2 Koningen 4: 8-27

De vrouw uit Sunem
8 Het gebeurde op een dag dat de profeet Elisa langs Sunem kwam, dat
daar een vrouw van aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te
komen gebruiken. Zo dikwijls als hij daar langskwam, gebeurde het dat hij
daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken.
9 En zij zei tegen haar man: Zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods,
die steeds bij ons langskomt, heilig is.
10 Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed,
een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten; komt hij dan bij
ons, dan kan hij zich daar terugtrekken.
11 En het gebeurde op een dag, dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat
bovenvertrek en daar ging liggen.
12 Toen zei hij tegen zijn knecht Gehazi: Roep deze vrouw uit Sunem. En
toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan.

13 Hij had namelijk tegen hem gezegd: Zeg nu tegen haar: Zie, u hebt heel
veel zorg aan ons besteed, wat kan men voor u doen? Kan ik voor u tot de
koning spreken of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd: Ik
woon te midden van mijn volk.
14 Toen had hij gezegd: Wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had
gezegd: Zij heeft helaas geen zoon, en haar man is oud.
15 Daarom had hij gezegd: Roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging
zij in de deuropening staan.
16 Hij zei: Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen.
Maar zij zei: Nee, mijn heer, man Gods, lieg niet tegen uw dienares.
17 Maar de vrouw werd zwanger en baarde een jaar later een zoon, op de
vastgestelde tijd, waarvan Elisa tot haar gesproken had.
18 Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten
ging, naar zijn vader, naar de maaiers.

19 En hij zei tegen zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Die zei tegen een
knecht: Draag hem naar zijn moeder.
20 Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de
middag op haar knieën; toen stierf hij.
21 Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man Gods; daarna
sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten.
22 Zij riep haar man en zei: Stuur mij toch een van de knechten met een
van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man Gods kan gaan. Daarna kom ik
weer terug.
23 Hij zei: Waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan
en geen sabbat. Maar zij zei: Het is goed zo.
24 Toen zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht: Drijf haar aan en ga;
rijd zonder ophouden, tenzij ik het je zeg.

25 Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods, bij de berg Karmel. Het
gebeurde nu, toen de man Gods haar van een afstand zag, dat hij tegen
Gehazi, zijn knecht, zei: Zie, daar is de vrouw uit Sunem.
26 Welnu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar: Gaat het goed
met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En zij zei:
Het gaat goed.
27 Toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast.
Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen, maar de man Gods
zei: Laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar, en de
HEERE heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt.

Psalm 62 vers 2 en 3 (NBV)
2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn
redding.
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik
wankelen.

https://youtu.be/AHe_qmo3gX4

1 Tessalonicenzen 5:14 (NBV)
14 ‘Wij sporen u aan, broeders en zusters, de moedelozen hoop
te geven…’

Praise You In This Storm - Casting Crowns
And I'll praise you in this storm
And I will lift my hands
That you are who you are
No matter where I am
And every tear I've cried
You hold in your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise you in this storm

