
  de hervormde vaan  ·  82e jaargang  ·  nr 3  · maart 2022   1

●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

Elia tot hoger dienst opgenomen
Lezen 2 Koningen 2: 1-18

Het leven en werken van Elia is niet als 
een doorlopende geschiedenis beschre-

ven. Op het eerste hoofdstuk van 2 Konin-
gen volgt niet vanzelfsprekend het tweede, 
zodat direct na de geschiedenis met koning 
Ahazia het einde van Elia’s leven op aarde 
kwam. Het hoofdstuk begint niet met ‘na 
deze dingen’, maar met ‘het gebeurde nu’. 
Dat doet wel denken waar hij in de tussen-
liggende tijd geweest is en wat hij gedaan 
heeft. De schrijver heeft naast de berichten 
over de koningen nog wat over Elia te mel-
den.

Profetenscholen
Het hoofdstuk staat wel bekend als ‘de he-
melvaart van Elia’. Voor het zover is, worden 
we meegenomen naar een bijzonder feno-
meen. Koning Achab mag dan wel zijn ge-
sneuveld in de strijd tegen de Syriërs, de wer-
kelijk vijandig gezinde koningin Izebel leeft 
nog! Gekant tegen God en Zijn dienst zorg-
de zij hoogstpersoonlijk voor het ombrengen 
van de profeten van de Heere. En zelfs Elia 
moest niet denken daarvan verschoond te 
blijven. Geestelijk leek Noord-Israël af te 
stevenen op een crisis! Echter, Elia – zo zagen 
we eerder – mocht niet denken dat alleen 
hij overgebleven was. De Heere gaf hem de 
opdracht om een opvolger te zalven, Elisa. 
Bovendien waren er nog 7000 die de knie 
níet voor Baäl bogen. Waar het voor mensen 
onmogelijk is geworden, is het de tijd dat de 
Heere werkt. En hoor dan hier eens, een be-
richt over een heuse profetenschool. Er was 

niet een directe opvolger voor hem, maar 
vele anderen (vers 7 spreekt al over 50) die 
de Heere had geroepen en van een officiële 
opleiding voorzag. Zijn het de 100 geweest 
die Obadja verborgen had gehouden? Hier 
horen we over de school in Bethel en Jeri-
cho, maar waren dat de enigen in hun soort? 
Het lijkt er daarom wel op dat Elia en Elisa 
naast het Godswoord wat zij spraken, privé 
onderwezen, of aan seminaries of profeten-
scholen leiding gaven. Mogelijk gebeurde dat 
op meerdere plaatsen en bezochten zij die op 
hun ronde door het land. De laatste tocht 
voert langs twee van deze instellingen. Deze 
laatste tocht was wel een bijzondere visitatie, 
Elisa kon worden voorgesteld als zijn opvol-
ger.
De Heere zorgt door deze opleidingen ervoor 
dat Zijn Woord blijvend zal worden uitge-
dragen. Zeker, de wonderen van Elia, Elisa 
en anderen zullen nog lang in het collectief 
geheugen van land en volk blijven. Het is de 
dwaasheid van de prediking die harten in-
wint en bekering en geloof brengt. De Heere 
Jezus laat vader Abraham zeggen: ‘Al zou er 
iemand uit de doden opstaan, zij zullen zich 
niet laten overtuigen’. (Lukas 16:27-31 en 
Romeinen 10:13-17). Wat een bijzondere 
bemoeienis van God en een zegen voor een 
volk wanneer telkens opnieuw jonge mannen 
zich geroepen weten tot de prediking van het 
Woord. Laten wij in onze gebeden onze kin-
deren en jeugd van de gemeente afzonderen 
voor Zijn Koninkrijk.
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Naderend einde
In ons hoofdstuk komen we Elia en Elisa te-
gen. De HEERE ging Elia tot Zich nemen … 
nee, ópnemen in de hemel. Hoe? Door een 
storm, door anderen als wervelwind vertaald. 
Gods hand voegt hen samen op deze reis van 
Gilgal, naar Bethel, haast weer dezelfde weg 
terug richting de Jordaan naar Jericho en dan 
de Jordaan tenslotte over. Na de roeping en 
zalving van Elisa horen we niets meer van 
hem, tot deze reis. Er bestond ongetwijfeld 
een hartelijke verhouding tussen hen als mees-
ter en leerling, als geestelijk vader en zoon 
(vers 3 en 12); Elisa wil hem niet verlaten, 
juist nu Elia’s levenseinde komt (vers 4 en 
6). Beiden weten van de scheiding die komt. 
Onafhankelijk heeft de Heere het hen verteld. 
Ook de leerling-profeten van Bethel en Jericho 
weten er van. Zij vertellen het Elisa. Deze wil 
dat zij zwijgen. Een teken dat hij er eigenlijk 
niet aan wil of ook gewoon van verdriet dat dit 
zal gebeuren. ‘Welk een aandoenlijkheid ligt er 
in deze herhaling’! (Da Costa). Onafscheide-
lijk als Naomi en Ruth. Waar u heengaat, ga ik 
ook … uw God is ook mijn God … 
De leerling-profeten laten over het tijdstip 
geen twijfel bestaan: heden, vandaag nog, en 
mogelijk geheel onverwacht (vers 3 en 5). 
Ook de wijze waarop de HEERE dat zal doen 
wordt door hen verduidelijkt. Elia wordt wég-
genomen! Zoals van Henoch wordt gezegd 
(Gen. 5:24). De leerlingen uit Jericho volgen 
om er getuige van te zijn. Eer het zover is, zijn 
zij getuige van een opmerkelijk wonder. Op 
redelijke afstand zien zij hoe Elia en Elisa de 
Jordaan naderen om die over te steken. De 
God van Israël, de God van Elia, baant een 
pad door welke wateren ook. Elia neemt de 
mantel (vers 8) en slaat het water, dat onmid-
dellijk verdeeld wordt en op het droge pad 
steken zij over naar de andere zijde. 

