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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met 

twee verhalen over de profeet Elisa. Elisa is 

de opvolger van Elia als belangrijkste profeet 

van het noordelijke rijk Israël. Net als Elia roept 

hij de mensen op om alleen God te dienen en 

doet hij verschillende wonderen.

Op deze zondag staat 2 Koningen 5:1-3, 9-20a 

centraal: Naäman, de legerleider van de 

koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa 

om van zijn huidziekte te worden genezen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 

op Naäman die weer helemaal beter wordt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons 

op Naäman die vanaf nu de God van Israël wil 

dienen.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

In Bijbel Basics zondag 160 hebben we gelezen hoe Elisa Elia opvolgt als belangrijkste 

profeet van Israël. Inmiddels is er ook een nieuwe koning in Israël: Joram. Over hem lezen 

we dat hij minder slecht is dan zijn vader Achab en zijn moeder Izebel, maar dat hij nog altijd 

verkeerde dingen doet en dat het volk daardoor ontrouw is aan God. De relatie tussen Elisa en 

Joram is iets minder gespannen dan die tussen Elia en Achab, maar Elisa spreekt zich wel kritisch 

uit tegen de koning.

Nadat Elisa Elia opvolgt, heeft hij al meerdere wonderen gedaan. Veel van die wonderen lijken op 

wonderen die Elia eerder had gedaan: hij helpt een arme weduwe met olie die nooit opraakt, hij 

zorgt dat de overleden zoon van een rijke vrouw weer levend wordt, en hij geeft mensen tijdens 

een hongersnood te eten. Ook geeft hij een boodschap van God door aan koning Joram van Israël 

en aan koning Josafat van Juda. Niemand kan er meer aan twijfelen dat de kracht van Elia op hem 

overgegaan is.

Naäman, de hoofdpersoon van het verhaal van vandaag, is de legerleider van de koning van Aram. 

Tussen Aram (in de regio van het huidige Syrië) en Israël waren regelmatig conflicten. Op het 

moment waarop het verhaal zich afspeelt, lijkt het echter rustig te zijn tussen de twee landen.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Wat voor ziekte Naäman precies heeft, weten we niet. 

Bepaalde huidziektes leidden er volgens Leviticus 13 toe 

dat iemand onrein werd, maar daarover wordt hier niets 

gezegd. In ieder geval is de ziekte ernstig genoeg om 

naar advies uit een onverwachte hoek te luisteren. Een 

slavenmeisje uit Israël, een buitenstaander zonder status, 

wijst Naäman op de profeet in haar eigen land. En ondanks 

de vijandschap tussen Israël en Aram gaat Naäman op 

pad, met een groot aantal cadeaus voor deze machtige 

profeet.

In de wonderverhalen die aan de tekst van vandaag 

voorafgaan, staat Elisa als wonderdoener centraal, 

maar in het verhaal over Naäman speelt Elisa maar een 

bescheiden rol. Hij weigert om naar buiten te komen of 

zelfs maar met Naäman te praten, en geeft hem alleen via 

een boodschapper de opdracht om zich in de Jordaan te 

wassen. 

In dit verhaal staat iets anders centraal: Naäman moet 

leren dat in Israël niet de profeet belangrijk is, maar de 

God van wie hij zijn krachten gekregen heeft. Die God is 

niet afhankelijk van spectaculaire handelingen, en zeker 

niet van de cadeaus die Naäman heeft meegenomen. Hij 

eist iets heel anders: gehoorzaamheid.

Uiteindelijk overwint Naäman zijn aarzelingen. Hij 

gaat zeven keer onder water in de Jordaan, precies 

zoals Elisa gezegd had, en wordt weer helemaal 

beter. Dit leidt voor Naäman tot een belangrijk inzicht: 

de God die hem heeft genezen is niet alleen de God 

van Israël, maar van de hele wereld. Van nu af aan wil 

Naäman alleen nog maar deze God dienen. Om dat 

ook in zijn eigen land te kunnen doen, wil hij wat aarde uit 

Israël meenemen. Dat lijkt een raar verzoek: als God over 

de hele aarde heerst, kun je hem toch overal aanbidden? 

Maar het past wel bij het geloof van de mensen in die tijd. 

