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De hemelvaart van Elia

2 Koningen 2:1-18
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Thema: Het werk is af
Projectthema: Ga jij nu verder

Doel
De kinderen ontdekken dat hemelvaart betekent dat het werk af is. Jezus laat merken dat wij in zijn spoor verder mogen 
leven. Hij geeft daarvoor geloof en kracht.  

Toelichting
Elia is profeet van de HEER geweest in een moeilijke tijd. Het volk diende de afgoden zoals Baäl. Elia heeft de Israëlieten 
gewaarschuwd en soms ook overtuigd. Een hoogtepunt was het offer op de Karmel dat door God zelf werd aangestoken. 
Maar daarna werd Elia met de dood bedreigd door de goddeloze koning Achab en zijn vrouw. Hij vluchtte de woestijn in 
en zag het niet meer zitten; een dieptepunt. God gaf hem opdracht twee nieuwe koningen en zijn eigen opvolger Elisa te 
zalven. Dat is gebeurd. Elia’s werk is klaar.
In de geschiedenis van vandaag geeft de HEER Elia een eervol afscheid. Hij wordt door een wagen van vuur opgehaald 
en opgenomen in de hemel. Elisa ziet deze hemelvaart. Elia’s jas blijft achter; die is nu voor Elisa, zijn opvolger als profeet. 
Ook Elisa mag Gods woorden doorgeven, met dezelfde goddelijke kracht.
Als wij donderdag Hemelvaart vieren zien we hetzelfde als hier: Jezus wordt door God zelf geëerd nu zijn werk op aarde af 
is. Zijn opvolgers zien het gebeuren: de discipelen zullen net als Jezus Gods woorden doorgeven. Ze ontvangen daarvoor 
op Pinksteren Gods Geest. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Elia mag bij God komen
Richtlijnen: Je kunt inleidend verhaaltje vertellen over een kind dat zijn vader of moeder heel goed geholpen heeft. Het is 
dan natuurlijk moe en wordt verwend. Lekker warm bij z’n ouders zitten, wat langer opblijven en een leuk spelletje doen en 
natuurlijk iets heel lekkers erbij.
Vandaag horen we over een knecht van God, Elia. Hij heeft al heel lang Gods boodschappen doorgegeven aan het volk 
Israël. Dat was niet makkelijk. Want de Israëlieten wilden niet altijd luisteren en waren soms heel boos op hem. Toch is 
Elia blijven zeggen en doen wat God van hem vroeg. Hij heeft geweldig zijn best gedaan. Nu is hij klaar. En God geeft Elia 
iets bijzonders om hem te bedanken. Hij wordt opgehaald met een vurige wagen en mag in de hemel komen. Daar mag hij 
uitrusten en genieten van alles dat God hem geeft.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Elia mag gaan, Elisa werkt verder
Richtlijnen: Begin met een gesprekje met de kinderen. Soms moeten ze iets doen waar ze heel moe van worden, op school 
of thuis. Wat is het fijn als het af is. Dan kun je tevreden kijken naar wat je hebt gedaan. Nog fijner is het als een ander zegt 
dat het prachtig is en dat je het goed hebt gedaan of dat je er iets voor krijgt. Alle moeite is niet voor niets geweest.
Vertel daarna de geschiedenis van de laatste dagen van Elia. Zijn werk is af. Soms had het succes en was Elia dankbaar 
en tevreden. Soms ook werd hij uitgelachen en bedreigd om de boodschap die hij van God moest brengen. Hij heeft Elisa 
namens God als zijn opvolger aangewezen en gezalfd. Samen staan bij de Jordaan. Dan haalt een wagen van vuur Elia 
op. Hij mag uitrusten bij de God, die hij zo trouw heeft gediend. Zijn mantel blijft achter; die mag Elisa voortaan dragen als 
een teken voor de mensen dat hij nu Gods boodschap doorgeeft. Maar ook als een teken dat God hem daarbij altijd zal 
helpen.
Leg tenslotte het verband met Hemelvaartsdag. Wie had toen zijn werk af? Hoe werd Hij opgehaald. En wie waren zijn 
opvolgers? Welk teken kregen zij, dat God hen zou helpen om over Jezus te vertellen?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: In de geest van Elia verder
Richtlijnen: Lees samen met de jongeren dit bijbelgedeelte in een hun bekende vertaling. Leg daarbij uit dat Elia’s werk als 
Gods profeet stopt en dat hij wordt opgevolgd door Elisa. Vraag de jongeren wat hen opvalt en aanspreekt? Leg hen uit dat 
de hemelvaart een afsluiting is, maar tegelijk een eerbewijs van God aan hem. Elia is de enige profeet die zo in de hemel 
wordt opgenomen. Het zien van Elia’s hemelvaart en het ontvangen van diens mantel geeft Elisa kracht en moed. Hij mag 
in geest van Elia (dat is de kracht van Gods Geest) het werk voortzetten.
Als de jongeren niet zelf het verband leggen, vraag hen dan welke overeenkomsten zij zien met Jezus’ hemelvaart. Wie 
had toen zijn werk af? Hoe werd Hij opgehaald. En wie waren zijn opvolgers? Welk teken kregen zij, dat God hen zou hel-
pen om over Jezus te vertellen?

