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Assen, Opstandingskerk, 26 augustus 2018 - Ds. Peter van de Peppel  

 

Preek over II Koningen 2: 19-25: De Beer is los 

 

Eerste optreden van Elisa 
19De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: ‘De ligging van de stad is goed, zoals u ziet, maar het water 
is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorten.’ 20Elisa zei: ‘Breng me een nieuwe schaal, met wat zout 
erop.’ Ze brachten hem een schaal, 21en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in terwijl hij zei: ‘Dit 
zegt de HEER: Hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken.’ 
22En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. 
23Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, rende een troep kinderen op hem af 
die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Kaalkop, kaalkop! Zet ’m op, zet ’m op!’ 24Elisa keek om, en toen hij 
de kinderen zag, vervloekte hij ze in de naam van de HEER. Meteen kwamen er twee berinnen uit het bos, 
die tweeënveertig van de kinderen verscheurden. 
25Vanuit Betel trok Elisa naar de Karmel, en van daar keerde hij naar Samaria terug. 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

 

Stelt u zich voor: een gezin met tienerkinderen zit aan tafel en heeft gegeten. Het is 40 jaar geleden en het 

is gebruikelijk dat na de maaltijd uit de bijbel wordt gelezen. En dan wel van kaft tot kaft. Te beginnen bij 

Genesis en dan eindigend bij Openbaring. 

Vader is toe aan 2 Koningen en leest het verhaal van Elia en de beren. Als dat gelezen is, begint de oudste 

dochter des huizes hevig te protesteren. Wat is dit voor een raar verhaal? Een profeet wordt uitgescholden, 

is gepikeerd, vervloekt die kinderen en vervolgens worden er 42 door beren verslonden. En dat staat in de 

bijbel. Wat een wreed verhaal, belachelijk! Vader, vertel maar eens wat ik daarmee moet!  

 

De vader zit met zijn mond vol tanden. Hij zal de vraag best begrijpen, maar weet het antwoord niet. Dan 

schiet hem een uitvlucht te binnen. Hij zegt: Vraag dat maar aan de dominee. En die zit er dus vanochtend 

mee. 

 

Eerst maar eens:  wat gebeurt er precies in dit verhaal?  

De profeet Elisa gaat van Jericho naar Bethel. Daar wordt hij uitgescholden door kinderen. Waarschijnlijk 

gaat het niet om heel kleine kinderen, maar om jonge jongens. Ze schelden hem uit voor kale (kaalkop). 

Dat kan te maken hebben met zijn haardracht, die van een profeet, waarbij rondom een rand met haar op 

zijn schedel is overgelaten en het middelste gedeelte kaalgeschoren. Zo gebeurde dat ook wel bij 

monniken in de kloosters. De herkenbare haardracht van een geestelijke.  

Het scheldwoord heeft dus te maken met zijn functie als profeet.  

 

Wat er daarna volgt:  zet hem op, of vlieg op, moet zo iets betekenen als: ga maar weg, verdwijn maar. 

Misschien wel vlieg maar op naar de Elia je voorganger. Die was vlak daarvoor ten hemel gevaren.  

Elisa is danig in zijn wiek geschoten, zeer beledigd, vervloekt de jongens in de naam van de Heer zijn God. 

Vervolgens komen er twee berinnen uit het bos die 42 van de jongens doden. 

 

Een humorloze man, noemt Guus Kuijer deze profeet in zijn boek De bijbel voor ongelovigen. Je kunt het 

moeilijk met hem oneens zijn. Natuurlijk, jonge jongens kunnen pesten en treiteren. En schelden kan 

gemeen zijn en zeer doen, maar dit staat in geen verhouding tot de straf die erop volgt. Het is schieten met 

een kanon op een mug. Ons hart gaat uit naar de ouders van die 42 gedode jongens. En niet naar Elia. Die 

ook nog eens onverstoorbaar zijn weg vervolgt. In het joodse commentaar de Talmoed staat dat Elia met 

ziekte werd bestraft door zijn God, omdat hij hier veel te ver ging. Een gegeven waaruit blijkt dat eeuwen 

geleden mensen zich ook al gestoord hebben aan dit verhaal. 

 

Wat moet je ermee aan? Is het waar gebeurd, of moeten we het verstaan als een legende of een sprookje? 
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Het is goed om ons te realiseren dat de bijbel ook vol staat met legenden, sagen en sprookjes. Lang niet 

alles is letterlijk gebeurd. Maar vaak is niet goed uit te maken wat precies historisch is en wat ontsproten is 

aan fantasie. 

 

Het verhaal van Elisa en de beren zou inderdaad legendevorming kunnen zijn. Dat zou dan vooral te 

maken hebben met het feit dat twee beren in korte tijd maar liefst 42 kinderen verslinden.  

