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Zie jij het ook?

Biddag
    map 20220233

gezinsdagboek

2 Koningen 6:8-23

Zie jij het ook?
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BIJBELLEZEN
Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.
Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich hebben, 
zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het met 
name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kin-
derbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet.

DOE-OPDRACHT
Beschrijving van een doe-opdracht om met elkaar als gezin uit te voeren. De 
plek van de beschrijving (voor of na het bijbellezen) geeft aan of de opdracht 
geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen van dit 
soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook functioneel. Kinderen onthouden 
de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje ‘ervaring’ en 
‘doen’. 
Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband met 
de (kleine) voorbereiding die het vraagt. 

GESPREKSVRAGEN
Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en
de boodschap.
Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee 
kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jon-
ge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen 
kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld: ‘waarom vind je…?’ of ‘hoe denk je…?’

BIDDEN EN DANKEN 
Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.

ZINGEN
Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toonhoog-
te van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. 
Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast 
brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het 
is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je gezin een plek te 
geven.
Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren ma-
ken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk 
in canon.

Hoe werkt het gezinsdagboek?
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God laat Elisa zien

Lezen:  2 Koningen 6:8-12
Leesvraag:  Welke landen hebben er oorlog?

De koning van Syrië heeft een plan: Hij stuurt zijn soldaten naar Israël om dat 
land aan te vallen. Maar als de soldaten naar een bepaalde plaats gaan, zien ze 
dat de mensen er gewaarschuwd zijn. Ze zijn weg, of er staan sterke Israëlitische 
soldaten op hen te wachten - dat weten we niet precies. De soldaten van Syrië 
gaan dan maar naar een andere streek en daar gebeurt weer hetzelfde. Daarna 
proberen ze het op andere plaatsen, maar steeds zien ze dat de Israëlieten ge-
waarschuwd zijn. De koning van Syrië wordt dan erg kwaad en hij denkt: Er moet 
een verrader in mijn leger zijn. Iemand die mijn plannen aan de koning van Israël 
vertelt. Boos vraagt hij: ‘Wie is hier de verrader?’ Eén van zijn dienaren zegt dan: 
‘Koning, er is bij ons geen verrader. Maar in Israël is een profeet. Hij heet Elisa. 
En de God van Israël laat aan Elisa zien wat onze plannen zijn. Daarom weten 
de mensen altijd dat we eraan komen, juist op de plaats waar wij ons tentenkamp 
op willen slaan.’ De koning van Syrië is boos. Hij gaat een oplossing bedenken, 
zodat Elisa nooit meer kan verklappen waar hij Israël aan wil vallen. Arme Elisa! 
Zou het goed afl open? Daarover lezen we morgen!
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Gespreksvragen
• Welke landen hebben er oorlog?
• Hoe weet de koning van Israël waar de vijand is?
• (Hoe) spreekt de Heere God met ons? Wat denk jij? 

Bidden & danken 
We vragen de Heere of Hij vrede in de wereld wil geven en of Hij ons helpt om 
Zijn stem te horen als Hij met ons spreekt. We danken dat Jezus onze Vredevorst 
is - Hij geeft vrede. We danken ook dat we erop mogen vertrouwen dat God voor 
ons zorgt.

Doe-opdracht
Koop (tuinkers)zaadjes, stop ze in een potje met aarde, en besprenkel ze met wa-
ter. Zet ze op een plekje waar ze in het licht staan, bijvoorbeeld de vensterbank. 
Zo, groeit het plantje nu door eraan te trekken? Nee, je moet vertrouwen hebben 
dat het goede zaadjes zijn, vertrouwen hebben dat het wortels gaat maken en 
gaat groeien. Als je er goed voor zorgt, dan zul je zien dat dat gebeurt. Wij mogen 
er ook op vertrouwen dat God voor ons zorgt, of we dat nu duidelijk zien, of niet. 
Net als in het verhaal van Elisa. 

Zingen
• Hij, die op Gods bescherming wacht - Psalm 91:1
• Vrede zij u - OTH 166
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Themalied midden-/bovenbouw

1. U weet wat ik denk. 
U weet wat ik voel.  
U weet wat ik zeg. 
U weet wat ik bedoel. 
Er is niets voor U verborgen, 
U kent mij door en door. 
Zie in mijn hart en leid mij in 
het rechte spoor. 

2. U ziet hoe ik lig. 
U ziet waar ik ga. 
U ziet of ik zit. 
U ziet wanneer ik sta. 
Er is niets voor U verborgen, 
U kent mij door en door. 
Zie in mijn hart en leid mij in 
het rechte spoor. Te
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Themalied onderbouw

1. Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar ’t gebed, 
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. 

3. Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar ’t gebed, 
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt. 

4. Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar ’t gebed, 
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet. 

6. Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet. (2x) 
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar ’t gebed, 
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet. 

(OTH 479)

3. U helpt als ik val. 
U troost als ik huil. 
U droogt al mijn tranen, 
Wanneer ik bij U schuil. 
Er is niets voor U verborgen, 
U kent mij door en door.  
Zie in mijn hart en leid mij in 
het rechte spoor.  
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De knecht gaat het zien

Lezen:  2 Koningen 6:13-17
Leesvraag:  Waarom is Elisa niet bang?

De koning van Syrië denkt na en maakt een plan om Elisa, die profeet van God, 
uit te schakelen. Dan kan Elisa nooit meer aan de koning van Israël vertellen 
waar het Syrische leger een inval doet. Spionnen vertellen aan de koning van Sy-
rië dat Elisa in Dothan is. Meteen stuurt hij een groot aantal soldaten met paarden 
en strijdwagens naar die stad. Ze willen Dothan ongemerkt omsingelen; daarom 
komen ze er midden in de nacht aan. Na een poosje ligt het grote leger als een 
ring om Dothan heen, zodat er niemand ongemerkt ontsnappen kan. De soldaten 
wachten tot de poorten opengaan;  dan zullen ze die profeet van de God van Is-
raël gevangen nemen!
Die morgen staat de knecht van Elisa vroeg op. Als hij naar buiten kijkt, ziet hij 
dat grote leger van de vijand om de stad heen staan. Hij schrikt! Wat kunnen Eli-
sa en hij, en de andere mensen in de stad, beginnen? Een paar mensen tegen 
zo’n groot leger? De knecht gaat meteen naar Elisa toe om het te vertellen. ‘Ach, 
mijn heer, wat moeten we nu doen?’ Maar Elisa is helemaal niet bang. Hij zegt: 
‘Vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. Die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen 
zijn.’ Elisa gaat bidden: ‘Heere open toch de ogen van mijn knecht, zodat hij het 
ook ziet.’ En dan ziet de knecht opeens dat er tussen het leger van de vijand en 
de stad Dothan een hemels leger is van vurige paarden en vurige strijdwagens. 
Zo beschermt de Heere Zijn profeet. 
Zulke ogen van geloof wil God ook aan ons geven! Dan gaan we zien dat God 
sterker is dan al onze zorgen en problemen. Zie jij dat ook? Als de Heere voor je 
zorgt, hoef je nooit bang te zijn!

Gespreksvragen
• Waarom is Elisa niet bang?
• Hoe beschermt God ons nu, denk jij? 
• Hoe kun je zien dat God voor ons zorgt? (Zie ook de doe-opdracht)

Doe-opdracht
Pak een vel tekenpapier. Teken vier keer een loofboom, zoals hij er uitziet in de 
vier seizoenen die we in Nederland kennen; dus hoe hij eruitziet in de winter, in de 
lente, in de zomer en in de herfst. Wie zorgt ervoor dat deze boom na de winter 
weer gaat bloeien?  Wie zorgt voor jou in alle seizoenen, altijd? Hoe kun je dat 
zien? Schrijf daar iets over op bij de tekeningen.
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Bidden & danken 
We bidden dat de Heere ons geloof geeft, zodat we zien dat Hij ons beschermt en 
voor ons zorgt. Tegelijk danken we dat we niet bang hoeven te zijn, omdat God 
voor ons zorgt.

Zingen
• Des HEEREN engel schaart - Psalm 34:4 
• Zegen ons, Algoede - OTH 168
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Neem steeds de derde letter. Als je aan het einde van de rij bent, 
ga dan vooraan de volgende rij verder met tellen. Welke zin lees je dan? 

Zie jij hoe je moet gaan om van zaadje tot plant te komen? 

a v d k b i h w e d z
b u f i j l j k b o m
t n v c s e o z a g i
h u j d r n t s z d g
i r h j v k n x t m z
s e j k e i c r i t d
b m a n o n a l d j n
i a m e s k b l g i x
p j o z h e o e t b n
c m z u l i v w j e j
n
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Naar Dothan kwamen veel soldaten. 
Een leger trok rondom de stad. 
Elisa wist hun doen en laten: 
de vijand was op oorlogspad. 

Zijn knecht werd bang en schreeuwde toen: 
‘Meneer, wat moeten wij nu doen?’ 

Elisa bidt om open ogen: 
‘Geef dat mijn knecht het zien mag, Heer.’ 

En daarna roept hij, opgetogen: 
‘Die bij ons zijn, die zijn veel meer!’ 

Ze zijn gelukkig nooit alleen: 
Gods leger is er om hen heen! 

‘O Heer, verblind al die soldaten.’ 
Zo bidt Elisa dan daarna. 

