


GELOOF GROOT…BEGIN KLEIN!

GRAAF EEN GREPPEL!



2 Koningen 3:  4-24

4. Koning Mesa van Moab was schapenfokker. Hij betaalde aan de 
koning van Israël belasting. Die belasting bestond uit 100.000 

lammetjes en 100.000 schapen plus de wol daarvan.
5. Maar toen Achab was gestorven, kwam de koning van Moab in 

opstand tegen de koning van Israël. 
6. Daarom riep koning Joram zijn hele leger bij elkaar. 

7. En hij liet aan koning Josafat van Juda vragen: "De koning van 
Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u mij helpen in de 

oorlog tegen Moab?" Josafat antwoordde: "Ik zal meegaan. Ik, mijn 
leger en mijn paarden staan voor u klaar.



2 Koningen 3: 4-24

8. Over welke weg wilt u tegen hem optrekken? Hij antwoordde: 
"Over de weg naar de woestijn van Edom." 

9. Zo ging de koning van Israël met de koning van Juda op weg naar 
Moab. Ook de koning van Edom ging mee. Maar toen ze zeven 
dagen hadden gereisd, was er geen water voor het leger en de 

dieren. 
10. Toen zei de koning van Israël: "De Heer wil ons drieën zeker in 

de macht van de koning van Moab geven!“
11. Maar Josafat vroeg: "Is hier niet een profeet van de Heer? Dan 

kan hij voor ons aan de Heer om raad vragen." Eén van de dienaren 
van de koning van Israël zei: "Elisa is hier, de zoon van Safat. Hij 

heeft vroeger Elia gediend."



2 Koningen 3: 4- 24

12.Josafat zei: "De Heer spreekt door hem." Toen gingen koning 
Joram, koning Josafat en de koning van Edom naar Elisa toe.

13. Maar Elisa zei tegen koning Joram van Israël: "Wat komt u bij 
mij doen? Ga maar naar de profeten van uw vader en moeder!" De 

koning van Israël antwoordde: "Nee, want de Heer wil ons in de 
macht van de koning van Moab geven!“

14. Toen zei Elisa: "Ik zweer bij de Heer van de hemelse legers, de 
God die ik dien: als koning Josafat van Juda niet bij u was geweest, 

zou ik u niet eens aankijken!
15. Maar goed, haal voor mij iemand die op de citer kan spelen." 
Toen de man op zijn citer speelde, kwam de Geest van de Heer 

over Elisa.



2 Koningen 3: 4- 24

16. Hij zei: "Dit zegt de Heer: Laat in dit dal een groot aantal 
greppels graven. 

17. U zal geen wind voelen en geen stortregen zien, maar toch zal 
dit dal vollopen met water. Dan kunnen u en uw dieren drinken. 

18. Maar dat is maar een kleinigheid die de Heer voor u zal doen. 
Want Hij zal u bovendien de overwinning over de koning van Moab 

geven. 
19. U zal alle steden met muren, de beste steden van Moab, 

veroveren. U zal alle fruitbomen omhakken, alle waterbronnen 
dichtgooien en alle akkers bederven met stenen."



2 Koningen 3: 4- 24

20. De volgende morgen, op de tijd dat het ochtend-offer moest 
worden gebracht, kwam er zoveel water uit de richting van Edom 

stromen, dat het dal onderliep.
22. De Moabieten hoorden dat de koningen er met hun legers 

aankwamen. Daarom riepen ze alle mannen op die konden 
strijden. Ook de oudere mannen. Ze stelden hun leger op aan de 

grens van hun land.
23. Toen de volgende morgen de opkomende zon op het water 

scheen, leek het water wel bloed.



2 Koningen 3: 4- 24

23. De Moabieten zagen dat en zeiden: "Dat is bloed! De koningen 
hebben zeker ruzie gekregen en nu hebben hun legers elkaar 

gedood! Kom, we gaan ze beroven!" 
24. Maar toen ze bij het leger van Israël aankwamen, sprongen de 
Israëlieten op hen af en versloegen de Moabieten. De Moabieten 

sloegen voor hen op de vlucht. 



(HER)KEN IK DE HEILIGE GEEST?

> in het leven van anderen
> ben ik bereid om naar anderen te luisteren

(HER)KEN IK DE HEILIGE GEEST?

> in mijn eigen leven
> wil ik gehoorzaam zijn en anderen dienen



Psalm 1: 1-2 

Het is heerlijk:
als je niet luistert naar de raad van mensen die zich

niets van God aantrekken,
als je niet omgaat met slechte mensen,

als je je niet meedoet met mensen die lachen om God.

Het is heerlijk als je geniet van Gods wet, en daar dag en nacht 
over nadenkt.



GELOOF!

God kan het, wil het en zal het doen!

Maar ik moet beginnen met greppels graven.

Echt geloof werkt groot en gelooft groot…

maar je moet wel bereid zijn om klein te beginnen. 



De HEER zal voorzien!

Hoe groot jij ook droomt…het zal God niet intimideren!!

Mogelijk probleem in deze tijd:

niet dat mensen niet groot genoeg denken,

maar veel mensen willen niet klein beginnen.



GELOOF!

Welke droom je ook hebt, of hebt gehad of nauwelijks hebt

het maakt voor God niet uit 

MAAR

KOM IN ACTIE!!

Begin met greppels graven.