Naäman wil niet dat zijn altaar onrein zou worden doordat 

dat in het gebied van een andere god staat. Daarnaast 

maakt Naäman zich zorgen omdat hij soms met de koning 

voor de Aramese god Rimmon moet knielen. Maar Elisa 

stelt hem gerust: als Naäman oprecht in de God van Israël 

gelooft, maakt het niet uit als hij af en toe in de tempel van 

Rimmon komt.

Naäman is een vroeg voorbeeld van de droom van Jesaja 

in Jesaja 56:3-7 over vreemdelingen die een thuis vinden 

op Gods heilige berg. Ook Jezus noemt Naäman als 

voorbeeld van Gods zorg voor mensen uit andere volken 

(Lucas 4:27).
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 2 Koningen 5:14.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van 2 Koningen 5:17.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een grote glazen pot helemaal 

gevuld met water en mooi 

versierd met linten en strikken.

-  een klein glazen potje met een 

klein beetje water.

4-8 jaar 

Om te doen: Kopje-onder

Per kind:

- het werkblad

- een witte kartonnen beker

- een ijslollystokje

En verder:

- kleurpotloden

- lijm

-  scharen of priklappen en 

prikpennen

Om te doen: Zeven maakt het 

verschil

Per kind:

- het werkblad

- een potlood of een pen

En verder:

- kleurpotloden

Om te doen: Zeven keer beter

Per team:

- het werkblad

- plakband

- zeven kleine post-its

- een pen

En verder:

- de zeven quizvragen

8-12 jaar 
Om te beginnen

-  twee emmers

-  twee maatbekers

-  twee sponsen

-  water

Bijbeltekst

-  een bijbel

Om te doen: Van (w)aarde

Per kind:

-  een kartonnen wegwerpbeker

En verder:

-  foamklei

-  tuinaarde

-  tuinkerszaad

-  een gieter met water

Om te doen: Moeilijke opdracht?

Per kind:

-  het werkblad

-  een pen of een potlood

Om te doen: Naäman bekent kleur

-  een tafel

-  een grote glazen pot, 

bijvoorbeeld een weckpot

-  een lege jampot

-  een paar druppels inkt of 

waterverf

-  een paar kleine steentjes of 

knikkers

-  koud water

-  heet water in een thermosfles

-  ovenwanten
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN IN DE DIENST

Baat het niet…

Legerleider Naäman  lijdt aan een ernstige  huidziekte. Een slavin 

van zijn vrouw vertelt hem dat de profeet Elisa in Samaria hem 

beter zou kunnen maken. Hij gaat naar Elisa toe. De profeet vertelt 

hem dat hij zich moet gaan wassen in de Jordaan om weer gezond 

te worden. Naäman reageert verontwaardigd als hij de naam van de 

rivier de Jordaan hoort. De rivieren in zijn land zijn allemaal beter, 

mooier en groter.

Wat heb je nodig?
-   een grote glazen pot helemaal gevuld met water en mooi 

versierd met linten en strikken.

-   een klein glazen potje met een klein beetje water.

Aan de slag:
-  Laat de kinderen de beide potjes zien.

-  Vertel de kinderen: Stel je voor dat je gezicht ontzettend vies is van 

het buitenspelen. Je moet je wassen. Je kunt kiezen uit het water 

van een van beide potjes: welke pot zou je kiezen? Waarom die?

-  Stel dat er tegen je wordt gezegd dat je gezicht weer schoon zou 

worden met het kleine beetje water uit het kleine potje. Zou je dat 

dan geloven? Zou je het toch even proberen?

-  In de kinderdienst horen de kinderen een verhaal over iemand die 

zich ook moest gaan wassen, en wel op een heel bijzondere manier.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Ziek – gezond

Naäman is ziek, hij heeft een huidziekte. Hij 

zoekt hulp via de profeet Elisa, die hem door 

een wonder van God weer gezond maakt. 

De kinderen doen een spelletje over ziek en 

gezond.

Aan de slag:
-  De kinderen staan verspreid in de ruimte.

-  Als ze horen: ‘Gezond!’, dan lopen ze door 

de ruimte.

-  Zodra ze horen: ‘Ziek!’, gaan ze op de 

grond liggen.

-  Varieer het spel door de kinderen bij 

‘gezond’ te laten hinkelen, huppelen, 

kruipen, enzovoort.

