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Er zijn niet genoeg runderen om de 
ploeg te trekken.  Er is er één

te weinig.  Dit houdt
de jonge boer Elisa

niet tegen.



Hij doet het werk van het ontbrekende
rund. Hij moet wel een sterke, slimme

en hardwerkende man 
zijn.



Op een dag
dat Elisa aan het 
ploegen is, komt
Elia langs en
vraagt Elisa om 
mee te gaan.



De jongeman
laat zijn boerderij
achter en besluit
om een dienaar van 
God te worden.



Een tijd later
neemt God Elia op
in een wervelwind
de hemel in.  Nu is 
Elisa de profeet
van de HEER in

Israël. 



Elisa heeft Elia  
gevraagd of hij
twee keer zo wijs
mag zijn als Elia.



Nu Elia weggenomen is   
pakt hij Elia's mantel op 
en slaat daarmee op het 

water in de Jordaan.



Het water wijkt uiteen!  
Nu weet Elisa dat God 

met hem is.



Als Elisa
onderweg is
naar Bethel 
schelden 
enkele kleine 
jongens hem 
uit en roepen:
"Kaalkop,
Kaalkop!"



Het maakt
hen niets uit
dat Elisa een
dienaar van
God is.  Elisa
draait zich om
en vervloekt
hen in de naam
van de HEER.



Onmiddellijk
komen twee
beren uit
de bossen
tevoorschijn
die 42 
kinderen 
doden.



Op een dag
ontmoet
Elisa een
weduwe die
schulden
heeft die
zij niet kan
betalen.



De schuldeiser
dreigt haar
zonen als
slaven te
nemen, als
zij niet
betaalt.



"Leen zoveel mogelijk kruiken van 
uw vrienden en
buren", geeft

Elisa haar
als opdracht.
God gaat een
wonder doen
voor deze
vrouw.



De weduwe heeft zelf alleen maar 
een kruikje olijfolie in huis.  Ze giet 
daarmee alle kruiken tot de rand 
toe vol!  Nu er niets 
meer over is om 
te vullen houdt 
de olie op te 
stromen.



De weduwe verkoopt
de olijfolie uit de 
geleende kruiken.  
Het geld dat zij
voor de olie rijgt, 
is voldoende
om haar
zonen redden.



Een andere 
vrouw richt 
samen met haar echtgenoot, een 
eigen logeerkamer in voor Elisa.



Als Elisa in de buurt 
is, kan hij daar 
overnachten.  
In zijn 
kamer 
zetten 
ze een bed, 
een tafel, een 
stoel en een kandelaar.  Elisa mag 
daar slapen wanneer hij maar wil.



Elisa wil graag iets terugdoen voor 
dit vriendelijke echtpaar.  Ze 
hebben geen zoon terwijl 
ze volgens 
de Elisa's 
knecht 
graag een 
zoon zouden 
willen krijgen.



Elisa vertelt de vrouw iets wat ze 
nauwelijks kan geloven: "Volgend 
jaar om deze tijd zult u een zoon 
hebben."  En een 
jaar later 
blijkt dat 
Elisa gelijk 
heeft, de 
vrouw krijgt 
een zoon.



Enkele jaren later is de jongen 
samen met zijn vader op het land. 
De jongen heeft erge hoofdpijn.  
Hij wordt thuisgebracht door één 
van de knechten.    Zijn moeder 

neemt hem op schoot.



Zijn moeder neemt hem op schoot.  
Maar rond het middaguur sterft hij.  
De moeder legt hem op het bed van 
Elisa.  Misschien kan Elisa nog iets 
voor de jongen 
doen.



De vrouw laat een ezel brengen en
gaat zo snel mogelijk op zoek naar
Elisa.  Hij komt met haar mee naar

haar huis.



Hij gaat alleen de slaapkamer binnen
en doet de deur achter zich dicht.  
Daar bidt hij tot de HEER.  God

brengt de jong-
en weer

tot
leven. 



Elisa roept de vrouw en zegt haar: 
"Hier is uw zoon."  Blij pakt ze haar 
zoon op en loopt       de kamer uit.



In het nabij
gelegen land Syrië
woont Naäman,
opperbevelhebber
van het leger.  Hij
is sterk en dapper,
maar helaas is

hij melaats
geworden.



De vrouw van Naäman heeft een 
jong meisje als slaaf.  
Zij is uit Israël 
weggevoerd.  Dit 
meisje zegt: "Ik 
zou wel willen dat 
mijn meester 
de profeet in 
Samaria kon 
opzoeken.



Die zal hem 
wel kunnen
genezen
van zijn
melaatsheid."



Naäman vertrekt meteen om de 
profeet op te zoeken.  Hij neemt 
zilver, goud en mooie bovenmantels 
mee als geschenk.



De knecht van Elisa komt naar Naäman.  
Hij vertelt hem dat

Naäman zich
zevenmaal in de
Jordaan moet
gaan baden en
dat hij dan
volledig van de    
melaatsheid is

genezen.



Naäman is
woedend.
Waarom
zou hij zich
niet kunnen
wassen in
de rivieren
van zijn 
eigen land.



Hun eigen
rivieren zijn
minstens 
zo schoon.
Boos keert
hij zich
om en gaat
huiswaarts.



Gelukkig weten
de dienaren van 
Naäman hem

om te praten.
Hij gaat naar
de Jordaan en
dompelt zich
zevenmaal
onder.



Zijn huid
wordt daarna

zo gezond
als die van
een jong
kind en hij
is genezen!



Dan aanbidt
Naäman de
ware God, de
HEER die
hem genezen
heeft van de
melaatsheid.



God doet nog
vele wonderen
door Elisa, zelfs
na zijn dood.  
Op een dag 
wordt er een
man begraven
in dezelfde
graftombe
als Elisa.



Elisa is daar
al lange tijd
geleden
begraven.  Op 
het moment dat
de dode man 
in aanraking
komt met de…



…beenderen 
van Elisa 
wordt de man 
weer levend
en springt
overeind.
God heeft zijn
grote kracht
laten zien door
zijn gelovige
dienaar Elisa.



"Elisa, Man van Wonderen" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

het staat in 

2 Koningen 2-13

"Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven."

PSALM 119:130 



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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