Extra bijbelgedeelte: Psalm 51:12-17
(Een zuiver hart en Gods Geest om God te eren en zijn grote daden aan andere mensen te verkondigen. Daarom bad 
David, daarom vraagt ook Elisa zodat hij in de geest van Elia aan het werk kan gaan.)
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
Elia heeft de HEER trouw gediend in een tijd dat vele Israëlieten afgoderij pleegden. Nu is het moment aangebroken dat hij 
het aardse leven zal verlaten. In dit bijbelgedeelte komt hij samen met Elisa voor. Op die manier is er een vloeiende over-
gang van de periode van de ene profeet naar die van zijn opvolger.

Vers voor vers
Vs. 1  Het was nog nooit eerder voorgekomen in het Oude Testament dat iemand in een stormwind in de hemel opge-

nomen werd. Wel werd Henoch door God weggenomen (Genesis 5:24, Hebreeën 11:5) en is het graf van Mozes 
nooit gevonden (Deuteronomium 34:6). 

Vs. 2  Elisa is zijn meester zeer trouw. 
Vs. 3  Hoe zij wisten dat Elia weggenomen zou worden, is niet bekend. Het kan zijn dat Elia dit verteld had of dat de 

HEER dit aan hen bekend gemaakt heeft.
Vs. 4  De HEER droeg Elia op om naar Betel (Vs. 2) en Jericho (Vs. 4) te gaan en eerder was Elia in Gilgal (Vs. 1). In 

deze plaatsen bevonden zich groepen ‘profetenzonen’, vermoedelijk leerling-profeten.
Vs. 5  De reactie van de leerling-profeten en Elisa is dezelfde als die in vers 3.
Vs. 6  In het voorafgaande wilde Elia telkens alleen naar leerling-profeten gaan. Hier wil hij alleen naar de Jordaan gaan. 

Ook dan staat Elisa erop dat hij met hem meegaat.
Vs. 7-8  Door dit wonder lijkt Elia op Mozes, die door Gods hulp de Rietzee kliefde (Exodus 14). Jozua ging al eens op 

wonderlijke wijze door de Jordaan (Jozua 3). Dat ook Elia en Elisa dit meemaken, benadrukt de trouw van God 
voor zijn volk: Hij is nog altijd dezelfde HEER.

Vs. 9 Een ‘dubbel deel’ betekent niet dat Elisa dubbel zoveel wil als Elia had, maar dat hij het grootste deel verlangt van 
Elia’s nalatenschap. De eerstgeboren zoon ontvangt dubbel zoveel van de erfenis als iedere andere erfgenaam 
(Deuteronomium 21:17). Hiermee wordt dus duidelijk gemaakt dat Elisa de rechtmatige opvolger van Elia wil zijn. 
Bij ‘geest’ moet hoogstwaarschijnlijk vooral aan Gods Geest gedacht worden, die in Elia werkzaam was.

