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Dis ’n voorreg om weer almal by mekaar te wees, dalk bietjie van ’n roetiene terug kry, want dit 

klink my maak nie saak wie ek vra nie, almal gee my dieselfde antwoord: Die rook draai! Of dit nou 

boere en bestuurders is wat in die druk van die oes ingaan, of onderwysers is wat kinders moet 

ontvang by die skool, of ouers wat die kinders moet vat, of dalk is jy self oppad terug skool toe en 

die laaaaaaang vakansie, wat eintlik ook nie altyd ’n vakansie was nie, is ook nou oor. Hoe dit ook al 

sy, meeste van ons voel dis ’n tyd waar die jaar nou aan die hardloop gaan. 

Dis dan lekker om hier te kom, en net vir ’n oomblik te pause, rustig te raak, en te ontspan in die 

Here se teenwoordigheid. So ek wil jou nou nooi om saam met my rustig te word. Ons gaan nie jaag 

nie, so haal lekker diep asem, dan raak jy van voor af weer bewus van waar jy is. 

Louis het laasweek gesels oor Jesus met die besetene van Gerasa, en hoe Jesus bereid was om 

almal wat hom volg te laat wag sodat Hy eers met hierdie ou kan gesels, die een wat ander mense 

eintlik al afgeskryf het, en daardeur wys Hy dat Hy intimiteit met almal soek, selfs al lyk dit nie asof 

daar vir hulle hoop is nie. 

In die week het Louis toe vertel van die Israeliete wat so in die woestyn gekla het oor hoe sleg dit 

met hulle gaan, en gesê dat ons moet versigtig wees waaroor ons kla, en veral hoe ons kla, en 

eerder opreg ons behoeftes bekend te maak en weereens die Here te vertrou. Ons gaan vandag 

nog ’n bietjie verder o pdie tema, maar voor ons daarby uitkom, kom ons vra eers vir mekaar die 

vrae: 

1. Waar het jy in die week iets van God se nabyheid beleef? En, 

2. Wat is iets waaroor jy te maklik kla, waarvoor jy eerder moet vertrou? 

// 

Dalk as julle by vraag 2 kom, dan gaan julle dit makliker vir mekaar beantwoord as vir jouself, solank 

jy net by die antwoord kom dan is dit OK! 

Vandag gaan ons na ’n ander storie kyk in die Bybel, wat hierby aansluit. 

So julle kan solank by 2 Konings 2 oopmaak. Die storie wat ons gaan lees, gaan oor Elia en Elisa, en 

Elia wat in die hemel opgeneem word. Elia was natuurlik die senior van die twee profete, en word 

baie hoog aangeskryf selfs in die Nuwe Testament, wat baie jare na sy lewe geskryf is. Elisa is die 

jonger van die twee profete, die opvolger of student. Ook interessant, is dat Elia waarskynlik 

meeste van sy bediening heeltemal alleen was, ’n lone wolf as jy wil, en hy was baie berug as ’n 

moeilikheidmaker. Elisa, daarteenoor, was op die stadium nog baie onbekend. Hy was deel van ’n 

groep profete, waarskynlik meeste van hulle dissipels of leerlinge van Elia, en dis nie duidelik dat hy 

die leier was van die ander voor hierdie verhaal nie. Wat wel waar was, is dat Elisa baie naby aan 

Elia was, meer as net ’n toevallige student. Kom ons lees saam 2 Konings 2:1-12. 



Lees 2 Kon 2:1-12 

Wat vir my dadelik opval in die eerste vers, is dat dit so vanselfsprekend is dat Elia in die Hemel sou 

opgeneem word. En deur die teks kom mens ook agter dat dit is asof die profete almal dit geweet 

het sonder enige twyfel. 

Dan speel die storie af van Elia en Elisa wat van dorp tot dorp loop, en elke keer beveel Elia vir Elisa 

om te bly, maar Elisa weier. En by elke plek waar hulle aankom, kom die profete wat daar is na Elisa 

toe met dieselfde woorde: “Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?”, 

en elke keer antwoord Elisa met dieselfde woorde: “Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie.” Die 

letterlike vertaling is nog sterker, dit sê: “Ja, ek weet, bly stil!” 