8-12 jaar 

Erop of eronder

Naäman komt bij de profeet Elisa om van zijn 

huidziekte af te komen. Elisa  zegt hem dat 

hij zeven keer onder water moet gaan in de 

rivier de Jordaan om weer gezond te worden. 

Naäman doet dit, en hij geneest. Hij raakt 

hiervan zo onder de indruk dat hij alleen nog 

maar de God van Israël wil dienen.

Wat heb je nodig?
-   twee emmers

-   twee maatbekers

-   twee sponsen

-   water

Aan de slag:
-  Vul de emmers met water.

-  Bij elke emmer staat een kind met een 

spons.

-  Ze dopen de spons in de emmer met water.

-  Ze knijpen de spons uit boven de 

maatbeker.

-  Dit doen ze zeven keer.

-  Welk kind heeft het meeste water in de 

maatbeker?



5
BouwstenenVoorbereiding Bouwstenen Werkblad

De bouwstenen van de zondag

debijbel.nl/bijbelbasics

2 Koningen 5:1-3, 9-20a | Elisa en Naäman

Elisa en Naäman

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,

Vandaag horen we het verhaal van Naäman.

Hij is ziek.

Naäman heeft hulp nodig.

Gelukkig is er een meisje uit het buitenland dat een goed idee heeft.

Ze denkt aan een profeet van God uit haar land.

Hij kan Naäman vast helpen.

Soms zijn er mensen om ons heen die hulp nodig hebben.

Soms hebben kinderen hulp nodig.

Wilt U ons dan goede ideeën geven

om anderen te kunnen helpen?

Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.
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9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij 2 Koningen 5:1-3, 9-20a

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na 

het verhaal met elkaar de plaat bij dit 

verhaal. Vraag de kinderen om goed 

te kijken en te vertellen wat ze zien. 

Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat 

meer uit te leggen.

Kopje-onder

Naäman is een machtige en sterke man. 

Hij is de baas van het leger van het land 

Aram. Hij kan goed vechten en wint vaak 

de oorlog. De koning is heel blij met 

hem. 

Maar Naäman heeft ook een geheim. 

Een jeukend en kriebelend geheim. Zijn 

hele lichaam zit onder de witte vlekken. 

Het worden er steeds meer en daarom 

zit hij nu in zijn wagen, op weg naar 

Israël: niet om te vechten, maar om hulp 

te vragen. 

Dat komt allemaal door het dienstmeisje 

van zijn vrouw. Hij heeft haar als slavin 

meegenomen uit Israël tijdens een van 

zijn oorlogen. Het meisje zegt dat er in 

Israël een profeet van God woont, die 

hem beter kan maken: de profeet Elisa. 

‘In galop! Harder!’ roept Naäman tegen 

zijn knecht. Zijn knecht spoort de 

paarden aan en daar gaan ze. Steeds 

harder. Ze zijn er nu bijna. Naäman heeft 

zijn hele wagen volgeladen met mooie 

kleren, zilver en goud. Dat wil hij allemaal 

aan die profeet Elisa cadeau geven. Dan 

móét hij Naäman wel helpen!

 

‘Halt!’ 

Daar is het huis van de profeet. Naäman 

klimt van zijn wagen, maar dan komt er 

al iemand naar buiten: 

‘De profeet Elisa zegt dat u zeven keer 

kopje-onder moet gaan in de rivier de 

Jordaan. Dan wordt u weer beter.’ 

Wat?! Naäman wordt kwaad. Hij heeft dit 

hele stuk hierheen gereden en nu komt 

die profeet niet eens zijn huis uit. En hij 

stuurt hem ook nog eens de Jordaan in. 

Dat modderstroompje? In zijn eigen land 

zijn veel mooiere rivieren. Daar kan hij 

zich toch ook in wassen? Hij is zo kwaad. 

Hij gaat weg! 

Maar zijn knechten komen achter hem 

aan en zeggen: 

‘U kunt het toch proberen? Het is een 

beetje gek, maar u bent hier nu toch al? 

Alstublieft?’ 

 

Even later staat Naäman dan toch in 

het water van de rivier. Nog een beetje 

mopperig, maar hij staat er: in zijn hemd. 

Je kunt alle witte vlekken op zijn huid nu 

goed zien. Naäman haalt diep adem en  

kopje-onder! Dat was één! 