Vs. 10  Elia kan zelf niet beslissen wat Gods Geest doet; vandaar dat het een moeilijke vraag is.
Vs. 11  Vuur is in het Oude Testament regelmatig een teken van de aanwezigheid van de heilige God (zie bijvoorbeeld 

Exodus 3:2)
Vs. 12  Het is belangrijk dat Elisa het zag gebeuren, want dat betekent dat hij krijgt waarom hij gevraagd heeft: het dub-

bele deel. Elisa’s kreet wordt door koning Joas later bij het sterfbed van Elisa zelf gebruikt (2 Koningen 13:14). De 
precieze betekenis is lastig te bepalen, maar in ieder geval geeft de ontzetting aan dat een belangrijk iemand is 
heengegaan. Het scheuren van de kleren is een teken van rouw (vergelijk bijvoorbeeld 2 Samuël 1:11).

Vs. 13  Dat Elisa Elia’s mantel oppakt, geeft aan dat hij Elia’s opvolger is. Hij neemt als het ware het stokje over.
Vs. 14  Dat zo’n wonder na aan Mozes, Jozua en Elia nu ook aan Elisa persoonlijk gebeurt, geeft aan dat de HEER hem 

als rechtmatige opvolger van Elia ziet en als profetisch leider van Israël.
Vs. 15  Er komt erkenning van de leerling-profeten.
Vs. 16  Ze denken waarschijnlijk dat Elia levend en wel verplaatst is of dat zijn dode lichaam door de stormwind is meege-

voerd naar een andere plaats.
Vs. 17  Alhoewel ze Elisa’s gezag erkennen, luisteren ze niet zomaar naar hem. Elisa staat uiteindelijk toch toe dat ze 

gaan zoeken, waarschijnlijk zodat ze dan maar door ondervinding overtuigd worden van hun ongelijk.
Vs. 18  Ze zijn trouw aan Elisa, want ze keren tot hem terug met hun bevindingen.

Vragen
• Elisa heeft veel van Elia over het geloof geleerd. Wie is belangrijk voor jouw geloofsleven?
• Elia en Elisa maakten wonderen mee. Ken jij mensen die ook een wonder hebben meegemaakt?

Auteur: JFH
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Liederen
Psalm 93
Lied 661      (=Gezang 228 LvdK)
Lied 663      (=Gezang 234 LvdK)
Lees je bijbel     Hemelhoog 382
Meer en meer      Hemelhoog 384
Uw woord is een lamp voor mijn voet  Hemelhoog 494
Laat zo je licht maar schijnen   Hemelhoog 685
Vertel het aan de mensen    Hemelhoog 691

Auteur: PZ
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Inleiding
‘Zo, wat glimt onze auto weer mooi, hè papa’, zegt Joep 
trots! ‘Ja Joep, dat heb je heel goed gedaan’, zegt papa 
blij. Samen met papa kijkt Joep naar hun groene auto. 
Het is vandaag zaterdag en Joep heeft geholpen om 
de auto weer helemaal schoon te wassen. Het was veel 
werk en Joep is er moe van geworden. Nu is het werk 
klaar en glimt de auto alsof hij helemaal nieuw is! Nog 
even de spullen opruimen en dan gaat Joep naar binnen. 
‘Kom maar eens lekker zitten, Joep’, zegt mama als hij 
binnenkomt. ‘Jij hebt zo goed je best gedaan, nu krijg je 
drinken met wat lekkers’. Ha wat fijn zeg, binnen is het 
lekker warm en gezellig. Joep geniet van zijn warme cho-
colademelk en een heerlijke koek. Daarna doen papa en 
mama nog een spelletje met hem. ‘Wat heb ik heb hard 
gewerkt. Nu kan ik lekker uitrusten. En ik word verwend’, 
zegt Joep dankbaar. 