Hierdie kom nie uit ’n plek van geïrriteerd wees nie. Dis nie soos iemand wat vir jou sê: “Hey, ek 

hoor jy gaan môre tandaarts toe” nie. Nee, hierdie is baie dieper as dit, dis rou! Dis soos iemand 

wat sê: Hey, ek hoor jou pa gaan vandag oorsee, en jy gaan hom nie weer sien nie. En Elisa 

antwoord “Ek weet dit!” Dis nie nodig om dit weer te hoor nie, hy weet, en dis baie slegte nuus vir 

hom! 

Nadat hulle by ’n paar dorpe was, dorpe wat almal naby aan mekaar gelê het, dan is hulle terug by 

die Jordaan, eintlik baie naby aan waar hulle begin het... 

Wys kaart 

En Elia en Elisa stap saam rivier toe, met 50 profete wat hulle volg op n afstand. Elia vat toe sy 

mantel, rol dit op, en slaan die water daarmee, en die Jordaan maak oop, en hulle stap op droeë 

grond deur. Toe hulle deur is, maak die rivier weer toe, en hulle is alleen. 

Dan kom hier ’n besonderse vraag, een waarby ons vandag gaan stilstaan: 

Elia vra vir Elisa: “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou weggevat word?” 

// 

Dis ’n gelaaide vraag, veral as ons verstaan wie Elia was. Hy was nie net nog ’n profeet wat so nou 

en dan iets gesê het nie. Nee, hy was ’n besonderse profeet, uniek in die Ou Testament! Hy het drie 

en ’n half jaar se droogte voorspel, en dit het gebeur. Later het hy weer gebid, en dit het gereën. Hy 

het die weduwee se kruik ’n bodemlose put van olie gemaak. Hy het haar seun weer lewendig 

gemaak! Hy is die een wat vir konings hulle dood gaan voorspel het. Hy is die een wat voor almal 

gaan staan het, 450 profete uitgedaag het om tot Baäl te bid, en toe niks gebeur nie, bid hy en die 

Here stuur vuur uit die hemel uit.  

Elia was nie net jou gemiddelde profeet nie, hy was iemand besonders! En hy, Elia, vra vir Elisa: Wat 

kan ek vir jou doen? 

/ 

Wat sou jy geantwoord het? 



Eks seker as jy met die druiwe doenig is, dan sal jy dalk ook sê: Sjo, so ’n bietjie droogte tot April toe 

kan nie skade doen nie. Of genoeg reën en sneeu in die winter sal darem lekker wees! Of dalk sê jy: 

Ek kan nogal doen met ’n bodemlose... iets! As my spens net sal vol bly. Of my kelder. Of my 

mediese fonds. Of my universiteitsbeurs. Of my petroltenk, of wat ook al dit is, as jy net nie hoef te 

worry oor enigiets nie, nie enigiets kortkom nie, dan sal die lewe darem lekker kan wees! 

Dalk soek jy mag? Jy weet, as jy vuur uit die hemel uit kon roep enige tyd van die dag, dan sou jy 

dalk van ’n paar probleme kon ontslae raak! Daai mense wat so neerkyk op jou, sou vinnig hulle 

woorde begin tel! Daai mense wat jou heeltyd kom lastig val, sou twee keer gedink het! Jy sou nie 

’n veiligheidshek of heining nodig gehad het nie, want die nuus sou baie vinnig versprei het dat jou 

huis een is waar mense maar eerder wye draaie om moet loop! Om nie bang te wees nie, om nie op 

neergekyk te word nie, om respek af te dwing met mag! Dalk klink iets daarvan vir jou great? 

Of wat van die krag van lewe en dood? Ek hoop regtig nie een van julle wens vir iemand se dood 

nie, maar wat van iemand se lewe? As jy kon vra, sou jy gevra het dat jou pa of ma, jou ouma of 

oupa, jou kind, jou broer of suster, jou vriend of vriendin dalk mag terug wees by jou? 

