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Elia gaat Elisa zalven als profeet van de Here

De Here hoorde het geklaag van Elia, en zei: “Kom naar buiten uit de grot, 
dan zal Ik aan je voorbij gaan”. Gehoorzaam ging Elia naar buiten. Het begon 
hard te waaien, zo hard dat er zomaar rotsen braken; maar in de windvlaag 
was de Here niet. Toen kwam er een aardbeving, ook daar was de Here niet 
in. Daarna kwam er een vuur, en ook daar was de Here niet in. Maar toen 

kwam er het gefluister van een zachte briesje. Elia begreep dat hier de Here 
in was. Hij sloeg snel zijn mantel voor zijn gezicht. Hij stond in de opening 
van de grot. Weer hoorde hij dezelfde vraag: “Elia wat doe je hier?” Elia 
klaagde weer. De Here was niet boos, maar ging hem helpen. Hij gaf Elia een 
nieuwe opdracht. Hij moest teruggaan en twee koningen zalven: een over Is-
raël (Jehu), en een over Aram. Zij zouden beide het koningshuis van Achab 
straffen. Daarna moest hij naar een profeet gaan die Elisa heette, de zoon 
van Safat vlak bij Jizreël, waar Achab woonde, en hem tot zijn opvolger als 
profeet van de Here zalven.

De Here zei ook, je bent niet alleen: Ik heb 7000 mensen bewaard, die niet 
voor Baäl hebben gekozen. Vol goede moed, en niet zo somber meer, ging hij 
op weg. Toen hij bij Elisa kwam, zag hij dat die bezig was met ploegen. Hij 
had wel twaalf span ossen voor de ploeg (net zoveel als er stammen van Israël 
zijn), en Elisa liep achter de twaalfde. Hij ploegde rustig door, en had geen 
idee dat zijn leven opeens heel anders zou worden. Elia gooide zijn mantel 
over hem heen. Elisa begreep meteen wat dat betekende. Natuurlijk schrok 
hij, hij moest alles achterlaten. Hij zou Elia opvolgen, en zijn werk voortzet-
ten. Hij liet zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij toch 
even afscheid nemen riep hij, dan zal ik u volgen. Elia vond dat goed. Snel ging 
Elisa zijn ossen slachten. Het vlees braadde hij op het hout van de ploeg. Het 

gebraden vlees was voor de knechten. Daarna ging hij met Elia mee om zijn 
dienaar te zijn.

Elia’s werk was nog niet klaar. Hij kreeg nog een grote opdracht van de Here. 
Achab luisterde nog steeds naar Izebel en niet naar de Here. Hij moest en 
zou de wijngaard van zijn buurman Naboth hebben, daar wilde hij een moes-
tuin van maken. Maar Naboth wilde de wijngaard niet verkopen, en ook niet 
ruilen voor een ander. Nee, zei Naboth, het is het erfgoed van mijn voorou-
ders, dat kan ik niet wegdoen. Hier heeft de Here voor gezorgd. Wat er toen 
gebeurde lees je de volgende keer.

Nel Davids



Sam en Anne hadden meivakantie, en de zon scheen uitbundig. “Zonde om bin-

nen te blijven”, vond mama, “we gaan een boswandeling maken”. Overal in het 

bos hoorden ze vogels zingen. Tussen alle liedjes door, hoorden ze af en toe 

een scherp “tjik, tjik, tjik”. “Da’s een specht” wist Sam. “Stilstaan en goed 

kijken”, zei mama. En ja hoor, na een poosje kwam een grote bonte specht te 

voorschijn. Hij pronkte in zijn zwart-wit pak met felrode plekken. “Wat is ie 

mooi!” vonden de kinderen. “Gaat ie timmeren?” vroeg Sam, die al eerder ge-

zien had hoe een specht op een dode tak zat te roffelen. “Waarom doet ie 

dat?” wilde Anne weten. “Er zijn twee redenen”, legde mama uit. Ten eerste 

bakent hij zijn territorium af, zodat hij genoeg voedsel heeft voor z’n gezin; 

ik ben de baas hier, wil hij aan andere spechten duidelijk maken. Daarnaast, 

vindt hij zijn voedsel, rupsen en dergelijke, achter de schors van dode tak-

ken, en moet hij boren om ze te kunnen pakken”. Toch vond Anne het moeilijk 

te begrijpen. “Krijgt ie dan geen hoofdpijn?” Mama moest lachen. “Als wij ons 

eten op die manier moesten halen, dan wel! Maar God heeft de specht een 

heel sterke schedel gegeven met een soort schokdempers. En hij timmert 

maar kort, hoor”.

