
Saterdag 15 Februarie 
 
Skrifgedeelte: 2 Konings 2:1-12; Handelinge 1:9 
Fokusgedeelte: 2 Konings 2:1, 11 
 

Elia en Jesus se hemelvaarte 
 

an die begin van die boek 2 Konings word die einde van Elia se tyd en 
dienswerk op aarde aan ons beskryf.  

Elia was ’n merkwaardige profeet en sy tyd op aarde word ook op ’n 
merkwaardige manier beëindig! Die Here het vir Elia in ’n stormwind in die 
hemel opgeneem (vs 1, 11) terwyl ’n wa van vuur en perde van vuur vir Elia en 
Elisa van mekaar geskei het. In ’n stormwind vaar Elia op na die hemel. Dit het 
Elisa laat uitroep: “My vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy 
ruiters!” 

Elia het dus nie gesterf en is ook nie begrawe soos ’n gewone mens nie, 
maar “is in ’n stormwind op, die hemel in” (2:11). Deur sy profeet se lewe op 
aarde op so ’n merkwaardige manier te beëindig, herinner God ons daaraan 
dat Hy mag oor lewe en dood het, dat Hy almagtig is, dat Hy nie gebind is aan 
die dinge waaraan mense gebind is nie. Hy kan mense opneem in die hemel 
as Hy wil! 

Eeue later sou ons van Jesus Christus lees dat Hy gesterf het onder die las 
van ons sonde, ten volle vir al ons sondes aan die kruis betaal het, en op die 
derde dag uit die dood opgestaan en só die dood vir ons oorwin het. Veertig 
dae later het Hy opgevaar na die hemel (Hand. 1:9-11)! 

Elia se hemelvaart was dus ’n vooruitwysing na ons Hoogste Profeet, Jesus 
Christus, se hemelvaart. Die groot verskil was: ons Here Jesus het eers gesterf 
en opgestaan uit die dood en sy kinders vir ewig verlos voordat Hy 40 dae later 
na die hemel opgevaar het. Boonop gaan Hy net so terugkom soos wat Hy 
opgevaar het! 
 
Sing: Psalm 47-1:3, 4 
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