Bijbelvertelling
Lang voordat Jezus geboren werd, was er een profeet 
van de HEER die Elia heette. Elia leefde in een moeilijke 
tijd. Hij moest de woorden van God vertellen aan mensen 
die eigenlijk niet wilden luisteren naar de HEER. Dat was 
geen makkelijk werk voor Elia. Toch bleef hij zijn best 
doen. Hij deed hij wat de HEER van hem vroeg. Net zo 
lang totdat hij klaar was met zijn werk. Hij was toen al 
best oud. 

Elia mag bij God komen

Op een dag liep Elia, samen met zijn helper Elisa, de 
stad uit. Elia weet waar ze naartoe gaan. ‘De HEER wil 
dat ik naar Betel ga, blijf jij maar hier’, zegt hij tegen Elisa. 
Maar dat vindt Elisa geen goed idee. ‘Nee, ik blijf bij u’, 
zegt Elisa, ‘ik wil mee op reis’. Zo gaan ze samen op 
weg. Ze komen door verschillende steden: Betel, Jericho 
en uiteindelijk komen ze bij de rivier de Jordaan. Elia en 
Elisa weten dat er vandaag iets bijzonders gaat gebeu-
ren. Daarom wil Elisa dicht bij Elia blijven. Want hij houdt 
van Elia, alsof het zijn vader is. Elisa wil net zo worden 
als Elia en de wonderen doen die hij ook deed. 
Als ze bij het water staan, trekt Elia zijn jas uit. Hij slaat 
ermee op het water, en wat gebeurt er dan? Het water 
stroomt opzij en Elia en Elisa lopen naast elkaar over de 
droge grond naar de overkant. Ze worden helemaal niet 
nat! Terwijl ze lopen te praten, komt er plotseling een 
wagen tussen hen in rijden. Het is geen gewone wagen: 
deze wagen wordt getrokken door paarden van vuur. 
Elisa kijkt opzij: hij ziet Elia op de wagen. Met een storm-
wind gaat hij met de wagen omhoog naar de hemel. 
Elisa schreeuwt omhoog: hoe moet dat nu zonder u? En 
dan ziet hij Elia niet meer. Hij is naar de hemel gebracht, 
waar hij dicht bij God mag zijn en kan uitrusten van zijn 
werk. Elisa is alleen. Hij kijkt naar de grond en ziet de jas 
van Elia liggen. Hij pakt hem op en loopt ermee naar de 
rand van de rivier. Dan doet hij precies wat hij Elia net 
had zien doen. Hij slaat ermee op het water. Het water 
gaat opzij en Elisa kan over de droge grond teruglopen 
naar de overkant. 
Daar wachten vijftig mannen die ook profeten zijn op 
hem. Ze hebben alles gezien. Vanaf nu mag Elisa de 
woorden van God vertellen aan de mensen. Het werk van 
Elia is wel af, maar Elisa zal ermee verder gaan. 

Vragen
• Elia en Elisa maakten wonderen mee. Heb jij weleens 

een wonder meegemaakt?
• Ken je een voorbeeld van wonderen die nu nog 

gebeuren?

Auteur: SvK
 



9 mei 2021 | copyright VHM 40

Inleiding
Soms moet je een klusje doen, soms een makkelijk 
klusje, maar soms ook een klus waar je heel moe van 
wordt. Je helpt bijvoorbeeld met het opruimen van de 
tuin. Je bent dan druk bezig met sjouwen en vegen. Als 
je dan klaar bent, kijk je tevreden rond in de opgeruimde 
tuin; wat is het weer fijn om daarin te kunnen spelen. Nog 
fijner is het dat papa of mama er ook zo blij mee zijn. 
Dat ze zeggen dat het prachtig geworden is en dat je het 
goed gedaan hebt. Dan ben je niet alleen tevreden, maar 
ook erg blij. Je hebt het allemaal niet voor niets gedaan.

