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Gewapend met het woord 
 

 

In 2 Koningen 2 wordt verteld dat Elia van zijn taak als 

profeet ontheven wordt en dat Elisa aantreedt als zijn 

opvolger. God blijft dus spreken tot zijn volk; hij geeft 

niet op. En hij laat weten dat zijn woord sterker is dan 

alle tegenkrachten! 
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De profeet en zijn opvolger (zie 1 Koningen 19, 19-21) 

maken samen een reis door het land. Maar Elia wil niet 

dat Elisa nog langer met hem meegaat. Hij heeft gecon-

cludeerd dat God niet verder wil met zijn volk. 

 Ze trekken namelijk, op aanwijzen van de HEER, van 

Gilgal naar Betel naar Jericho en dan de Jordaan over. 

Dat is de route die het volk Israël nam bij de inname 

van het land (Jozua 1-9), maar dan in omgekeerde rich-

ting. De mannen trekken dus het land uit! Elia zal heb-

ben gedacht: God neemt afscheid van zijn volk. Elisa 

kan beter naar huis gaan. 

 Maar dat wil Elisa niet. Hij is, tot drie keer toe, heel 

stellig in zijn antwoord aan Elia. Elisa kan niet geloven 

dat God niets meer te zeggen heeft tot zijn volk. 

 Bij de Jordaan aangekomen, slaat Elia met zijn mantel 

op het water, waarna er een pad ontstaat. En dan blijkt 

dat Elia door Elisa’s vasthoudendheid aan het denken is 

gezet: ‘Wat kan ik nog voor je doen?’ 

 Elisa ziet zichzelf als de oudste zoon van Elia (zie 

Deuteronomium 21, 17) en vraagt daarom om een dub-

bel deel van de Geest van zijn ‘vader’. Hij weet dat hij 

niet op eigen kracht de taak van Elia kan overnemen. 

 Elia houdt nu bewust rekening met een vervolg. Als 

God wil blijven spreken tot de Israëlieten, zal hij ervoor 

zorgen dat Elisa’s wens vervuld wordt. Elia trekt geen 

conclusies meer, maar laat het over aan God. 
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En dan wordt Elia opgenomen in de hemel. Hij mag de 

dood overslaan, zoals Henoch destijds (Genesis 5, 24). 

 Elia wordt in een storm meegevoerd, door een wagen 

en paarden van vuur. Het is een strijdwagen, van ijzer, 

oersterk: een geducht oorlogswapen in de tijd. Er komt 

zelfs een heel leger van strijdwagens aan te pas, gelet 

op de uitroep van Elisa, die je als een meervoud mag 

opvatten: ‘Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Er was 

maar niet een enkele tank te zien, maar een complete 

tankdivisie! 

 Wat zegt dit veel over God en het woord van God. 

Elia trad op onder veel druk en spanning; hij werd om 

zijn boodschap gehaat en vervolgd. Maar God laat zich 

niet het zwijgen opleggen: hoe zou je een heel leger te-

gen kunnen houden? 

 Wat moet dit bemoedigend zijn geweest voor Elia en 

Elisa. Wanneer de ene profeet de andere opvolgt, laat 

God zien dat zijn woord een macht is die sterker is dan 

alle andere machten. 

 

 

Bemoedigend is het ook voor ons. Je kunt je zorgen 

maken over het geloof van onze kinderen en over de 

toekomst van de kerk in ons land. Maar kijk dan naar 

wat er gebeurt bij de hemelvaart van Elia: Gods woord 

wordt voorgesteld als een sterke legermacht! Het over-

wint altijd. 

 Heb jij zelf je er al gewonnen aan gegeven? Laat je de 

afgoden nu voor wat ze zijn? Vertrouw alleen op God. 

Leg zijn woord niet naast je neer. Je hebt met een mach-

tig leger te doen! 
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‘Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ De uitroep van Eli-

sa maakt ook duidelijk wat een profeet werkelijk is: een 

strijder in Gods leger. De kracht van Gods woord is ook 

te vinden in de persoon die het woord spreekt. 

 Kijk naar Elisa. Hij weet zich de opvolger van Elia: 

met diens mantel slaat hij op het water van de Jordaan. 

Hij doet daarbij een beroep op de HEER, de God van 

Elia. En die laat zich niet onbetuigd: er ontstaat een 

pad, waarover Elisa het land weer kan binnentrekken. 

 Het woord van God gaat niet met Elia mee, de hemel 

in. Nee, het zet zijn tocht hier op aarde voort. En het 

werkt altijd iets uit (zie de verzen 19 e.v. van dit hoofd-

stuk). 

 Tot op de dag van vandaag wordt het evangelie van 

Jezus Christus verkondigd. Ook wanneer jij getuigt van 

je geloof, rukt er een goddelijk leger uit. Reken maar 

dat het de overwinning zal behalen! 

 Spreek daarom het woord. Onze tijd heeft het nodig 

dat woorden klinken die richting geven, die krachtig 

zijn. Gods woord is het zwaard van de Geest (Efeziërs 

6, 17). Hanteer het! Laat je bewapenen. 

 Ja, wees een profeet. Iedere tijd heeft Elisa’s nodig: 

mannen en vrouwen die vastbesloten zijn de fakkel ver-

der te dragen. Wil jij zo’n Elisa zijn? 
 

Slot 

God werkt door. De ene profeet gaat, de andere komt, 

maar het woord van God blijft. Wat doe jij ermee? 

 We nemen afscheid van Elia. Zijn naam betekent 

‘Mijn God is de HEER.’ Het was zijn geloofsbelijdenis. 

Wie is jouw God? Wil je zijn dienaar zijn en zijn woord 

doorgeven? 
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