 

Het is nogal macaber, maar probeert u  zich dat maar eens voor te stellen. Wilde dieren doen dat soort 

dingen niet zomaar. Mensen aanvallen doen ze als ze zich bedreigd voelen, als ze jongen willen 

beschermen of als ze hongerig zijn. Ze zouden bij de dood van een paar kinderen zeer waarschijnlijk zijn 

opgehouden. Bovendien is de vraag als de kinderen weggevlucht zijn of ze al die alle 42 hadden kunnen 

achterhalen. 

 

En waarom trouwens dat getal 42? Waar komt dat vandaan en waarom wordt dat zo expliciet genoemd? 

Veel uitleggers hebben zich er het hoofd over gebroken, maar blijven het antwoord schuldig. Zeven is het 

getal van de volheid en volmaaktheid, zes het getal van het net niet, en het onvolmaakte. Zeven maal zes 

is 42. Veel verder komen we niet. In ieder geval wordt er mee aangegeven dat niet alle kinderen gedood 

worden, een rest heeft het overleefd. 

 

Even een uitstapje naar een meer psychologische duiding van het verhaal. Wie uitgescholden wordt voelt 

zich gekrenkt. Zeker als het gaat om iets wat als heel belangrijk wordt ervaren. In dit geval het profeet zijn 

van Elisa. Dan kunnen als vanzelf wraakgevoelens opkomen. Je wenst in stilte de ander dood. Op de een 

of andere manier. De sluizen naar het donkere onbewuste gaan open en voor dat je het weet is de beer 

los. Die beren komen niet voor niets uit het bos. Dat stond in die tijd voor onherbergzaam gebied bevolkt 

door wilde dieren dat je beter niet kon betreden. 

  

Met andere woorden het verhaal zou ook gelezen kunnen worden als de vervulling van donkere 

wraakgevoelens die Elisa koestert jegens de jongens die hem uitschelden. Daarmee wordt het overigens 

niet minder moeilijk. 

 

Een legende of een sprookje, wie weet, maar ondertussen staat het wel in de bijbel. Degene die het heeft 

opgenomen was overtuigd van de waarde en de boodschap van het verhaal. En dat doet een appèl op ons. 

Want het staat in het boek waaraan wij in de kerk grote waarde toekennen. De bijbel is het woord van God. 

En hoe we ook precies over deze vrij massieve uitspraak denken, het is goed om nog wat verder op de 

betekenis en de achtergronden van dit verhaal in te gaan. Terzijde leggen en ontkrachten kan altijd nog.  

 

En ik zeg er voor de volledigheid maar bij, dat dat soms ook wel moet en dat we niet alle vragen die 

verhalen oproepen kunnen oplossen. In ieder geval is het ook niet goed wat ons tegen de borst stuit maar 

klakkeloos te slikken. Dat in ieder geval niet. Daar zijn in het verleden al te veel ongelukken door gebeurd.  

 

Ik las hoe een collega (van een ‘zware’ kerk) van dit verhaal zegt dat het ons waarschuwt dat God zich niet 

zomaar (via een profeet) laat bespotten. Wie dat doet moet rekenen met rare dingen die kunnen gebeuren.  

Dat betekent dat hij instemt met de gedachte dat God twee beren 42 jongens laat verslinden. God gebruikt 

geweld. Dat is zijn goed recht. We zitten dan niet ver vandaan van mensen die in  de naam van die God 

geweld gaan gebruiken. We zitten dan heel dichtbij IS. 

 

Dit verhaal over Elisa staat niet los van andere gedeelten in dit hoofdstuk. De context is de opvolging van 

Elia als profeet door Elisa.  

 

Even kort iets over het voorafgaande: Elia geeft aan dat zijn tijd erop zit en Elisa gaat met hem mee. 

Inmiddels weet Elisa dat hij geroepen is tot de opvolger van Elia. Op een zeker moment wordt Elia door 
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een stormwind opgenomen naar de hemel. Elisa raapt de mantel die van Elia is afgegleden en slaat die 

om. Hij is nu de opvolger van Elia. Hij draagt de profetenmantel.  

 

Maar klopt dat wel? Waaraan kunnen we zien dat deze Elisa in de lijn van de profeten staat? De echte 

profeten als Mozes en Jozua?  

 

De verhalen die volgen moeten dat aantonen. We zien het aan de macht die Elisa heeft als hij bij de rivier 

de Jordaan komt. Hij slaat met de profetenmantel op het water en het water wijkt uiteen in tweeën. Zoals 

destijds toen Mozes voor de rode zee stond. Zoals ooit Jozua het water van de Jordaan deed splijten toen 

het volk Israël het beloofde land binnen trok op weg naar Jericho. Nee het is wel duidelijk, hier is een echte 

profeet opgestaan. 

 

Elisa in de lijn van Elia, een echte profeet: dat wordt ook geïllustreerd met de twee verhalen die we lezen 

als eerste optreden van Elisa. In de eerste plaats verricht Elisa een heilsdaad in Jericho door het vervuilde 

water daar te zuiveren. Dat is wat profeten doen, zij spreken heilswoorden en verrichtten heildaden. Dat is 

de zegen van de profeet.  