As iemand soos Elia vir jou daai vraag sou vra, wat sou jou antwoord gewees het? 

/ 

Elisa se antwoord ken ons, maar dit bly iets besonders! Van alles wat hy moontlik kon vra, is net 

een ding vir hom belangrik: Die Gees van die Here! 

En ons kan dalk dink dis soos Aladdin, waar Jafar op die ou einde vra om self ’n Genie te word 

omdat dit is waar die ware krag lê, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Elia was nie ’n Genie nie, hy 

was ’n profeet. ’n Profeet kies nie wat gebeur nie, ’n profeet luister wat gaan gebeur en sê dit, of 

hoor wat gedoen moet word en doen dit. So Elisa vra nie vir die mag om te kan doen wat hy wil nie, 

hy vra vir die vermoë om na God te luister op ’n kragtige manier! 

En Elisa is ook nie besig om hoogmoedig te vra nie! Ons lees die “dubbele deel” om te beteken 

“dubbel wat Elia gehad het,” maar dis eintlik omdat ons nie heeltemal reg verstaan nie. Hierdie is 

eerder die uitdrukking wat gebruik is as iemand by hulle pa moes erf. Hoe dit in daardie dae sou 

werk is dat al die seuns van ’n pa ’n stuk van die pa se eiendom sou erf, maar die oudste seun het ’n 

dubbele deel gekry. Ons sal vandag waarskynlik eerder al ons kinders dieselfde deel gee, wat ek 

persoonlik dink is baie goed, omdat ek self ’n jongste kind is. Maar in daardie dae het die oudste 

seun dubbel geërf wat die ander broers ou. Nie dubbel wat die pa het nie, want dit maak net 

eenvoudig nie wiskundig sin nie. Eintlik net die grootste deel. 

Elisa is nie besig met ’n magspel nie, hy is besig met ’n verhouding. Hy praat met iemand wat soos 

sy pa was, en hy vra om te erf soos ’n kind. En wat hy wil erf, is die een ding wat die wêreld hom nie 

kan gee nie, God se gees. 

So weereens, waarvoor sou jy vra? 

// 



Louis het in die week gesê: Pasop waaroor jy kla. Ek wil vandag verder gaan en ook sê: Pasop 

waarvoor jy vra! Want dalk kry jy dit. 

Jim Carrey het op ’n stadium gesê: “I think everyone should get rich and famous and do everything 

they ever dreamed of so they can see it’s not the answer.” 

Waarvoor vra jy? 

Jy wat vandag hier is, of jy wat by die huis kyk, jy praat met presies dieselfde God wat in Elia se tyd 

reën gestuur het en weggehou het, wat die weduwee se olie nie laat opraak het nie. Wat vuur laat 

kom het, en wat dooies laat lewe het. Jy het die ongelooflike voorreg om met Hom te mag gesels. 

Wat vra jy? 

Jesus self het al die krag gehad, alles wat ooit bestaan het is deur Hom gemaak en alles was onder 

Sy beheer. Tog het Hy kom mens word, kom sterf aan ‘n kruis, juis sodat ons kan sien en beleef dat 

die aardse goed nie is waaroor dit gaan nie, maar dat ons verhouding met die Vader alles is! Mag ek 

en jy dit ook so begin sien, of weer sien, as ons dit dalk êrens langs die pad vergeet het. 

/ 

Elisa se storie eindig met hom wat self die mantel vat, deur die Jordaan loop, en van daar af een van 

die groot profete van Israel word! Baie wonderwerke het in sy tyd ook gebeur, en God het gereeld 

deur hom gewerk, omdat hy gevra het vir God se Gees. 

Kom ons bid saam, en ek wil vra dat jy jou hande sal oop hou in ‘n ontvang-posisie, en dan bid ons 

dat God Sy Gees na ons toe sal stuur. 

Bid vir Gees 


