
KINDERKERK LES: Elisa en Naäman

Doel van les:

Ons gesels oor vreemde opdragte in die Bybel.  Dit is ‘n eksamenles oor die genesing van 
Naäman.

Aktiwiteit 1:  Vries dans:  Speel ‘n liedjie en laat die kinders dans soos hulle wil.  Wanneer 
die musiek stop, moet hulle vries.  Die een wat beweeg, is uit en moet gaan sit. 

Aktiwiteit 2: Luister speletjie:  Speel ‘n aantal klanke en laat die kinders raai wat dit is wat 
hulle gehoor het.  (Kan diere geluide wees, musiek instrumente of huishoudelike items.)

Sê:  Ons gesels vanaand oor ‘n man wat baie siek was, en ‘n snaakse ding moes doen om gesond 
te raak.  Hy wou eers nie luister nie, maar het toe wel besluit om te doen wat vir hom gesê is.

Illustrasie:  (Kry vooraf ‘n spons en sny dit uit in die vorm van ‘ n mannetjie.  Verf dan net 
voor klas begin, ‘n klompie kolletjies regoor die sponsmannetjie met ‘n waterverf.  Wanneer 
die storie by die deel kom waar Naaman in die rivier moes bad, doop die mannetjie sewe keer 
in die water. Soos jy die mannetjie in die water doop, maak seker om dit te druk dat die verf 
begin afwas.  Teen die sewende keer se doop, behoort die verf afgewas te wees en die 
mannetjie skoon.)

Daar was ‘n generaal met die naam Naäman, wat in ‘n oorlog teen Israel, ‘n jong dogtertjie 
gevang, en na sy eie land gevat het om vir sy vrou te werk.  Naäman het ‘n siekte gehad met 
die naam melaatsheid.  Dit was ‘n vreeslike siekte en die meeste mense wat dit gehad het, 
mag nie naby ander mense gekom het nie.  Die mense het lelike sere oral oor hulle lywe gehad.

Eendag het die dogtertjie Naäman se vrou sien huil.  Die vrou het gehuil oor Naäman so siek 
was.  Die dogtertjie was hartseer toe sy dit hoor.  Sy het die vrou vertel van die profeet 
Elisa, wat baie wonderwerke gedoen het.  Naäman se vrou het hom toe vertel van Elisa, en 
Naäman is Israel toe.

Toe Naäman by Elisa se huis aankom, was hy baie verbaas, want Elisa het nie eers uitgekom 
om hom te groet nie.  Hy het net sy dienskneg uitgestuur, om vir Naäman te sê dat hy 
homself sewe maal in die Jordaanrivier moet gaan was.

Dit het Naäman baie kwaad gemaak, want hy het gedink die riviere in sy land is baie beter as 
die Jordaanrivier in Israel. Hy kon maar net sowel in een van hulle gaan bad het. Maar sy 
diensknegte het hom gesoebat om te maak soos Elisa gesê het.  Hy het toe na die Jordaan 
gegaan en homself sewe maal gewas.  Skielik was hy gesond.  Toe het Naäman die Here se 
Naam geloof en gesê dat hy Hom sy hele lewe lank sal dien.
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Die Here het daardie jong dogtertjie gebruik, om in ‘n vreemde land ander mense van Hom te 
vertel.  Sy was baie braaf.  Is jy braaf genoeg om ander van Jesus te vertel?

Groepe sluit af met gebed.
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