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Zondag 24-11-2013 10.00u  
avondmaalsdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Meel in de mond 

Preek 
Prediking n.a.v. : 2 Koningen 4: 41a 
Toen zei Elisa: ‘Breng me wat meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en zei: ‘Schep iedereen 
opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. 
In deze tijd van het jaar kom je mensen tegen, die het bos ingaan om wilde paddestoelen te 
plukken. Maar weten welke ervan eetbaar zijn, vereist toch wel de nodige voorkennis. En 
zelfs mét voorkennis is het een riskant werkje. Maar het hulpje uit de kring der profeten 
rondom Elisa zag géén gevaar. 
Hij vond een wilde kruipplant en plukte daarvan zoveel vruchtjes als hij kon. Hij sneed die in 
stukjes en verhaspelde dat tot een soort potje, dat hij op het vuur had staan. Het maakte het 
geheel tot een soort ratjetoe. Maar wat daarnà gebeurde, was géén feest. De jonge profeten 
gaven uiting aan hun afkeer. 
‘Wat is dít?’ Dat mogen we ook wel eens afvragen bij alle ratjetoes, die jongeren vandaag de 
dag in onze wereld krijgen voorgezet. In deze wereld groeien veel wilde planten. Die van 
haat en nijd, liefdeloosheid en jaloezie. Een ‘wilde pluk’ brengt vaak bronnen van bitterheid 
in onze huizen en levens. 
Welk kruid is daar nog tegen gewassen? Daar in Gilgal (=kring) heeft Elisa ongetwijfeld 
moeten terugdenken aan de tijd, dat hij als ‘jonkie’ het ambt van profeet van Elia overnam. 
Hij voelt hier ergens dan ook extra verantwoordelijkheid om jónge profeten in aanraking te 
brengen met gééstelijke spijzen. 
Gemeente, hoe maak je gewone spijzen tot ‘geestelijke spijzen’? Elisa maakt het verschil met 
een handjevol meel. Toen zei Elisa: ‘Breng me wat meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en 
zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten.’ Zoals eerder Mozes bij Mara 
hout in het water wierp. 
Maar dat nam alle bitterheid slechts tijdelijk weg. Enkel Eén maakte daarin blijvend verschil. 
Meel verwijst daarbij naar Hem, die 2000 jaar geleden werd vermalen onder de molensteen 
van Golgotha. Het hout van Zijn kruis roept ons nog steeds toe: ‘Vader, vergeef het hun, 
want ze weten niet wat ze doen.’ 
Ja, waar we onder de tekenen van brood en wijn een handjevol liefde en vergeving van 
Christus aan ons aller leven laten toevoegen, krijgen jongeren en anderen om ons heen de 
smaak van het geloof te pakken. Amen. 