Weggenomen en opgenomen
Aan de andere kant van de Jordaan geeft Elia 
een opdracht. Wat kan ik nog voor je doen? 
Vraag het mij. Dat twee delen van uw geest 
op mij zullen zijn. Anderen spreken van een 
dúbbel deel. In geestelijke zin als eerstgeboor-
terecht een dubbel kindsdeel (Deutronomium 
21:17). Er waren nog vele leerlingen die ook 
een deel van de gaven mochten ontvangen. 
Maar hij, die de leiding zou overnemen en 
moest geven, een dubbel deel. We begrijpen 
wel enigszins de waarde van die woorden. Om 
als opvolger van Elia door God de Heilige 
Geest geleid te worden. De kanttekeningen op 
de Statenvertaling spreken over die twee zaken 
waarin Elia uitstak boven de anderen, name-
lijk in het voorzeggen van toekomende dingen 
en het doen van grote wonderen. Johannes de 
Doper zou ook heengaan in de geest en kracht 
van Elia. Wellicht bedoelde Elisa de vurige 
trouw en opkomen voor Gods woord en wet 
als ook de onverschrokkenheid in het spreken 
tot wie ook maar. Weer anderen duiden het 
chronologisch: Elisa diende twee maal zo lang 
in het ambt. Bovendien, Elisa heeft meer won-
deren mogen verrichten.
De vraag is voor Elia een moeilijke zaak. Over 
deze genadige toedeling kan hij niet beschik-
ken. Hij laat het aan de HEERE over. Als je 
ziet dat ik word weggenomen, dan zul je het 
ontvangen. En dát gebeurde, want terwijl zij 
samen verder gingen en onderling spraken 
kwam er een vurige wagen met vurige paarden 
en nam Elia mee. In een stormwind werd de 
profeet opgenomen. 
Een bijzonder uitgaan uit deze wereld. Geen 
sterven, niet tot stof terugkeren, maar opgeno-
men in de hemelse heerlijkheid. ‘In het Oude 
Testament een onomstotelijk bewijs dat het 
lichaam door God in staat wordt gesteld on-
sterfelijk te worden en in hemelse omstandig-
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heden te leven’ (A.W. Pink). Van het ene op 
andere moment het onsterfelijke aangedaan. 
‘Elia zou naar de wereld van de engelen ver-
huizen, en daarom werden engelen gezonden 
om hem daarheen te leiden’ (M. Henry). 
Wanneer de rechtvaardigen sterven, ontvan-
gen zij eenzelfde deel; hun zielen worden 
terstond opgenomen tot Christus, hun Hoofd 
(HC zondag 22, vraag 57 en Lukas 16:22). 
Zoals je leven is, zo is ook je sterven.

