en vertelde hem 

alles.  

Elisa antwoordde haar: ‘Alles is van jou. Verkoop het en betaal jouw 

schuldeiser. Van het geld dat je overhoudt, kunnen jij en je beide zoons leven.’ 

Zo gebeurde het. En het verhaal van dit grote wonder ging door alle dorpen en 

steden van heel Israël. 

 

Op een keer kwam Elisa op bezoek bij de profeten in Gilgal. Graag wilden ze 

naar zijn wijze woorden luisteren. In een grote kring zaten ze om hem heen. Het 

viel Elisa op dat ze er allemaal erg mager uitzagen. Dat was ook geen wonder, 

want er was hongersnood in het land. En de profeten die vooral van giften 

leefden waren in zulke gevallen altijd de eersten die honger leden. 

Kom, dacht Elisa, laat ik deze mannen eens een goede maaltijd voorzetten. Hij 

riep zijn dienaar en gaf hem opdracht om een grote pan soep te koken.  

De hongerige profeten vonden het prachtig. Het was lang geleden dat zij een 

goede maaltijd hadden gehad. 

Eén van de profeten wilde graag helpen. Hij ging het veld in om lekkere kruiden 

voor in de soep te zoeken. Toen hij terugkwam met zijn kolokwinten, deed hij 

die in de pan met soep om die nog lekkerder te maken. 

Maar met al zijn goede bedoelingen ging het helemaal verkeerd. Kolokwinten 

lijken zo op het oog lekker, maar ze zijn erg bitter en zelfs giftig. 

Toen de soep klaar was begon Elisa rond te delen. Maar de eerste profeet die 

ervan begon te eten, trok een erg vies gezicht. Dit was niet te eten. 

Verschrikkelijk, zo bitter! Een paar anderen proefden ook een lepel vol. Wat zit 

er in deze soep?  Kolokwinten?  

‘O Godsman, de dood zit in de pot!’ schreeuwden ze. 

Niemand durfde meer van de soep te eten en dat met honger in je maag…. 

Maar ook deze keer bracht Elisa uitkomst.  

‘Breng me een beetje meel.’ 

Dat strooide hij in de pot en zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen jullie 

ervan eten.’ 

En inderdaad, de bittere smaak was volledig verdwenen en de soep was ook niet 

giftig meer. 
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Zo heeft Elisa op zijn reizen door Israël veel meer tekens gedaan. Op een keer 

heeft hij een groep van honderd mensen met twintig gerstebroden en vers koren 

te eten gegeven. Er bleef zelfs eten over. 

 

En later, toen hij met de profeten van Jericho aan het hout kappen was bij de 

rivier de Jordaan, liet hij een ijzeren bijl die in het water was gevallen, weer naar 

de oppervlakte komen. 

 

Meestal deed Elisa wonderen om mensen in nood te helpen. Maar zo nu en dan 

deed hij ook een teken die in het hele land, ja zelfs tot ver buiten de grenzen van 

Israël bekend werd. 

 

Maar elk wonder dat hij deed, of het nu in het ‘klein’ of in het ‘groot’ was, het 

had maar één doel: het volk Israël laten zien hoe groot en machtig de Heer was 

en dat er geen einde is aan Gods almacht. 

 

 