Naäman kijkt naar de vlekken op zijn 

armen. Ze zitten er nog steeds. Nog een 

keer onder water en  twee! De vlekken 

zijn niet verdwenen. 

‘Zie je, dit werkt niet! Ik sta voor gek!’ 

roept Naäman naar zijn knechten. 

Maar die gebaren naar hem: kom op, 

doorgaan! 

Naäman gaat weer onder water: drie. 

Zijn armen zitten nog steeds vol met 

vlekken. 

Vier. Nóg niks veranderd. 

Vijf. Worden de vlekken nu iets minder? 

Of lijkt het maar zo? Verbaasd kijkt 

Naäman naar zijn armen. Nog een 

keer dan maar: zes! Ja, ze worden echt 

minder. Kijk, je ziet ze haast niet meer! 

Op de kant juichen de knechten van 

Naäman: 

‘Nog één keer!’ 

Naäman neemt een diepe teug adem 

en: plons! –. voor de laatste keer gaat 

hij onder water. Als hij weer boven komt 

schreeuwt hij van geluk. Het is gelukt! 

Alle vlekken zijn weg en de jeuk is ook 

verdwenen. Naäman voelt zich als nieuw 

als hij de rivier uit klimt.

Het dienstmeisje had toch gelijk. Die 

God van Israël is echt de sterkste God 

van de hele wereld. Bij die God wil 

Naäman nu ook horen!
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8-12 jaar 

2 Koningen 5:1-3, 9-20a

De genezing van Naäman
Naäman heeft een huidziekte

Naäman  was de  legerleider  van 

de koning van  Aram. Hij was een 

belangrijke man, en de koning had 

veel vertrouwen in hem. Want  Naäman  

had met het  leger  van  Aram  een grote 

overwinning behaald. Daar had de Heer 

voor gezorgd.

Naäman  was een dappere  soldaat, maar 

hij had een ernstige  huidziekte.

Naäman wil naar Israël om te genezen

Er kwamen vaak  Arameeërs  naar Israël 

om te roven en te stelen. Op één van 

die tochten hadden ze een jong meisje 

uit Israël meegenomen naar hun land. 

Dat meisje was nu een  slavin  van de 

vrouw van  Naäman. Op een keer zei ze 

tegen haar meesteres: ‘Ach, kon uw man 

maar naar de  profeet  in Samaria gaan. 

Die zou hem wel beter maken!’

[…]

Naäman gaat naar de profeet Elisa

Toen reed  Naäman  met zijn paarden en 

zijn wagen naar het  huis  van  Elisa. Daar 

bleef hij buiten wachten. Elisa  stuurde 

iemand naar hem toe met de volgende 

boodschap: ‘U moet u gaan wassen in de  

Jordaan, en zeven keer onder water gaan. 

Dan zal uw huid weer gezond worden.’

Toen  Naäman  dat hoorde, werd hij 

kwaad. Hij zei: ‘Die man kan toch zelf 

wel naar buiten komen en  bidden  tot de 

Heer, zijn God? Als hij dan met zijn hand 

over de zieke plek strijkt, zal mijn huid 

wel weer gezond worden!

En wat moet ik bij de  Jordaan? Er zijn 

toch ook rivieren bij  Damascus? Rivieren 

zoals de Agana en de Parpar. Die zijn 

beter dan alle rivieren in Israël! Dan kan 

ik me net zo goed daarin wassen.’ Kwaad 

reed hij weg.

Naäman wordt weer gezond

Maar zijn dienaren kwamen achter hem 

aan en zeiden: ‘Meester, als die  profeet  

u iets moeilijks had gevraagd, had u het 

vast en zeker gedaan. En nu heeft hij 

alleen maar gezegd: ‘Was u, dan zult u 

genezen zijn.’’

Toen ging  Naäman  toch naar de  

Jordaan. Hij ging zeven keer onder 

water, zoals de  profeet   Elisa  gezegd had. 

Zijn huid werd weer gezond, en zo glad 

als de huid van een  kind.  Naäman  was 

genezen.