 

Maar bij de profetische opdracht behoort ook het duister en het donker aanwijzen. Hoort  ook de 

onheilsprofetie en de vloek. Die manifesteert zich en wordt duidelijk in het verhaal van Elisa en de 

berinnen. Wie spot met deze profeet, en zo met de God van Israël, wie kiest voor afgoderij roept het onheil 

over zich af.  

 

Het gaat in dit verhaal om de botsing van afgoderij met het geloof van Elisa in de God van Israël. De 

jongens zijn beïnvloed door de afgodendienst, waar Bethel  om bekend stond. Zij zeggen 

hoogstwaarschijnlijk wat hun ouders denken. 

 

Ik lees het verhaal als een parabel over de beslissende keuze. Wie verkeerd kiest, de juiste weg bespot, is 

er zich er niet bewust van dat het bij deze keuze ten diepste om een keuze voor leven of dood gaat. De 

verkeerde keuze zet de deur open naar het duister. Dan komt het kwaad om het leven te verslinden. Dan is 

de beer los.  

 

Het verhaal wil uiteindelijk de vraag oproepen aan welke kant sta jij? Van het geloof in de God van Israël? 

Of de afgoderij?  

We kunnen deze vraag historisch verstaan, maar het lijkt me beter om te concluderen dat hiermee een 

vraag wordt aangeroerd die voor ons in onze tijd ook actueel is.  

 

Hoe wil jij als mens leven? In wiens dienst wil je staan?  

 

In dienst van de afgoden van onze tijd? Die vragen om steeds meer, steeds sneller, steeds beter. Afgoden 

houden geen rekening met het welbevinden van hun aanhangers, maar zijn geneigd ze te verslinden. Zo 

doet Afgod Alcohol het, en Koning Kapitalisme, en de God van onverzadigbaarheid, gulzigheid en steeds 

meer. Rupsje nooit genoeg.  

 

We hebben door de zegeningen van welvaart en techniek een prachtig leven, materieel gezien. Hoeven 

lang niet meer zo erg te sloven als mensen in de eeuwen hiervoor. We zijn minder kwetsbaar voor de 

grillen van de natuur geworden. Maar aan deze ontwikkeling zit ook een andere kant.  

In de afgelopen eeuw zijn 50% van alle diersoorten verdwenen. De aarde is aan het opwarmen. De 

toename van de menselijke soort dreigt een vloek voor de planeet te worden. 
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Wie uit het oog verliest dat er grenzen zijn aan de groei dat hij ook een verantwoordelijkheid heeft ten 

opzichte van ander leven dan alleen het menselijk leven, wie denkt dat het allemaal niet op kan, die speelt 

met vuur. 

 

Het gaat in het geloof om het goede, het mooie en het schone. Om heil. De keuze daarvoor, de 

levensoriëntatie daarop. Tegelijk stuiten we bij die keuze ook op het donker en het onheil. Op het donkere 

bos, waar de wilde dieren leven. Op dat wat zich plotseling manifesteert als bijvoorbeeld terroristen om zich 

heen schieten.  

 

Kerkvader Augustinus zei: dat uitschelden van de kale schedel van Elisa doet mij denken aan Golgotha, de 

schedelplaats, waar Jezus werd bespot en gekruisigd. Een mooie vondst, maar velen vinden dat vast te ver 

gezocht.  

 

Ik zie een andere verbinding met Jezus. Aan het einde van de Bergrede is gekomen legt hij deze keuze 

aan de mensen voor. Wil je mij volgen? Dat is een verstandige keuze. Dan leg je een goed en veilig en 

betrouwbaar fundament onder je leven. Doe je dat niet dan moet je niet raar staan te kijken als je 

overspoeld wordt door stormen en je geen stand kunt houden. Ook bij Jezus gaat het om de keuze voor de 

Goede God die je vrij zal maken en niet voor de afgoden, die je onvrij en afhankelijk maken.  

 

God stuurt geen beren uit het bos op ons af. Maar soms veroorzaken wij door onze levenswijze wel dat het 

donker zich genadeloos voor ons opent. En dan is de beer los. Als wij de keuze voor het leven en tegen de 

dood bagatelliseren of belachelijk maken. Dat is volgens mij de waarschuwing die dit verhaal bevat.  

 

Zo moet het niet zijn, zo mag het niet zijn en zo zal het tenslotte ook niet zijn. Dat is het geloof dat we hier 

belijden en waarin we ons oefenen.  

 

En als de beer weer eens losbreekt, dan kunnen we denken aan Jezus lam van God. Die Gods weg ten 

einde ging. Ten onder ging aan het menselijk kwaad, maar opgewekt werd ten leven.  

 

Zoals in dat verhaal van Elisa en de beren: er blijven jongens over. Er is toch weer hoop en een kans voor 

het goede.  

 

Amen              

 

 


