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 ELIA TEN HEMEL OPGENOMEN 

 
In onze dagen is er veel sprake over de opname 
van de christenen. Het zal ook een wonderlijk 
gebeuren zijn. Doch wij kijken even in het O.T. zoals 
wij een Henoch kennen en ook een Elia. (2 Kon.2)  
Deze morgen wil ik spreken over de profeet Elia. 
Plots opgenomen ten hemel, en komt straks terug 
als de Heraut van Jezus. Gods woord is zo 
wonderlijk voor elk kind van God waarvan het hart 
openstaat om te leren van Gods handelen met 
mensen. 
Er gebeuren in dit verhaal drie wonderen : 
De eerste doorgang door de Jordaan van Elia en 
Elisa.(v.8) De opname van de profeet Elia (v.11) 
Het doorgaan van Elisa alleen . 
 
 

“BLIJF TOCH HIER” 
 
(2 ) De plaats waar dit verhaal start is in GILGAL, Dit is ook in feite de plaats waar 
ons christenleven is begonnen. Namelijk Gods volk werd hier door Jozua besneden. 
Wij als christenen worden niet meer besneden, naar het vlees, maar wel naar het 
hart. (Col.2:11). 
 
Het besnijden was een beeld van het afleggen van het vlees. Voor ons betekent het 
in feite een minder verlangen naar de wereldse begeerten die voor de bekering, de 
hoofdrol speelden. Zoals carrière maken, geld, goed en eer nastreven. Het “vleselijk” 
streven met wereldse normen is gestopt, en daar is iets anders in de plaats voor 
gekomen. 

 
Elisa wilde  niet  achterblijven, want hij wist van de opname van Elia ! Een wonderlijk 
gebeuren dat God hem had duidelijk gemaakt. Vandaag waait er een wind, als:  “wij 
geloven niet meer in een plotse opname! “ Wij blijven liever hier! 
Elia moest naar Beth-el  gaan van God.  BETH-EL  
BETH : Huis  EL : God.  Dit sprak voor zichzelf, dat was de hemel ! Dat was waar 
God woonde ! Zo zijn allen die naar het hart, het denken, besneden zijn op weg van 
Gilgal (wedergeboorte)naar de hemel, ons Vaderhuis. Ook onder ons zijn er 
waarschijnlijk die liever willen achterblijven, kennen dit verlangen niet. De twee 
profeten gaan dan op weg naar Bethel. 
 
Elia wist van dit komende gebeuren, maar zweeg. In Bethel aangekomen wisten ook 
daar al de profeten van het gebeuren. Wij als christenen weten ook van dit 
toekomstig mysterie met dezelfde zekerheid. 
Slechts naamkristenen twijfelen of zeggen dat maken wij nooit mee, wij zien geen 
vandaag geen wonderen meer ! 
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   “Blijf toch hier” voor een tweede maal.  
 
(4) Elia wilde nu naar Jericho. In Jericho waren er grote profetenscholen. Elia wilde 
precies stilzwijgend afscheid gaan nemen. Met onze opname zullen wij GEEN 
AFSCHEID kunnen nemen, van onze geliefden, die achterblijven door ongeloof, want 
wij kennen het tijdstip niet. Enkel de vader zal het signaal geven tot de opnae van de 
bruid. 
 
Elisa was niet te houden hij ging terug mee. Dit is een bewijs van zijn zekerheid. 
De zekerheid is te zien in het handelen van een gelovige. Hij zet geloofstappen, en 
volgt de richting die God hem toont, en volgt niet verder zijn eigen weg. 
Wij zien Elia als beeld van Christus, Elisa volgt hem op de voet, en zal het wonder 
meemaken !  Wie Jezus maar van verre volgt zal  weinig wonderen zien ! 
 
(8) Gekomen aan de Jordaan. Ongeveer 
op de plaats waar Jezus werd gedoopt. 
Het wonder gebeurde de rivier splijt zich.  
Het symbolisch beeld van de doop, is dat 
men wil duidelijk maken aan de mensen 
dat men wel eens zou sterven maar dat 
men ook zou opstaan. Dit was de 
bedoeling van de doop van Jezus. 
De weg naar de hemel kan niet meer 
verhinderd worden, Elia was op weg naar 
de hemel. Het aardse kan of mag ons niet 
meer binden, als wij Jezus van dichtbij volgen.  
Judas leefde zo dicht bij Jezus, maar niet verlost van zijn werelds politiek streven en 
zijn geldzucht. 
 
Deze Jordaan kan en mag bekeken worden als een graf of de dood.  
De dood moest wijken voor Elia, een voorspiegeling van Jezus overwinning. 
De dood heeft geen macht meer over een wedergeboren christen, want hij gaat er op 
een speciale manier doorheen !  “ Op het droge , zonder angst voor de dood.” 
 