Naäman wil Elisa een geschenk geven

Daarna ging  Naäman  terug naar de  

profeet   Elisa, met al zijn dienaren. Hij 

zei tegen hem: ‘Nu weet ik zeker dat 

de God van Israël de enige God in de 

hele wereld is. Neem daarom alstublieft 

een geschenk van mij aan.’ Maar  

Elisa  antwoordde: ‘Ik zal niets van u 

aannemen. Dat is zo zeker als de Heer 

leeft. En ik doe alleen wat hij tegen mij 

zegt.’  Naäman  vroeg het hem nog eens, 

en nog eens. Maar  Elisa  bleef weigeren.

Naäman wil voortaan de Heer dienen

Toen zei  Naäman: ‘Ik zie dat u echt niets 

wilt hebben. Maar als u het goedvindt, 

wil ik graag wat aarde meenemen uit 

dit land, zo veel als twee ezels kunnen 

dragen. Op die aarde wil ik een  altaar  

bouwen om  offers  te brengen aan de 

Heer. Ik zal nooit meer  offeren  aan  

andere  goden.

Ik hoop alleen dat de Heer mij één ding 

wil  vergeven. Als mijn meester naar de 

tempel van zijn god Rimmon gaat om 

daar te  bidden, dan leunt hij altijd op mijn 

arm. Ik moet dan samen met hem voor 

Rimmon knielen. Ik hoop dat de Heer mij 

dat zal  vergeven.’

Elisa antwoordde: ‘Maakt u zich daarover 

maar geen zorgen.’ Toen ging Naäman 

terug naar huis.
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10. OM TE WETEN

Aram

Aram was een buurland van Israël en 

lag ongeveer waar nu Syrië ligt. Israël en 

Aram waren vaak in oorlog met elkaar. De 

belangrijkste god van Aram heette Hadad. 

Soms werd hij ook Rimmon genoemd. Dat 

betekent donderaar. In Aram spraken de 

mensen Aramees. Die taal lijkt veel op 

Hebreeuws.

Een hoopje zand?

Naäman weet het zeker: van nu af aan wil hij 

alleen nog de God van Israël dienen. Om dat 

ook in zijn eigen land te kunnen doen, wil 

hij aarde uit Israël meenemen – zo veel als 

twee ezels kunnen dragen. Dat lijkt een raar 

verzoek: als God over de hele aarde heerst, 

kun je Hem toch overal aanbidden? Maar het 

past wel bij het geloof van de mensen in die 

tijd. De mensen toen geloofden dat ieder 

land zijn eigen god had. Naäman wil niet dat 

zijn altaar onrein zou worden doordat dat op 

grond van een andere god staat. Hij wil zijn 

altaar bouwen op de aarde uit Israël.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende 

soorten vragen: ‘weetvragen’ en ‘denk-

vragen’. Antwoorden op de weetvragen 

kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het 

verhaal. Over de denkvragen kun je met 

elkaar blijven nadenken. Daarom zijn 

er op denkvragen dan ook geen foute 

antwoorden!

4-8 jaar 

-  Wat is er aan de hand met Naäman?

-  Van wie krijgt Naäman een goede tip? 

Wat zegt ze tegen Naäman?

-  Wat moet Naäman van de profeet 

Elisa doen?

-  Waarom wil hij dat eerst niet doen?

-  Is er weleens iets wat jij niet wilt 

doen? Maar dat je het toch doet en 

dat je achteraf blij bent dat je het 

hebt gedaan?

-  Waarom is Naäman blij dat hij toch 

heeft gedaan wat Elisa tegen hem zei?

8-12 jaar 

Waarom…

-  zoekt Naäman hulp?

- gaat hij naar Israël?

-  wordt hij kwaad als hij voor het huis 

van de profeet Elisa staat?

- doet hij toch wat Elisa hem zegt?

-  wil hij voortaan alleen nog maar de 

God van Israël offers brengen?

-  wil hij aarde uit Israël meenemen naar 

zijn eigen land?

- staat dit verhaal in de Bijbel, denk je?

Gelukkig heeft Naäman geluisterd naar 

de tip van het meisje om naar de profeet 

Elisa te gaan. Hij luisterde ook naar 

zijn dienaren om zich in de Jordaan te 

wassen. Heb jij weleens geluisterd naar 

een raar advies?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Naäman (Hemelhoog 68)
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13. OM TE DOEN

4-8 jaar 

Kopje-onder

Naäman moet zich zeven keer baden in de rivier 

de Jordaan. Daarna is hij weer helemaal beter! 

De kinderen laten Naäman zes keer kopje-onder 

gaan. Wat gebeurt er de zevende keer?!