Bijbelvertelling
Twee mannen lopen de stad Gilgal uit. Het zijn de profeet 
Elia en zijn helper Elisa. Elisa kijkt af en toe op zij naar 
het oude gezicht van Elia. Wat is het bijzonder dat hij 
hier naast de grote profeet loopt. ‘Elisa,’ klinkt de stem 
van Elia, ‘de Here God wil dat ik vandaag naar de plaats 
Betel ga. Blijf jij maar hier’. Elisa hoeft niet eens over 
een antwoord na te denken en zegt: ‘Ik laat u niet alleen 
gaan naar Betel! Ik ga met u mee, zo zeker als u leeft en 
als de HEER leeft, ga ik met u mee!’ Elia knikt en loopt 
door, Elisa blijft dicht bij hem lopen. Zo lopen ze door 
tot ze in Betel aankomen. Maar nog voor ze in Betel zijn 
aangekomen, weet een groep leerling-profeten al dat ze 
eraan komen. Ze stappen op Elisa af en zeggen tegen 
hem: ‘Weet je wel dat de HEER vandaag je meester weg 
zal nemen?’ ‘Ja, dat weet ik’, zegt Elisa, ‘praat daar maar 
niet over.’ Elisa kijkt weer opzij naar het gezicht van Elia. 
Vandaag is het de laatste dag… In gedachten loopt Elisa 
naast Elia verder. 

‘Elisa, de HEER wil nu dat ik naar Jericho ga. Blijf jij maar 
hier in Betel.’ Maar Elisa weet al wat hij wil, hij wil met Elia 
mee. Daarom zegt hij: ‘Ik laat u niet alleen gaan naar Jeri-
cho! Ik ga met u mee, zo zeker als u leeft en als de Heer 
leeft, ga ik met u mee!’ En zo gaan de twee mannen ver-
der met hun reis. Ze beginnen aan de tocht die hen naar 
de stad Jericho zal brengen. Onderweg wordt er niet veel 
gesproken. Na een tijd zien ze in de verte de muren van 
de stad Jericho. Ze lopen rustig verder en als ze dichter-
bij komen, komt er een groep mannen aangelopen. Elisa 
herkent de mannen aan hun kleding: ook dit is een groep 
leerling-profeten. De mannen gaan naar Elisa en zeggen 
tegen hem: ‘Weet je wel dat de HEER vandaag je mees-
ter weg zal nemen?’ ‘Ja, dat weet ik,’ zegt Elisa, ‘praat 
er maar niet over.’ Elisa durft bijna niet te kijken naar het 
gezicht van Elia. Deze Elia, deze bijzondere profeet zal 
niet lang meer bij hem zijn. Hoe moet het daarna verder 
gaan?

‘Elisa, blijf jij toch hier, de HEER wil dat ik naar de Jor-
daan ga, maar jij kunt hier blijven’, zegt Elia. Maar ook nu 
weet Elisa gelijk wat hij wil en moet doen. Natuurlijk gaat 
hij met Elia mee! ‘Ik laat u niet alleen gaan! Ik ga met u 
mee, zo zeker als u leeft en als de HEER leeft!’ Elia loopt 
alweer en snel loopt Elisa met hem mee. Dit keer gaan 

ze niet samen. Van de leerling-profeten die hun tegemoet 
zijn gekomen, lopen er vijftig achter hen aan. Ze houden 
wel een beetje afstand, maar ze willen heel graag zien 
wat er vandaag gaat gebeuren.

Het water van de rivier de Jordaan stroomt kalm en rus-
tig. Elia en Elisa blijven staan. De vijftig leerling-profeten 
die achter hen aangelopen zijn, blijven op een afstandje 
staan en kijken wat er nu gaat gebeuren. Ze zien dat de 
oude profeet Elia zijn mantel uittrekt. Hij rolt zijn mantel 
op en heft zijn arm omhoog. Dan slaat hij met zijn opge-
rolde mantel op het water. De mannen houden hun adem 
in en knipperen met hun ogen. Want daar in de rivier 
gebeurt een wonder! Er ontstaat een pad in de rivier en 
Elia en Elisa kunnen oversteken zonder nat te worden. 
De mannen blijven kijken, maar kunnen Elia en Elisa niet 
meer volgen, want het water stroomt weer als altijd door 
de rivier de Jordaan.

