Bijbelspel N
maann
Naaääm

** musical ** liedjes ** speelbladen

Spelers:
Verteller
Naäman
Enkele knechten
Meisje uit Israël
De koning van Israël
De profeet Elisa
Gehazi, knecht van Elisa
Naäman zit met zijn hoofd in zijn handen
en kijkt bezorgd.
Verteller:

Naäman is ziek, hij is melaats,
wie kan hem nog beter maken?
Geen dokters, geen zalf, niets helpt helaas,
om die zweren kwijt te raken.
De knechten van Naäman zingen:

Heb je wel gehoord van Naäman, Naäman,
de hoofdman Naäman uit Aram?
Aram
Hij wordt heel ziek, hij is melaats.
Niemand kan die ziekte genezen helaas.
Wat een pech, is dat zeg,
hoe gaan die zweren weer weg?
De slavin, een meisje uit Israël komt op. Verteller:

Een meisje uit Israël weet het wel,
hoe Naäman kan genezen.
genezen
Ze zegt (slavin:) ”Ga op reis naar Israël,
bij Elisa moet je wezen.”
De slavin zingt:

Heb je
e wel gehoord van Elisa, Elisa?
Heb je wel gehoord van Gods profeet?
Want als jij nu naar hem toe gaat,
vraagt Elisa de God van Isr’el om raad,
Ga nu snel, naar Israël,
de Here God weet het wel!
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(Verteller:) Naäman luistert naar zijn slavin,
hij zegt( Naäman:) ”Ik ga het proberen.

Pak vlug de mooiste geschenken in:
Goud…
oud… zilver… en prachtige kleren.”
Verteller:

Naäman reist naar Israëls
ls paleis,
maar daarr moet hij niet wezen.
De koning roept (koning:) ”Ik
” ben niet zo wijs
als God, dat ik kan genezen.”
“Ik
Ik kreeg een boodschap van de profeet.
profeet
Ga
a met uw paard en wagen,
maar naar Elisa, die al weet,
dat u hem om hulp komt vragen.”
vragen
Naäman zingt:

Strakjes kom ik bij Elisa.
Weet je wat hij misschien doet?
Hij staat al op mij te wachten,
en hij komt me tegemoet.
Dan strijkt hijij met zijn handen over mijn vel.
Wie weet word ik genezen.
Ja, ik hoop van wel!
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De knecht van Naäman klopt op de deur, en Gehazi komt tevoorschijn.
Verteller:

De profeet Elisa stuurt zijn knecht,
die zegt (Gehazi:) ”Zo spreekt de Here;
Ga naar de Jordaan, dan geneest u echt,
en was u zeven keren.”
Naäman roept boos: ( Naäman:)”Dat doe ik niet.”
Hij wil zijn wagen al keren.
Zijn knechten zeggen (knechten:) ”Waarom niet?
Toe, ga het toch proberen.”
(Verteller:)
(Verteller:)

Verf de golven van het water van de Jordaan op een (blauw) laken, of op een groot vel
(behang-)papier. Twee kinderen (knechten) houden dit laken of papier vast. Of bevestig het
op een tafel die je op zijn kant zet. Naäman gaat er achter staan. De knechten van Naäman
zingen het lied, bij het tellen van 1 tot en met 7 verdwijnt Naäman 7 keer met zijn hoofd
onder “water.” (achter het laken of papier)

Zie je de melaatse Naäman staan?
Hij moet zich baden in de Jordaan.
Zeven keer gaat hij kopje onder.
Let goed op dan gebeurt het
wonder.
(langzaam:)1,2,3,4,5,6,7,
Waar zijn al zijn zweren gebleven?
Kijk eens goed, ze zijn er niet meer.
Ja, dat wonder deed de Heer,

Naäman gaat naar Elisa, die hem tegemoet komt.
De verteller zingt:

Naäman rijdt snel naar Elisa,
(Naäman:)”Kijk, ik ben gezond en rein,
Nu weet ik dat de God van Israël,
ook mijn Heer en God wil zijn.”
“Elisa, kijk ik ben weer beter.
Neem nu mijn geschenken aan.”
(Elisa:) “Oh nee, ik wil daar niets van weten,
dit wonder heeft de Heer gedaan.”
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