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een witte kartonnen beker

-   een ijslollystokje

En verder:

-   kleurpotloden

-   lijm

-   scharen of priklappen en prikpennen

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de strook papier en de 

beide plaatjes van Naäman.

-  De kinderen knippen of prikken de strook en 

de beide plaatjes uit.

-  Ze plakken de twee plaatjes tegen elkaar in het 

midden van het ijslollystokje.

-  Maak voor de kinderen met een schaar 

een dusdanig groot gat in het midden van 

de bodem van de beker dat het lollystokje 

erdoorheen kan.

-  De kinderen plakken de strook met de 

bijbeltekst op de beker.

-  De kinderen plaatsen het lollystokje in de 

beker, waarbij ze het stokje door het gat in de 

bodem steken.

-  Ze schuiven de zieke Naäman zes keer op en 

neer. De zevende keer draaien ze het stokje en 

een gezonde Naäman komt tevoorschijn!

Tip
Maak vooraf 

gaten in de 

bodems van de 

bekers.

4-8 jaar 

Zeven maakt het verschil

Nadat hij zeven keer onder 

water is gegaan, is alles anders: 

Naäman is genezen!

De kinderen zoeken de zeven 

verschillen tussen beide 

tekeningen.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een potlood of een pen

En verder:

-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  De kinderen zoeken de zeven verschillen.

-  Als ze een verschil zien, zetten ze een rondje om 

het verschil op de plaat aan de linkerkant.

-  Ze zetten ook een kruis door het getal boven de 

tekeningen.

-  Als alle getallen van 1 tot en met 7 zijn 

weggestreept, kleuren ze de tekening in.

pl
ak

st
ro

ok

Naäman ging zeven keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd had.
2 Koningen 5:14

pl
ak

st
ro

ok

Naäman ging zeven keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd had.

2 Koningen 5:14

1 2 3 4 5 6 7
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Elisa en Naäman

4-8 jaar 

Zeven keer beter

Nadat  Naäman  zeven keer onder water is gegaan, is hij weer 

helemaal gezond. Kunnen de kinderen in zeven vragen over het 

verhaal ‘Naäman beter maken’?

Wat heb je nodig?
Per team:

-   het werkblad

-   plakband

-   zeven kleine post-its

-   een pen

En verder:

-   de zeven quizvragen

Vooraf:
-  Hang de werkbladen van Naäman tegen de muur.

-  Plak op ieder werkblad zeven post-its op de zeven ‘vlekken’.

Aan de slag:
-  Verdeel de kinderen in teams van maximaal drie kinderen.

-  Stel de eerste vraag. De kinderen overleggen onderling en 

noteren hun antwoord op een van de post-its.

-  Is het antwoord goed, dan mogen ze die post-it op 

Naäman weghalen. Is het antwoord fout, dan blijft de 

post-it zitten.

- De quizvragen zijn:

  •  Wat is het beroep van Naäman?  

(de baas van het leger/legerleider)

  •  Welke ziekte heeft Naäman?  

(zijn hele lichaam zit onder de vlekken)

  •  Wie geeft Naäman een tip hoe hij beter zou kunnen worden? 

(een dienstmeisje [uit Israël])

  •  Welke profeet zou Naäman beter kunnen maken, volgens het 

dienstmeisje?  

(Elisa)

  •  Naar welke rivier moet Naäman van de profeet Elisa gaan?  

(de Jordaan)

  •  Wat moet Naäman in de rivier doen?  

(hij moet zeven keer kopje-onder gaan)

  •  Wat is er na zeven keer kopje-onder gebeurd?  

(Naäman is genezen)

-  Bij welk team is Naäman na zeven vragen bijna of helemaal 

genezen?

Variant voor kleuters
Wil je deze quiz met de kleuters doen? Maak er dan een 

kringquiz van. De kinderen bedenken als groep het antwoord 

en proberen als groep Naäman in zeven keer te genezen.
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Elisa en Naäman

8-12 jaar 

Van (w)aarde

Naäman wil graag aarde meenemen uit 

het land Israël. Op die aarde wil hij een  

altaar  bouwen om  offers  te brengen aan de 

Heer. De kinderen maken een potje met aarde, 

waaruit iets moois komt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   een kartonnen wegwerpbeker

En verder:

-  foamklei

- tuinaarde

- tuinkerszaad

- een gieter met water

Aan de slag:
-  De kinderen versieren de beker 

met foamklei.

