Schriftgedeelte
2 Koningen 7:1-20
Thema
De Heere is almachtig
Context
Koning Benhadad van Syrië is met zijn leger gekomen om Samaria te veroveren. Hij wil de
stad uithongeren. De nood in de stad is zo groot, dat een moeder zelfs haar zoon gedood
heeft om hem op te eten. Als koning Joram dat hoort, geeft hij opdracht de profeet Elisa te
doden: hij is boos op God.
Exegese
We behandelen 2 Koningen 7:1-20.
Vers 1-2
In de naam van de HEERE, de God van het verbond, kondigt Elisa aan dat er
redding zal komen. De volgende dag zal er voedsel worden verkocht. Een officier spot met
deze profetie: alleen als de Heere een venster in de hemel zou maken, zou dit kunnen
gebeuren. Hij gelooft niet in Gods almacht. Elisa profeteert dat het werkelijk zal gebeuren,
maar dat de officier niet zal eten.
Vers 3
melaatse mannen - Zij zijn door hun ziekte onrein en mogen niet in de stad
wonen (Leviticus13:46).
de deur der poort - Ze hebben vanwege de Syriërs hun toevlucht gezocht aan de voet van de
muren van Samaria. Bij de poort zijn ze het veiligst.
Samaria – hoofdstad van het Tienstammenrijk (Israël), dat in die tijd naast het
Tweestammenrijk (Juda) bestond.
Vers 4
de honger in de stad - De nood in de stad is inmiddels zo hoog, dat een
moeder haar zoon gedood en opgegeten heeft, samen met een andere moeder (2 Koningen
6:25,28,29). Toen de ander weigerde ook haar zoon te doden om op te eten, wendde de
eerste zich tot koning Joram om hulp.
in het leger der Syriërs vallen - Naar het legerkamp gaan, overlopen naar de vijand.
Vers 6

het heir - het leger

het geluid ener grote heirkracht – De Heere gebruikt slechts het geluid van een groot leger,
dat in aantocht is. Zonder een vijand te hebben gezien, worden ze angstig.
gehuurd - Joram zou vijanden van Syrië benaderd kunnen hebben en voor een groot bedrag
hun hulp gekocht kunnen hebben.
              

Egyptenaren - Egypte is een geduchte vijand en bij een verbintenis van de Hethieten met de
Egyptenaren is er grote dreiging voor het Syrische leger.
Vers 7
Om huns levens wil - Met achterlating van alles wat ze hebben, vluchten de
Syriërs in grote haast: hun leven loopt gevaar.
Vers 8

… en verborgen het – in eerste instantie willen ze de buit voor zichzelf houden.

Vers 9-11
Wij doen niet recht – ze zien in dat het verkeerd is hun medeburgers het
goede nieuws te onthouden. Ze beseffen dat ze gestraft zullen worden als ’s morgens zal
blijken dat zij met opzet het goede nieuws niet verteld hebben.
aan het huis des konings boodschappen - doorgeven aan de koning en zijn raadsheren. Dit
gebeurt waarschijnlijk via de schildwacht.
Vers 12
Koning – Joram, zoon van Achab. Hij brak wel met de Baälsdienst, maar heeft
de kalverendienst in stand gehouden en wil de Heere slechts dienen op zijn eigen manier,
niet naar Gods inzettingen. Over deze goddeloze man en de houding van Elisa tegenover
hem lezen we onder meer in 2 Koningen 3.
Ik zal u nu te kennen geven - De koning verdenkt de Syriërs van een list om hen in de val te
lokken; volgens hem hebben ze zich verstopt.
Vers 13
zie, zij zijn … vergaan zijn - een knecht stelt voor om er vijf paarden aan te
wagen; ze zijn immers net als het volk ten dode opgeschreven, of ze nu in de stad
verhongeren of omkomen door een list van de vijand. De paarden verkeren net als de mensen
in miserabele omstandigheden.
Vers 15

tot de Jordaan – de weg naar Jericho

verhaasten – een haastige aftocht, in doodsangst
Vers 16

beroofde – oorlogsbuit, die hen nu naar recht toekomt.