De Gód van Elia
Het gebeuren grijpt Elisa aan. ‘Mijn vader, 
mijn vader’, roept hij. Elia betekende veel 
voor hem in vaderlijke genegenheid en gezag. 
Het is ook een ‘verlies’ voor Israël. Wagen van 
Israël en zijn ruiters. 
Het geestelijke leger voor Israël betekent meer 
dan de militaire machten van die tijd. Elisa 
scheurt zijn kleding van rouw. 
Tegelijk neemt hij de profetenmantel die Elia 
achterliet. En de HEERE bevestigde wat Elia 
beloofde, twee delen van de geest.
Dat blijkt al meteen als Elisa terugkeert naar 
de Jordaan waar het water weer normaal 
van noord naar zuid stroomt. Hij neemt de 
mantel en slaat op dezelfde wijze het water en 
roept: ‘Waar is de HEERE, de God van Elia, 
ja Hij’? De God, Die aan Zijn woord en be-
lofte trouw is voor Zijn volk. 
Het water wordt opnieuw verdeeld in tweeën 
en Elisa bereikt de overkant en loopt richting 
Jericho.De leerling-profeten hebben alles 
gezien en bemerken dat de geest van Elia op 
Elisa rust. Hij is nu hun meester. Zo wordt 
de roeping van Elisa nu gelegitimeerd in zijn 
zending. Meteen zijn ze bereid om Elia te 
gaan zoeken met vijftig dappere mannen. 
De Geest van de HEERE (denk aan wat 
Obadja zei) kan hem ergens heen hebben ge-
worpen, op één van de bergen of in de dalen. 

Tevergeefs probeert Elisa hen daarvan te weer-
houden. Uiteindelijk na drie dagen zoeken, 
vinden zij Elia niet. Maar, dat heb ik u toch al 
gezegd?
De God van Elia. Hij leeft! Onveranderlijk 
Dezelfde in Zijn trouw, goedheid, heiligheid 
en liefde. In Zijn genadig handelen met Israël, 
met een wereld verloren in schuld. Hij zal 
alles wat geschreven is in wet en profeten ver-
vullen. Die sprak door allerlei personen en op 
verschillende manieren, spreekt in deze laatste 
dagen tot ons door Zijn Zoon Jezus Chris-
tus. De God van Elia is de God en vader van 
onze Heere en Heiland. De verkondiging gaat 
door, met zegen. Tot de wet en tot de getuige-
nis. Hoe liefelijk zijn die voeten van hen die 
het goede verkondigen, die vrede doen horen.

Vragen
1. Regelmatig wordt er gebeden voor de op-

leiding van predikanten? Weten we iets van 
wat er op de universiteiten gebeurt? Heeft 
het onze aandacht? 

2. Gelukkig dat de Geest van de Heere toerust 
door Zijn Woord. De een heeft soms meer 
en weer andere gaven dan de ander. Welke 
gaven heeft u nodig om te leven tot Gods 
eer en liefde tot de naaste?

3. Elia en Elisa leefden uiteindelijk uit de gro-
te Ambtsdrager Jezus Christus. Hoe bent u 
aan Hem verbonden?

4. De God van Elia leeft, in Christus genadige 
Vader. Wat gelooft en merkt u daarvan in 
de samenleving, de kerkelijke gemeente, 
uw leven?

5. Elia werd weggenomen. Waar reist u heen?
6. Waren er bijbelstudies voor u tot persoon-

lijke zegen, onderwijs en verdieping?