-  Ze vullen de beker met de 

tuinaarde.

-  Ze strooien het tuinkerszaad 

op de aarde.

-  Ze gieten wat water over de 

aarde.

8-12 jaar 

Moeilijke opdracht?

Naäman wil zich niet gaan wassen 

in de Jordaan. De dienaren van Naäman zeggen tegen hem dat als het een moeilijke 

opdracht zou zijn geweest, hij het vast wel had gedaan. Dan gaat Naäman toch naar 

de rivier. Hij geneest en weet dan zeker dat de God van Israël de enige God in de 

hele wereld is.

De kinderen maken de opdracht van het werkblad. Vinden ze die moeilijk?

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen of een potlood

Aan de slag:
-  De kinderen maken de puzzel op het werkblad.

-  De woorden zijn: gezond, Jordaan, huid, ziek, meisje, profeet, Naäman, zeven, Elisa.

-  De oplossing luidt: Naäman wil alleen nog maar offers brengen aan de God van Israël.

Tip
Vraag de kinderen de 

beker thuis op een zonnige 

plaats te zetten. De aarde moet 

elke dag worden bevochtigd. Na 

een paar dagen kan de tuinkers 

worden gegeten, bijvoorbeeld 

als broodbeleg op kaas 

of in een salade.
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Elisa en Naäman

8-12 jaar 

Naäman bekent kleur

Nadat Naäman zeven keer onder 

water is gegaan in de rivier de 

Jordaan en hij genezen is, wil hij 

alleen nog maar de God van Israël 

dienen. Hij zal nooit meer  offeren  aan  

andere  goden. Zo verspreidt Naäman 

in zijn thuisland het verhaal van zijn 

genezing én de naam van de God 

van Israël. De kinderen zien met dit 

proefje hoe het werkt.

Wat heb je nodig?
-   een tafel

-   een grote glazen pot, bijvoorbeeld 

een weckpot

-   een lege jampot

-   een paar druppels inkt of waterverf

-   een paar kleine steentjes of 

knikkers

-   koud water

-   heet water in een thermosfles

-   ovenwanten

Aan de slag:
-  Vul de grote pot voor twee derde 

met koud water en zet deze in het 

midden op de tafel.

-  Leg een paar steentjes of knikkers 

in de jampot, zodat deze zwaarder 

wordt.

-  Druppel inkt of waterverf in de 

jampot.

-  Trek ovenwanten aan en vul 

de jampot met heet water.

-  Zet de jampot in de grote pot met 

het koude water.

-  Kijk wat er gebeurt!

Uitleg:
Het gekleurde hete water in de 

jampot stijgt; het koude water zinkt 

naar de bodem. Het gekleurde 

water gaat naar de oppervlakte en 

verspreidt zich.

Tips
- Hoe smaller de opening 

van de jampot, hoe langer 

de verspreiding van het 

gekleurde water duurt.

- Laat dit proefje alleen door 

een volwassene doen!

Tip
In de Samen
leesbijbel op 

bladzijde 685-689 
vind je nog meer 

ideeën.

Vul de grote pot voor twee derde met koud
water en zet deze in het midden op de tafel.

De grote pot staat voor
de rivier de Jordaan

De jampot staat voor Naäman.
Hij gaat onder water. Hierdoor geneest Naäman.
Vanaf dat moment wil hij alleen nog maar de God

van Israël dienen.

Het nieuws dat Naäman
beter is, verspreidt zich.

1
Leg een paar steentjes of knikkers in de

jampot, zodat deze zwaarder wordt.

2
Druppel inkt of waterverf

in de jampot.

3
vul de jampot met heet water.
Zet de jampot in de grote pot

met het koude water.

4

Wat heb je nodig?
* een tafel  * een grote glazen pot, bijvoorbeeld een weckpot  * een lege jampot  * een paar druppels inkt of waterverf

* een paar kleine steentjes of knikkers  * koud water  * heet water in een thermosfles  * ovenwanten

Kijk wat
er gebeurt!

!
Let op!

Dit proefje moet worden
gedaan door een volwassene!

