Puzzel

Meeschrijfblad
Mijn naam: ………………………………………………….……………
Datum: …......................................................................
De dominee die preekt heet ds. ………………...…………….

Dit gebeurt er allemaal in deze dienst:
Welkom en afkondigingen
o
Zingen: Welkom thuis (Sela)
o
Stil bidden………Wat bid jij?
De dominee zegt het votum
en groet ons namens de Here God
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zingen: Psalm 93:1-4 (Weerklank)
Gebod van God Mat. 22:37-39 (NBV)
Zingen: Heer, wijs mij Uw weg (Sela)
Gebed voor het lezen uit de Bijbel
Kindermoment
Elk oog zal Hem zien (OTH 441)
Schriftlezing: 2 Koningen 2:1-18 (NBV)
Zingen: Ik wil leven door Uw Geest (Opwekking 497)
Preek ‘Ga je nu verder’
Zingen: De kerk van alle tijden (Lev)
Inzameling van de gaven
Danken, Bidden, Stil gebed en Onze Vader
Ga in vrede (OTH 493)
Zegen

Vs. 1
Het was nog nooit eerder voorgekomen in het Oude Testament dat iemand in
een stormwind in de hemel opgenomen 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 mee maken, 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 dubbele 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 meegevoerd 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?