Op een meer open plek in het bos hoorden zij ineens een raar lachje: “Kluu, 

kluu, kluu, kluu!” “Wat zou dat nou weer kunnen zijn?” vroeg Sam. Ze hoefden 

niet lang te wachten voor het antwoord. Uit een hoge boom vloog een mooie 

groen-gele vogel naar de grond. Met zijn lange, sterke snavel begon hij zijn 

jacht op mieren en kleine insecten. “Jullie hebben geluk”, zei mama, “je ziet 

niet zo vaak een groene specht”. “En hij is veel groter dan die andere 

specht”. Sam was onder de indruk. “Die heeft ook een rode plek op z’n hoofd”. 

Anne vond hem prachtig. “Weet je waar de groene specht z’n nest maakt?” 

vroeg mama. “In een boom, misschien”, dacht Anne. “Ja, hij zoekt een oude 

boom uit, die groot genoeg is om zijn hol uit te boren. En z’n vrouwtje legt 

mooie, witte eieren”. “Eten wij vanavond omelet?” Sam had trek gekregen!

Wonderen van de natuur    Spechten

Chris Tarry



Geneeskunde
Lang geleden geloofden mensen dat ziekte een straf van de goden was. Alleen pries-

ters en tovenaars konden voor genezing zorgen. De zieken kregen geneeskrachtige 

kruiden, en moesten een offer brengen aan de god van genezing. De Israëlieten za-

gen gezondheid als een zegen van God. Ziekte was een teken dat God niet meer voor 

hen zorgde, en alleen God kon zieken genezen. Koning Hizkia bad tot God, toen hij 

ongeneeslijk ziek was. Hij moest: “een plak gedroogde vijgen nemen en de ontstoken 

plek ermee inwrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg” (Jesaja 38:21). In ge-

droogde vijgen zit een stof die op penicilline lijkt. Die stof krijg je als je een ont-

steking hebt. Veel kruiden hebben geneeskracht, maar in de zestiende eeuw werden 

in Europa veel kruidengenezers van hekserij beschuldigd. De eerste apothekers ver-

werkten kruiden in hun drankjes. Veel mensen gebruiken tegenwoordig weer kruiden 

om ziekten op een natuurlijke wijze te behandelen. Maar ook voor gewone genees-

middelen worden vaak kruiden gebruikt. In de 5e eeuw v. Chr. zei de Griekse dokter 

Hippocrates, dat ziekten niet door tovenarij maar door de natuur werden veroor-

zaakt. Hij kreeg de naam 'vader van de geneeskunde'. 

Hij was een van de eersten die door onderzoek een goe-

de diagnose konden stellen. Hygiëne vond hij heel be-

langrijk. Hippocrates had een beroemde artsenschool. 

De artsen in opleiding moesten zelfs een eed van eer-

lijkheid en goed gedrag afleggen. Ook nu moeten medi-

sche studenten, voordat ze hun artsendiploma krijgen, 

een eed afleggen. Die wordt zelfs  de ‘Eed van Hippo-

crates' genoemd. Door het bestuderen van ‘lijken’ (dode mensen) leerden artsen 

veel van het lichaam. Omdat hun instrumenten werden meebegraven, weten we dat 

er in de tijd van Hippocrates veel medische instrumenten wer-

den gebruikt. Ook de Romeinen hadden goede artsen en voer-

den ingewikkelde operaties uit. Maar toen door epidemieën 

veel mensen stierven, lag de ontwikkeling eeuwenlang stil. In 

de gouden (zeventiende) eeuw ontwikkelde Antonie van Leeu-

wenhoek de microscoop. Hij zag in zijn 

eigen tandplaque onder de microscoop 

‘kleine diertjes’. Omdat hij ze tekende, 

weten we nu dat het bacteriën zijn geweest. Door die kennis 

weten we nu dat veel ziektes veroorzaakt worden door klei-

ne beestjes. Ook dat goede hygiëne heel belangrijk is. Zoals 

handen wassen als je naar de wc bent geweest. In het boek 

Openbaring lezen we dat God Zelf in het Koninkrijk voor 

genezing zal zorgen. Dan zal er geen arts meer nodig zijn: “De bladeren van de boom 

brachten de volken genezing” (Openbaring 22: 2).

Wist je dat?

Nel Davids



Woordzoeker bij wonderen van de natuur

Zoek de woorden hier onder op en streep ze in de woordzoeker door. Met de 

letters die over blijven kun je nog een woord maken. Succes!

BOOM KLEEFTONG RUPSEN    VLIEGEN

BOS KLIMPOTEN SCHUW

HIPPEN NESTHOLTE SNAVELS

INSECTEN NOTEN TIMMEREN

Van alles en nog wat over je lichaam vind je op kennisnet: 

http://www.kennisnet.nl/cpb/po/kids/thema/gezondheid/

lichaam_homepage.html

Wil je wel eens een grote bonte specht horen roffelen? 

Luister dan op: http://www.ivnvechtplassen.org/

ivn_vogels_park_bos_Grote_Bonte_Specht_Dendrocopos-

major.html
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