!
tip:

Hoe smaller de opening van de jampot,
hoe langer de verspreiding van het

gekleurde water duurt.
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Elisa en Naäman

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Leontine Gaasenbeek

Werkbladen 4-8 jaar: Leontine Gaasenbeek

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring staan en 

houd elkaars handen vast.
- Laat drie kinderen elk een 

zin uitspreken, of spreek 
alles samen uit.
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Naäman ging zeven keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd had.
2 Koningen 5:14
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Vul de grote pot voor twee derde met koud
water en zet deze in het midden op de tafel.

De grote pot staat voor
de rivier de Jordaan

De jampot staat voor Naäman.
Hij gaat onder water. Hierdoor geneest Naäman.
Vanaf dat moment wil hij alleen nog maar de God

van Israël dienen.

Het nieuws dat Naäman
beter is, verspreidt zich.

1
Leg een paar steentjes of knikkers in de

jampot, zodat deze zwaarder wordt.

2
Druppel inkt of waterverf

in de jampot.

3
vul de jampot met heet water.
Zet de jampot in de grote pot

met het koude water.

4

Wat heb je nodig?
* een tafel  * een grote glazen pot, bijvoorbeeld een weckpot  * een lege jampot  * een paar druppels inkt of waterverf

* een paar kleine steentjes of knikkers  * koud water  * heet water in een thermosfles  * ovenwanten

Kijk wat
er gebeurt!

!
Let op!

Dit proefje moet worden
gedaan door een volwassene!

!
tip:

Hoe smaller de opening van de jampot,
hoe langer de verspreiding van het

gekleurde water duurt.

Toen zei Naäman: ‘Als u het goedvindt, wil ik graag wat aarde meenemen 
uit dit land. Op die aarde wil ik een  altaar  bouwen om  offers  te brengen 

aan de Heer. Ik zal nooit meer  offeren  aan  andere  goden.’

2 Koningen 5:17

NAAMAN BEKENT KLEUR

Nadat Naäman zeven keer 

onder water is gegaan in 

de rivier de Jordaan en hij 

genezen is, wil hij alleen nog 

maar de God van Israël dienen. 

Hij zal nooit meer  offeren  aan  

andere  goden. Zo verspreidt 

Naäman in zijn thuisland het 

verhaal van zijn genezing én de 

naam van de God van Israël. In 

dit proefje zie je hoe dit werkt. 
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ARAM

Aram was een buurland van Israël en lag ongeveer 

waar nu Syrië ligt. Israël en Aram waren vaak in 

oorlog met elkaar. De belangrijkste god van Aram 

heette Hadad. Soms werd hij ook Rimmon genoemd. 

Dat betekent donderaar. In Aram spraken de 

mensen Aramees. Die taal lijkt veel op Hebreeuws.

EEN HOOPJE ZAND?

Naäman weet het zeker: van nu af aan wil hij alleen 

nog de God van Israël dienen. Om dat ook in zijn 

eigen land te kunnen doen, wil hij aarde uit Israël 

meenemen - zo veel als twee ezels kunnen dragen. 

Dat lijkt een raar verzoek: als God over de hele aarde 

heerst, kun je Hem toch overal aanbidden? Maar het 

past wel bij het geloof van de mensen in die tijd. De 

mensen toen geloofden dat ieder land zijn eigen 

god had. Naäman wil niet dat zijn altaar onrein zou 

worden doordat dat op grond van een andere god 

staat. Hij wil zijn altaar bouwen op de aarde uit Israël.
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MOEILIJKE OPDRACHT?

Naäman wil zich niet gaan wassen in de 

Jordaan. De dienaren van Naäman zeggen tegen hem dat als 

het een moeilijke opdracht zou zijn geweest, hij het vast wel 

had gedaan. Dan gaat Naäman toch naar de rivier. Hij geneest 

en weet dan zeker dat de God van Israël de enige God in de 

hele wereld is. Vind je deze opdracht ook moeilijk? 

Aan de slag:
-  De letters staan door elkaar. Maak er een woord of een 

naam van uit het bijbelverhaal. 

-  Schrijf de letters in de rondjes onderaan. Je leest wie de 

gezonde Naäman nu alleen nog maar offers wil brengen. 

OPLOSSING:

zogend

jandaro

hudi

kezi

jesmie

toepref

manaan

vezen

salie

1

3

5

6

7
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