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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 2 Koningen 2,9 (Lezing: 2 Koningen 2, 1-18)  

Alles in 2 Koningen 2 draait om de relatie tussen Elia en Elia. Wat gaat er gebeuren met Elisa op het moment 
dat Elia wordt opgenomen? De ontknoping van dat verhaal is dat onmiskenbaar blijkt dat Elisa dubbel deelt 
in de geest van Elia. Hij is zijn opvolger.  

Dat gebeurt allemaal op een bijzondere plek: aan de overkant van de Jordaan. Buiten het beloofde land dus. 
Een gebeurtenis op een plek die allemaal andere bijbelverhalen tevoorschijn roept. En ook een belangrijk 
appèl dat in de hele Bijbel klinkt: kom het beloofde land binnen! Een appèl dat ook een gebed wordt: hoe 
lang nog Heer? Totdat Johannes de Doper en Jezus aan de oever van de Jordaan staan: de tijd is gekomen, 
het Koninkrijk van God is nabij. Nu blijft het appèl klinken: trek je achter Jezus aan het beloofde land van de 
eeuwigheid in? En tegelijkertijd is de belofte ook werkelijkheid geworden: de Geest is als een dubbel deel 
uitgestort op alle kinderen van de Vader – het beloofde land is zo dichtbij als alle heiligen om je heen én die 
je zijn voorgegaan.  

Besprekingsvragen   
1. Wie is, naast Jezus, een ‘heilige’ voor jou, van wie jij wel iets zou willen overnemen (zoals Elisa de 

geest van Elia verlangde)? Vertel eens waarom diegene jou inspireert? 

2. Op eeuwigheidszondag staan we stil bij mensen die afgelopen jaar overleden zijn. Maar natuurlijk 

zijn er ook anderen in onze gedachten. Wie mis jij? Wat mis je het meest aan diegene? Wat heb je in 

hem of haar ontvangen van God? 

3. In de preek gaat het over het appèl dat steeds klinkt in de Bijbel om werkelijk in het beloofde land 

te gaan leven. Dat wil zeggen: om echt met God te leven. Welke stap wil jij graag zetten om meer 

met God te leven?  

4. In het verhaal 2 Koningen 2 zitten allerlei verbanden met andere bijbelverhalen. Bijvoorbeeld met 

het verhaal van Mozes en Jozua. Zet eens de verbanden met dat verhaal op een rijtje. Wat valt je 

op? Wat raakt je?  

5. Stelling: zoals Elisa de opvolger is van Elia, zo is de kerk de opvolger van Jezus.    

Teksten om te lezen 
Elia’s leven op aarde eindigt op wonderlijke wijze. Hieronder een aantal teksten die daaraan raken: 

Genesis 5,24 en Hebreeën 11,5 

Deuteronomium 34 

Maleachi 3,22-24 – Opvallend aan deze tekst is dat Mozes en Elia er samen in opduiken. En verder heeft de 
verwachting van de komst van een Elia alles te maken met Elia’s wonderlijke einde in 2 Koningen 2. 

Lucas 9,28-36 – Ook hier duiken Elia en Mozes weer samen op. En ze praten met Jezus over… zijn 
levenseinde. Een memorabel levenseinde waarin God een grote rol speelt is in ieder geval wat deze drie 
mannen gemeen hebben.  