 

ELIA SLOEG MET ZIJN MANTEL OP HET WATER 
 
Elia rolde eerst zijn mantel op !  In Hebr.1:10-13  
Daar heeft de mantel de betekenis van het vergankelijke van de schepping of het 
einde van de eerste schepping. Ook Openbar 6:13-16 toont dat het zal gebeuren in 
de komende grote verdrukking. Het op het droge gaan, spreekt ook van een nieuwe 
natuur, een nieuw paradijselijk leven.Wij zij in Christus  ook een nieuwe schepping 
geworden. Na de Jordaan begint een nieuwe levensweg, wat een hoop! 
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 “ EEN WENS DOEN” 
 
 
(9) Er bestaat nog altijd veel bijgeloof, waarin ook voorkwam, als men voor de eerste 
maal in een kerk binnenging, dat men daar drie wensen mocht uiten. Wanneer ik nu 
alle macht had, en u mocht een wens doen, wat zou je vragen? 
Blijkbaar zit het in ons bloed om wensen te doen, die te maken hebben met het 
vlees. Wij zouden kunnen wensen om de lotto te winnen of rijk worden… 
 
Maar Elisa deed een wens in overeenstemming met hetgeen wat hem het kostbaars 
was, zijn God ! Zijn wens ging in geestelijke zin. Hij wenste een dubbel deel van de 
geest die Elia had ontvangen. Hij wenste nog meer door God te worden gebruikt, hij 
wenste nog meer over God te mogen weten, hij wenste in feite te mogen worden 
vervuld met de H.Geest. Vgl. Lucas 24: 45-46 en Joh.16:7-13. 
 
Is dat ook onze wens ?  Wat Elisa wenste, is voor vandaag te krijgen als wij dit 
willen.  Wie iedere dag bezig is met de Heer, met Zijn woord, die rekening houdt met 
Gods wensen, die Gods wil op de eerste plaats wil zetten. 
Er zijn er die Jezus wel willen volgen als hun verlosser, maar niet als hun HEER ! 
Curios, Zijn gezag, en willen vrij blijven. 
 
(11) Deze twee profeten werden plots van elkander gescheiden, terwijl ze bezig 
waren aan het spreken over God, en geestelijk onderwerpen.  Als de Heer 
terugkomt, over wat zullen wij  aan het spreken zijn ?  Over wat een mens veel 
spreekt, weet men met wat ook zijn hart is vervuld, je proeft wat de overhand haalt. 
Voor deze profeten was het geen probleem, God vervulde hun hart, hun denken ! 
 

EEN WAGEN EN VURIGE PAARDEN. 
 
Wij vinden hier een rechtsreeks ingrijpen van God zelf. Zijn engelenmacht stond 
klaar om Elia de hemel binnen te voeren. Mensen denken aan UFO’s  
Vlug als een wervelwind.  ZIE PSALM 104:3-4 Ook word dit beeld gebruikt om de 
macht van Elia aan te tonen soms, maar daar gaat het over zijn STERK 
GEBEDSLEVEN dat functioneerde als een legermacht. 
 
(12) Het verdriet van Elisa. Het menselijk aspekt zal ook daar zijn bij onze opname. 
Elisa hield veel van Elia, alhoewel hij wist dat Elia de hemel binnenging, zo is het ook 
als iemand van ons moest komen te sterven, zouden wij dat ook triest vinden, 
alhoewel wij weten dat wij elkander zullen terugzien. 
 
Voor de wereld, was het geen probleem dat Elia weg was, de afgoden trokken toch 
hun aandacht, en die oude man kon hen geen barst meer schelen. 
Zo zal ook de reactie zijn van de mensen die zullen horen dat  “die radicale 
christenen” uit de wereld zijn. Integendeel het zal voor hen als een oordeel zijn over 
de ganse wereld.  
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HET DERDE WONDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13,14) De mantel van Elia doet het weer. Onze klederen zullen ook van ons 
afvallen.  Maar de vraag die Elisa stelt springt meer in het oog. 
“WAAR IS DE HERE” ? De Heer openbaarde zich in dat wonder, een bewijs dat God 
met Elisa was, dat God de sterkte van Elisa zou betekenen. Zo moet het ook met ons 
zijn, wij moeten Hem ervaren in ons leven, en ervaren dat Hij werkelijk met ons is. Dit 
geeft sterkte in ons geloof. Wij twijfelt zal Hem niet ervaren, want Hij wil dat wij ons 
vertrouwen op Hem gaan stellen  !   
 
 

 TOCH TWIJFEL? 
 
(15,18) Ja, de profeten hier begonnen te twijfelen aan de opname van Elia,  
Twijfel  behoort tot het zieleleven, tot het vlees, het zondige zieleleven wil het 
geestelijk leven gaan beïnvloeden. Hier in het O.T. waren deze profeten niet constant 
vervuld met de H.Geest zoals wij nu in het N.T. Deze profeten benadrukten hun 
twijfel en vroegen toch naar de speurtocht. Doch vruchteloos. 
 
Ook na de opname kunnen wij veronderstellen, dat de ongelovige toch gaat zoeken, 
naar de vermisten. De ongelovige wereld zal toch een verklaring zoeken , en een 
professor zal wel een leugenachtige, deskundige uitleg geven om de mensen te 
sussen. 
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