
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelschets 20.1: God zorgt 
 
Beginzin 
Elia pakt zijn spullen bij elkaar. Hij gaat op weg naar Bethel. De HEERE heeft hem deze 
opdracht gegeven. 
 
Elia en Elisa 

- Elisa merkt op dat Elia ouder wordt. Elia dringt aan bij Elisa dat hij alleen naar Bethel 
gaat. Elisa antwoordt daarop: ‘Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, zal ik u niet 
verlaten.’ 

- Andere leerling-profeten komen even voor de stad Bethel de profeten tegemoet en 
vragen aan Elisa of hij weet dat de Heere Elia snel zal wegnemen. Elisa antwoordt 
bevestigend.  

- Elia zegt opnieuw tegen Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho 
gezonden. Maar Elisa antwoordt hetzelfde. 

- Bijna bij de stad aangekomen komen er weer leerling-profeten naar Elia toe en 
vragen aan Elisa of hij weet dat de Heere Elia snel zal wegnemen. Elisa antwoordt 
opnieuw bevestigend. 

- Aangekomen in Jericho, dringt Elia er weer bij Elisa op aan, om daar te blijven, want 
de HEERE heeft Elia de opdracht gegeven om naar de Jordaan te gaan. Elisa 
antwoordt opnieuw: ‘Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, zal ik u niet verlaten.’ 

- Elia en Elisa gaan naar de Jordaan. Vijftig leerling-profeten kijken toe vanaf een 
afstand. 

- Elia slaat met zijn mantel. Het water stroomt twee kanten op, waardoor er een pad 
komt. Zo kunnen Elia en Elisa oversteken. 

 
Elia opgenomen in de hemel 

- Elia vraagt aan Elisa: Wat kan ik voor u doen voordat ik weggenomen wordt? Elisa 
antwoordt: Ik wil graag  uw opvolger  zijn en net zo met God leven zoals u dat doet. 
Elia antwoordt: Dat beslist God en de Heilige Geest geeft die gaven.  

- Ook jij mag alles vragen aan God, maar Hij is de Enige die geeft en weet wat goed 
voor je is.  

- Al pratend komt er een vurige wagen met vurige paarden en neemt in een storm, 
met donder en bliksem, Elia mee. 

- Elisa roept nog: mijn vader, zoals hij dat altijd gedaan heeft, maar er komt geen 
antwoord. Dan scheurt hij zijn kleren omdat hij heel erg verdrietig is.  

- Hij neemt de mantel van Elia en slaat op het water. Dan gaat het water naar 
verschillende kanten, zodat Elia over kan steken. Nu weet hij dat God hem als 
opvolger van Elia, profeet van God heeft gemaakt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- God spreekt ook tot ons. Dit doet hij door de Bijbel. Belangrijk is dat wij in de Bijbel 

blijven lezen. Want als God op deze manier tot ons kan spreken, weten wij ook wat 
Hij wil, dat wij doen.  

- De leerling- profeten zien Elia alleen aankomen en zien dat hij de opvolger van Elia is. 
Zij vragen of een groep van 50 mannen Elia moet gaan zoeken. Elisa wil dit niet, 
maar de leerling- profeten blijven aandringen. Dan zegt Elisa dat zij toch maar 
moeten gaan zoeken. 

- Drie dagen zoeken de mannen, maar vinden Elia niet. Dit vertellen zij aan Elisa die 
nog steeds in Jericho is.  

 
 
Slotzin  
Elisa verblijft nog een poosje in Jericho en gaat dan op weg naar Bethel om daar te gaan 
vertellen Wie God is. Elisa voelt zich niet alleen, want hij weet dat God  met hem mee gaat. 
 
 