Het leger heeft niets in de gaten. 
Hij brengt ze naar Samaria. 
Ze eten en ze mogen gaan. 

In Israël is rust voortaan! 

Heer, geef ons ogen te geloven. 
Wij bidden U: geef bovendien 

Uw sterke Heil’ge Geest van boven, 
zodat we steeds Uw liefde zien. 
Ja, God is goed en God is trouw. 

Zie jij het ook: Gods zorg voor jou? 

 

Tekst: Roel Bartels
Te zingen op de melodie  van 

'Laat m'in U blijven, groeien, bloeien', OTH 284 
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God verblindt en God laat zien

Lezen:  2 Koningen 6:18-23
Leesvraag:  Naar welke plaats gaan de soldaten?

Elisa gaat nog een keer bidden. Hij vraagt aan de Heere of Hij de vijand met blind-
heid wil slaan: of Hij ervoor zorgt dat ze Elisa en hun omgeving niet zullen her-
kennen. Dan gaat hij vol vertrouwen naar de Syriërs toe en zegt: ‘Jullie moeten 
niet hier zijn. Volg mij maar. Ik breng jullie wel naar de man die jullie zoeken.’ En 
het wonder gebeurt: de vijand heeft niet door dat het Elisa is die hen meeneemt. 
Ze lopen ongeveer vier uur lang achter Elisa aan en gaan dan de stad Samaria 
binnen. Dat is de hoofdstad van het tienstammenrijk, waar de koning van Israël 
woont. Als ze daar aankomen, bidt Elisa nog een keer: ‘Heere, open nu hun ogen, 
zodat ze zien.’ Dan zien de soldaten ineens waar ze zijn! Ze begrijpen dat ze ge-
vangen zitten in Samaria. Wat denk je, zouden ze nu bang zijn? 
De koning van Israël vraagt enthousiast aan Elisa: ‘Zal ik ze doden? Zal ik ze 
doden, mijn vader?’ Maar Elisa weigert dat. ‘U hebt deze soldaten niet gevangen. 
En krijgsgevangenen mag men niet doden. Nee, doe het anders. Deze mannen 
hebben vier uur gelopen. Geef ze eten en drinken.’ Gelukkig luistert de koning en 
de soldaten zien tot hun verwondering dat ze eten en drinken krijgen. De koning 
zorgt zelfs voor een grote feestmaaltijd! Zo laten Elisa en de koning zien wat ge-
nade is: de vijanden hebben het niet verdiend, maar ze krijgen wél wat ze nodig 
hebben. Dan mogen ze zomaar weer vrij vertrekken. Het laatste zinnetje in dit 
verhaal is prachtig: ‘Daarna kwamen de soldaten van Syrië niet meer in het land 
van Israël terug!’  

Gespreksvragen
• Naar welke plaats gaan de soldaten?
• Waarom krijgen de soldaten een feestmaaltijd?
• Elisa laat zien dat je goed voor je vijanden moet zorgen. 

• Waar ga jij deze Biddag vooral om vragen? 

Bidden & danken
We bidden dat God het komende jaar voor ons zorgt zoals Elisa voor de vijanden 
zorgde: door ons genoeg eten en drinken te geven. Ook vragen we of God ons 
laat zien hoe we (net als Elisa en Jezus) mensen kunnen liefhebben. We danken 
de Heere dat Hij ons door de Heilige Geest wil helpen om dat te doen. 

o Wie zei ooit ‘Heb je vijanden lief en wees goed voor hen’ (Matt. 5:44)? 
o Deed die Persoon dat zelf ook? (Hoe?)
o Zou jij goed voor je vijanden kunnen zijn, denk je?
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Doe-opdracht
In het verhaal van Elisa gebeurde er iets onverwachts: Elisa zorgde ervoor dat de 
soldaten een feestmaal kregen. Dat hadden de mensen niet zien aankomen! Doe 
deze week onverwacht iets aardigs, iets wat niemand ziet aankomen. Doe bij-
voorbeeld een keer boodschappen voor je ouders, bak iets lekkers voor de buren, 
doe aardig tegen die jongen of dat meisje op school wanneer anderen onaardig 
tegen hem/haar zijn, of wees aardig tegen een klasgenoot die zelf onaardig doet! 
Wat voor onverwachts ga jij doen?

Zingen: 
• Themapsalm: Psalm 33:8,11
• Themalied onderbouw: Bewaar je oog voor wat je ziet - OTH 479
• Themalied bovenbouw: U weet wat ik denk - OTH 550
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Zie jij hoeveel plaatjes er van iedere soort zijn? Kijk goed, tel en vul in. 

De knecht van Elisa zag, na het gebed van Elisa, de paarden en strijdwagens die God 
hen had gestuurd. Kun jij de andere helft van dit paardenhoofd erbij tekenen?


