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Elia’s heengaan en nalatenschap 
Schriftlezingen: 2 Koningen 2:1-14, Hand. 1:1-9 Tekst: 2 Kon. 2:1-14 
Zingen: Ps. 97:1, Ps. 24:2, Ps.105:23,24, Ps. 68:2 en 9, Ps. 43:4 
 

Hoofdpunten van de preek 
Elia moet zijn laatste reis maken om heen te gaan. Elisa reist mee. 

1 Uittocht (2Kon. 2:1-8) 
Elia loopt niet zomaar wat, maar doet de plaatsen aan waar God hem naartoe zendt. 
Plaats voor plaats betekenisvol in Gods geschiedenis met Israël en de intocht in het land.  

In Bethel beloofde God Jakob het land. In Gilgal herinneren gedenkstenen aan Gods 
daden. Jericho viel door Gods kracht. Aan de overkant van de Jordaan stierf Mozes.  

2 Beproeving (2Kon.2:1-8) 
De HEERE voert de gaande én de komende man langs deze plaatsen. Elia beproeft Elisa’s 
belofte om te volgen (1 Kon. 19:20) wel 3 keer. Elisa’s gehoorzaamheid blijkt in de eed. 

Ook anderen, collega’s, zijn een beproeving voor Elisa. ‘Weet u wel dat...?’  Ze doen een 
appel op zijn onzekerheid. Straks staat hij er alleen voor. Voor Elisa géén discussie: zwijg! 

3 Wens (2 Kon. 2:9-10) 
Aan de overkant van de Jordaan is de beproeving voorbij. Elisa mag een laatste wens doen. 
Hij vraagt als ‘oudste zoon’ een dubbel erfdeel (Deut.21:17) van de g/Geest die Elia leidt.  

Uit Elisa’ vraag spreekt het besef dat hij op Gods kracht en leiding is aangewezen. Hij vraagt 
het onmogelijke: Elia beschikt niet over de Geest, maar geeft een belofte met voorwaarde. 

4 Opgenomen  (2 Kon. 2:11) 
Het gesprek wordt doorbroken. God haalt Zijn getrouwe dienaar met heilig 
machtsvertoon op. God toont Zijn macht, die er ook is als wij die niet zien (2 Kon.6:17).  

Elia’s heengaan maakt scheiding: Elisa moet zonder ‘vader’ verder. Elia mag uit genade 
zonder te sterven Gods hemel in. Christus’ hemelvaart tekent zich in die van Elia af. 

5 Nalatenschap (2 Kon. 2:12-14) 
Elisa is getuige, voldoet aan de voorwaarde. Zijn uitroep is dramatisch. Met zijn ‘vader’ 
ziet hij ook Elia’s ‘geest en kracht’ verdwijnen, waardoor God machtige dingen werkte! 

Elia’s mantel is afgevallen, hij kan niet als profeet de hemel in. Hij laat het teken van het 
profeetschap na aan Elisa. Hij moet dit gelovig leren hanteren. Vertrouwend op de HEERE. 
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Vragen 
1 Uittocht (2Kon. 2:1-8) 
Elia en Elisa gaan naar verschillende plaatsen. Zoek in je Bijbel op wat er op deze plaatsen 
gebeurd is. Wat kan je daarvan leren? 

2 Beproeving (2Kon.2:1-8) 
Elisa wordt op verschillende manieren beproefd. Wat houdt zijn beproeving in en 
waarvoor zou dit nodig kunnen zijn? Ken je meer voorbeelden uit de Bijbel? Heb je zelf 
ook ervaringen met beproeving? 

3 Wens (2 Kon. 2:9-10) 
Waarom vraagt Elisa aan Elia om een ‘dubbel deel’ van zijn geest? Heb jij dat ook nodig? 
Waarom kan Elia dit niet geven aan Elisa? 

4 Opgenomen (2 Kon. 2:11) 
Elia vaart op naar de hemel. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de 
hemelvaart van de Heere Jezus? Wie is er nog meer zonder te sterven in de hemel 
opgenomen?  

5 Nalatenschap (2 Kon. 2:12-14) 
Elisa is getuige van Elia’s opname in de hemel. Waarom kan hij zijn mantel niet 
meenemen? Wat betekent de mantel? Wat laat de Heere Jezus ons net zoals Elia’s mantel 
na en wat wil Hij dat je daarmee doet? 

 