Nu ze samen aan de overkant zijn, lopen Elisa en Elia 
weer verder. ‘Elisa,’ zegt Elia, ‘vandaag is de dag dat de 
Here God mij zal wegnemen. Is er nog iets wat ik voor je 
kan doen? Is er iets waarbij ik je nog kan helpen? Als dat 
zo is, moet je het me nu vragen.’ Elisa kijkt Elia aan en 
denkt diep na. Wat een moeilijke vraag is dit. Hoe kan hij 
ooit zo’n goede profeet worden als Elia is? Elia is zo wijs 
en verstandig en vertrouwt op God. En dan weet Elisa 
het! Hij heeft dezelfde kracht en wijsheid nodig die Elia 
heeft. Hij zegt tegen Elia: ‘Geef mij alstublieft de kracht 
die u van de HEER hebt gekregen, dan kan ik net zo’n 
goede profeet worden als u bent.’ Elia zegt: ‘Je vraagt me 
iets wat ik je niet kan geven. Dat kan alleen God je geven. 
Maar als je straks zult zien dat ik van je weggenomen 
wordt, dan zul je krijgen wat je hebt gevraagd. Als je het 
niet zult zien, dan zul je ook niet krijgen wat je vraagt.’ 
Elisa knikt en al pratend lopen de twee mannen rustig 
verder. 

Plotseling komt er een wagen aan. Het is geen gewone 
wagen, het is een wagen van vuur. En de wagen wordt 
getrokken door paarden van vuur. Het begint hard te 
waaien en in de storm komt de wagen tussen hen in en 
neemt Elia mee naar de hemel. Elisa ziet het allemaal 
gebeuren. Hij schreeuwt: ‘Vader, vader, wagen van Israël 
en zijn ruiters!’ Dan is Elia verdwenen, de paarden en  
wagen van vuur zijn verdwenen en Elisa staat daar al-
leen. Dit was de laatste keer dat Elisa Elia heeft gezien 
en als dat tot hem doordringt, scheurt hij zijn kleding 
doormidden als teken van verdriet. Door zijn tranen heen 
ziet hij iets op de grond liggen. Hij raapt het op en ziet dat 
het de mantel van Elia is. Hij houdt de mantel dicht tegen 
zich aan. Elisa draait zich om en begint weer in de rich-
ting van de rivier de Jordaan te lopen. Bij de rivier blijft 
Elisa staan. Het water stroomt gewoon zoals altijd. 

lees verder op de volgende bladzijde 

Elia mag gaan, Elisa werkt verder
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Maar Elisa denkt aan wat er eerder deze dag gebeurde 
toen hij hier nog samen met Elia stond. Zonder lang na te 
denken rolt hij de mantel van Elia op, net zoals hij dat Elia 
had zien doen. Dan slaat hij op het water en roept: ‘Waar 
is de HEER, waar is de God van Elia?’ En ook nu stopt 
het water met stromen en verschijnt er een pad dwars 
door de rivier. Elisa stapt op het pad en wandelt naar de 
overkant. 

De leerling-profeten staan daar nog steeds te wachten en 
te kijken. Ze zien alleen Elisa, de profeet Elia zien ze ner-
gens. En ze zien hetzelfde wonder gebeuren als eerder 
die dag. ‘Elisa heeft de kracht van Elia gekregen!’ roepen 
ze. Ze lopen snel op Elisa af en vallen op hun knieën 
voor hem neer. ‘Wij kunnen voor u op zoek gaan naar 
Elia? Misschien is hij op een van de bergen of in een van 
de dalen hier in de buurt?’ ‘Nee,’ zegt Elisa, ‘dat is niet 
nodig.’ Maar de mannen houden vol en dan zegt Elisa: 
‘Doe maar wat jullie willen.’ Drie dagen lang zoeken de 
mannen naar de profeet Elia, maar ze vinden hem ner-
gens. Elisa wist dat natuurlijk al. Hij heeft gezien hoe Elia 
van de aarde naar de hemel is gegaan. En hij weet dat hij 
heeft gekregen waar hij om heeft gevraagd. De kracht die 
Elia van God kreeg, die krijgt hij nu van de HEER!