een maat – een inhoudsmaat van ruim zeven liter
sikkel – een gewicht van ongeveer 11,4 gram. Hoewel de prijs minder hoog was dan in de
voorgaande dagen, was het nog steeds een groot bedrag dat men moest betalen.
Vers 17

over die poort gesteld - om de orde te bewaren

              

vertrad hem - Het volk dringt zo onstuimig op, dat de hoofdman onder de voet gelopen
wordt en sterft. Hiermee gaat in vervulling wat Elisa de vorige dag voorzegde. Het bevestigt
dat Gods Woord vast is en zeker uit zal komen, hoe onmogelijk het soms ook kan lijken.
de man Gods – de profeet Elisa
Vers 19

geantwoord – spottend

vensteren – luiken, waaruit het meelbloem en gerst regent

Geloofsleer
•
•

HC vraag 26 God de Vader, de Almachtige
HC vraag 27 Gods voorzienigheid

Gebedspunten
• Bewaring voor oorlog en honger
• Gods zorg voor mensen in oorlog en hongergebieden
• Terugkeer van ons volk tot God om Hem te dienen
• Bewaren voor spotternij
• Niet twijfelen aan Gods almacht; vertrouwen op Hem
Psalm- en liedlijst
Psalmen
33:5
37:9,10
52:1
107:5,16
108:7
118:4
ZB

Liederen

Geen ding geschiedt er ooit gewisser
Gods macht verbreekt den arm der goddelozen
Geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden
Waartoe u dus beroemd in ‘t kwade
Dewijl Hij hen verzaadde
Laat zulken eer bewijzen
O God, die ‘s lands benauwdheid ziet
De Heer’ is aan de spits getreden
Als g’ in nood gezeten
‘k Stel mijn vertrouwen

Verwerken = leren
Thematekst
Psalm 100:5 Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn
getrouwheid van geslacht tot geslacht.
•
•
•

Hier staan drie dingen over hoe de Heere is. Welke?
Wat betekent: goedertierenheid?
Wat betekent: tot in eeuwigheid?

              

•
•
•

De Heere is trouw. Voor wie en hoe lang?
Wat merk jij daar van?
Kun je nog andere eigenschappen van de Heere noemen?

Introductie op de vertelling
‘Mijn vader is zó sterk!’ Zeggen jullie dat ook wel eens tegen elkaar? En dan vertel je hóe
sterk je vader wel is en wat hij kan tillen. Je weet best dat het vaak niet eens waar is wat je
zegt.
‘Mijn vader kan dat wel. Mijn vader kan alles!’ Ook daarover schep je misschien wel eens op.
Wat kan je vader dan? Laat de kinderen maar eens wat opnoemen.
Vraag dan: ‘Maar kunnen vaders echt alles? Wat kunnen ze niet?’ Sommige dingen kunnen
andere mensen misschien wel. Als de kinderen wat opnoemen, zijn er wellicht dingen
waarvan ze zeggen dat niemand die kan.
Zou er iemand zijn die écht álles kan? Wie kan wel alles doen? Natuurlijk zullen de kinderen
dan zeggen dat de Heere alles kan. Laat hen maar wat voorbeelden noemen. Vraag hoe die
eigenschap van God heet. Almachtig, al-machtig betekent dat de Heere de macht, de kracht
heeft om alles te doen.
Misschien komt aan de orde dat de Heere niet altijd alles doet wat Hij kan: iemand die ziek
is, wordt niet altijd genezen. De kinderen kunnen eventueel andere voorbeelden noemen.
Geef aan dat je na de vertelling zult vragen of de kinderen kunnen vertellen hoe deze
geschiedenis de almacht van de Heere laat zien.

              

