
 

  Elisa en de 42 kinderen   
Thema  Groepsvorming 

Bespotten 
Uitlokken 
Zonde en straf  

Onderbouw 
Bovenbouw 

Bijbelverhaal Elisa en de 42 kinderen   
Bijbelgedeelte 2 Koningen 2: 23 - 25 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
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Bij groepsgedrag zie je vaak dat het negatieve gedrag elkaar versterkt.  
Bespotten en uitlokken tot boosheid geeft hier uiting aan gevoelens van 
ongenoegen.  
Elisa’s vloek en de straf die God vervolgens geeft is een rechtvaardige straf. 
Elke zonde verdient straf. Hierin zien we dat God soms ook direct straft.  
De toorn van Elisa is een heilige toorn, omdat het niet ging om hemzelf. Het 
ging om het feit dat God werd bespot. Elisa voelde dat het ging om de diepe 
haat die er was tegen hem en ook tegen zijn voorganger Elia en uiteindelijk 
tegen God en Zijn knechten.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag vraag en antwoord 105 en 106. In 
deze zondag wordt gesproken over de eis van het zesde gebod. 
2 Kronieken 36: 16. Ook in deze tekst wordt gesproken over het bespotten 
van God en Zijn knechten. 

Psalm / Lied Psalm 14: 6 
Psalm 15: 3 
Psalm 34: 7 
Psalm 101: 5 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Het groepsgebeuren zie je hier heel sterk naar voren komen. Samen 
voelden de kinderen zich machtig en durfden zelfs Gods kind te 
bespotten. Hier kun je inspelen op het positieve wat een groep kan. 
Wordt er geluisterd naar iemand die verkeerde dingen wil doen, of 
wordt er iemand gevolgd die het positieve wil doen? Hierin kun je de 
link leggen naar pesten en de rol van de groep.  

• Hierbij kun je ook het bespotten van ouderen, andersdenkenden, 
mensen die er anders uitzien, minderheden, etc. bespreekbaar maken 
met de kinderen. Wat doet het met je als een hele groep of meerderen 
zich tegen je keert?  

 