Afsluiting
In de komende week is het Hemelvaartsdag. Op deze 
dag denken wij eraan dat de Here Jezus naar de hemel is 
gegaan. Zijn werk op de aarde was klaar. Hij is gestorven 
voor alle zonden van de mensen, maar Hij is ook weer 
opgestaan uit het graf. Jezus heeft gewonnen! Jezus is 
op een heel andere manier naar de hemel gegaan dan 
Elia. Maar net als bij Elia zijn er bij Jezus mensen die 
doorgaan, mensen die overal gaan vertellen over Jezus, 
over zijn macht en kracht. Dat zijn natuurlijk de discipelen 
van Jezus. Elisa kreeg de mantel van Elia, als teken dat 
hij zijn taak mocht voortzetten. De discipelen krijgen de 
Heilige Geest, die geeft hun kracht.

Auteur: JvdM
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Vandaag gaat het bijbelgedeelte over Elia. Elia was een 
profeet. Een profeet is een dienstknecht van God, iemand 
die de woorden van God doorgeeft aan het volk. In de tijd 
dat Elia leefde was niet gemakkelijk om profeet van God 
te zijn. Het volk Israël werd geregeerd door goddeloze 
koningen, en diende zelf ook de afgoden die ze kenden 
van de volken om hen heen. Het ergste was wel die  
goddeloze koning Achab, die het liefst wilde dat Elia maar 
dood was. Meer dan eens probeerden hij en zijn vrouw 
Izebel Elia te doden. Elia werd er moedeloos van, maar 
God bleef bij hem. 
Gelukkig waren er ook mooie dingen gebeurd. Gebeur-
tenissen, die de grootheid en de kracht van God hadden 
laten zien. Zoals die keer, dat Elia en de profeten van de 
afgod Baäl beiden een altaar hadden gebouwd, maar 
het offer niet hadden aangestoken. De profeten van Baäl 
hadden de hele dag gebeden, geroepen en geschreeuwd 
tot hun god Baäl, of hij vuur wilde geven, maar er ge-
beurde niets. Logisch ook. Baäl is geen god, hij bestaat 
niet eens, dus hoe zou hij vuur kunnen geven? Maar toen 
Elia bij zijn altaar neerknielde en bad of God het wilde 
aansteken, kwam er een vuur uit de hemel dat het hele 
offer verteerde. Zo had God laten zien, dat Hij echt God 
is. 

Over deze Elia gaan we het hebben. Deze Elia, die al 
zoveel heeft meegemaakt en al oud is. Boven deze 
vertelling staat: ‘In de geest van Elia verder’. Misschien 
ken je die uitdrukking wel. Stel, iemand, we noemen hem 
Piet, heeft altijd heel veel gedaan voor de voetbalver-
eniging. Piet wordt oud, en overlijdt. De andere mensen 
van de club kunnen dan zeggen: ‘We zullen doorgaan in 
de geest van Piet.’ Ze bedoelen dan, dat zij het werk van 
Piet zullen voortzetten zoals hij dat altijd heeft gedaan. 
Met Elia gaat het net zo. God heeft hem verteld dat hij … 
nee, niet dat hij zal sterven. God heeft Elia verteld dat hij 
in de hemel zal worden opgenomen, al snel. Hoor je dat? 
Elia zal in de hemel worden opgenomen. En dan niet, 
zoals wij wel eens zeggen, als iemand is gestorven ‘dat 
hij naar de hemel is gegaan’. Nee, Elia krijgt van God een 
heel bijzonder eerbetoon voor het vele werk dat hij voor 
God op aarde heeft gedaan. Hij zal, zo staat in de Bijbel, 
‘in een stormwind in de hemel worden opgenomen’. Zijn 
werk op aarde zit erop. Maar God heeft ook een opvolger 
aangewezen. Dat is Elisa, die deze laatste dagen niet 
van zijn zijde wijkt. Elisa heeft gezien hoe Elia Gods werk 
mocht doen, en Gods woorden steeds doorgaf aan het 
volk. 

Elia en Elisa zijn bij de rivier de Jordaan aangekomen. 
Het moment is aangebroken. ‘Is er iets, dat ik nog voor je 
kan doen?’ vraagt Elia aan Elisa. Elisa geeft een lastig te 
begrijpen antwoord: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen’, 
zegt hij tegen Elia. Elisa bedoelt daarmee, dat ook hij, 
net zoals Elia, de Geest van God wil ontvangen om Gods 
werk te kunnen doen. 
Dan gebeurt het. Lees je mee, wat er in de Bijbel staat?
 

‘En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit 
elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden 
van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meege-
voerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: 
‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij 
Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij  
raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep 
terug.’
Een groep profeten uit Jericho staat van een afstandje 
naar Elisa kijken. Ze zeggen: ‘Kijk, de geest van Elia is op 
Elisa neergedaald.’ Precies dat, wat Elisa graag wilde, is 
gebeurd. Elia is klaar met zijn werk. Hij mag bij God zijn. 
Maar Gods werk is nog niet klaar. Elisa mag het voort-
zetten, en krijgt daarvoor dezelfde Geest van God over 
zich, die Elia ook had. Alleen zo kan hij het werk van God 
doen. 

Deze week is het Hemelvaartsdag. Dan denken we  
eraan, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Maar 
Hij was niet de eerste. Elia is ook God ook opgehaald en 
meegevoerd naar de hemel. Op Hemelvaartsdag zullen 
we horen, hoe de leerlingen van Jezus het zien gebeu-
ren. Net als Elisa het zag gebeuren. Op Hemelvaartsdag 
is het werk van Jezus op aarde klaar. Zijn leerlingen 
zullen het voortzetten. Elia’s werk was ook klaar. Zij 
opvolger, Elisa, gaat ermee verder. Elisa gaat verder in 
de geest van Elia, met hulp van de geest van Elia, die 
eigenlijk de Geest van God is. De leerlingen van Jezus 
wachten straks, na Hemelvaart, in Jeruzalem voordat zij 
aan het werk gaan. Waar wachten ze op? Op de Heilige 
Geest, de Geest van God. De Geest die eens Elia en 
Elisa hielp bij hun werk. Diezelfde Geest zal ook de  
leerlingen van Jezus helpen. Het is dan al eeuwen later. 
Maar de Geest blijft dezelfde. 

Die Geest is er ook nu nog. Gods Geest is altijd en overal 
bij je. Hij wil je helpen, zoals hij eens Elia en Elisa hielp 
om zijn woord te brengen. Zoals Hij de leerlingen van 
Jezus hielp om dat woord verder te verspreiden, zo wil 
Hij ook jou, mij, ons allemaal helpen om Gods woord te 
verspreiden. We hoeven niet allemaal profeet, apostel of 
dominee te worden. Je hoeft het verspreiden van Gods 
woord niet zo letterlijk te nemen. Je kunt het ook lezen als 
‘Gods liefde laten zien’. Als jij Gods liefde laat zien aan 
andere mensen, door hen te accepteren zoals ze zijn, te 
helpen waar nodig, dan verspreid je Gods licht en Gods 
liefde. Net zoals Elia en Elisa. Zoals de leerlingen van 
Jezus. En diezelfde Geest, die Elia, Elisa en de leerlingen 
hielp, helpt ook jou. Ook nu nog, vandaag, hier, en alle 
dagen. 
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