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Elisa, de man Gods 

Zijn  naam  betekent:  God  is
redding.

Het eerste deel van zijn naam is
"El" en dat is een verkorting van
het  woord  "Elohim"  en  dat
betekent God.

In  Genesis  1:1  staat:  In  den
beginne schiep God (Elohim) de
hemel en de aarde.

In  Genesis  1:26  worden  wij
bepaald  bij  de  meervoudsvorm
van Elohim want daar staat:  En
God  (Elohim)  zei:  Laat  Ons
mensen  maken  naar  ons  beeld,
als onze gelijkenis.

In de  eerste  35 verzen van het
boek  Genesis  wordt  het  woord
"Elohim" 35x gebruikt.

Nog enkele Bijbelse namen met
"El" :

Daniël =  Rechter is God.
Ezechiël = Sterk is God
Elia = God is Jahwé

El Elohim = God  de
Allerhoogste

In 1 Koningen 19:16b lezen we,
dat  Elia  van  God  de  opdracht
kreeg,  om  Elisa  tot  profeet  te
zalven als zijn opvolger. 

En in vers 19 lezen we, waar hij
Elisa aan trof: 

19a Nadat  hij  vandaar gegaan
was, trof hij Elisa aan, de zoon
van Safat, bezig te ploegen met
twaalf span voor zich, terwijl hij
zelf bij het twaalfde was.

Hier  wordt  genoemd  dat  Elisa
bezig was te ploegen met twaalf
span voor zich.  Dat wil zeggen:
voor  elke  ploeg  één  span,
gestuurd door een knecht terwijl
Elisa zelf  bij  het twaalfde span
was.

Daaruit  blijkt  dat  Elisa
waarschijnlijk  behoorde tot  een
welgestelde landbouwers familie
en  hij  was  bezig  met  zijn
knechten  om  de  uitgestrekte
akkers  van  zijn  familie  om  te
ploegen. 
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19b Toen Elia hem voorbijging,
wierp hij hem zijn mantel toe.

Dat  was  een  symbolische
handeling van Elia waarmee hij
te  kennen  gaf,  dat  hij  zijn
profetische  waardigheid  aan
Elisa wilde overdragen. 

20  Daarop  verliet  hij  (dat  is
Elisa)  de runderen, snelde Elia
achterna en zeide: Laat mij toch
mijn  vader  en  mijn  moeder
kussen, dan wil ik u volgen. 

Elisa begrijpt, dat de roeping om
Elia  te  volgen,  hem  noopt  om
voorgoed afscheid te nemen van
zijn familie.

We  denken  hierbij  aan  de
roeping  van  Jakobus  en
Johannes. Marcus 1:20 noemt:

En  terstond  riep  Hij  hen.  En
zij  lieten hun vader Zebedeüs
in  het  schip  achter  met  de
dagloners  en  gingen  heen,
Hem achterna.

En ook aan het woord van Jezus
in Lucas 14:33 

33 Zo zal  dus  niemand van u,
die niet afstand doet van al wat
hij  heeft,  mijn  discipel  kunnen
zijn.

We lezen verder in 1 Koningen
19:20

En hij (Elia) zei tot hem (Elisa):
Ga heen,  keer  terug,  want  wat
heb ik u gedaan?

Elisa loopt terug naar die twaalf
ploegen  met  elk  een  span
runderen en daarbij de knechten.

Toen  slachtte  hij  het  span
runderen waarschijnlijk van zijn
eigen ploeg en brak zo radicaal
met zijn landbouwers leven door
zijn  span runderen te koken op
het  ploeghout  van  de  runderen
en  het  gekookte  vlees  uit  te
delen  aan  de  knechten.   Dat
lezen we in vers 21:

21  Toen  keerde  hij  van  achter
hem  terug,  nam  het  span
runderen, slachtte het en kookte
ze  op  het  ploeghout  van  de
runderen; het vlees gaf hij aan
het  volk,  en  zij  aten.  Daarna
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maakte  hij  zich  gereed,  volgde
Elia en diende hem.

Die woorden staan er niet  voor
niets  bij  vermeld  in  de  Bijbel:
hij volgde Elia en diende hem.  

Elia  kunnen wij  verbinden met
Johannes  de  Doper  en  Elisa
kunnen wij verbinden met onze
Heere Jezus.

De wonderen, die door de dienst
van  de  profeet  Elisa  verricht
werden,  lijken  –  maar  wel  op
kleinere  schaal  -  op  de
wonderen,  die  later onze Heere
Jezus verrichtte.  

Jezus  spijzigde  meer  dan  5000
mensen met vijf gerstebroden en
twee  vissen.1 Elisa  spijzigde
circa 100 mensen met 20 kleine
gerstebroodjes  en  wat  vers
koren,  die  een  man  in  zijn  tas
meebracht. 2

42 Er was een man gekomen uit
Baal-salisa; deze bracht de man
Gods in zijn   tas brood van de

1 Johannes 6
2 2 Koningen 4:42/44

eerstelingen,  twintig
gerstebroden en vers koren. 

En hij  zeide:  Geef  het  aan het
volk, opdat zij eten.

43 Maar zijn dienaar zeide: Hoe
kan  ik  dit  aan  honderd  man
voorzetten?  En  hij   zeide:Geef
het aan het volk, opdat zij eten.
Want zo zegt de Here: Men zal
eten en overhouden.

44  Daarop  zette  hij  het  hun
voor,  en  zij  aten  en  hielden
over, naar het woord des Heren.

Bij  Jezus  at  de  schare  en  zij
hielden  over.  Bij  Elisa  aten  de
100 profeten en ook zij  hielden
over. 

Jezus  wekte  doden  op  o.a.  de
jongeling te Naïn.   Elisa  wekte
een  gestorven  zoon  van  de
Sunamitische  vrouw  weer  tot
leven.

Jezus genas melaatsen.  Door de
dienst  van  Elisa  werd  Naäman
de  Syriër  van  zijn  melaatsheid
genezen.
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Uit de Schrift valt te vernemen,
dat  Elisa  oud  geworden  is,
waarschijnlijk 85 jaar.  Zelfs ná
zijn  dood  gebeurde  er  nog een
wonder.

En zoals  wij  door de dood van
onze Heere Jezus tot leven zijn
gekomen,  lezen  we  daar  een
afschaduwing  van  in  2
Koningen 13:20

20 Daarna stierf  Elisa  en men
begroef  hem.  Nu  plachten  de
benden van de Moabieten bij het
aanbreken  van  het  jaar  in  het
land te komen.

21 Terwijl  men eens bezig was
iemand  te  begraven,  zie,  daar
zagen  zij  een  bende:  toen
wierpen zij  de man in het graf
van Elisa en liepen weg. 

En  toen  de  man  met  het
gebeente van Elisa in aanraking
kwam, werd hij levend, en rees
overeind op zijn voeten.

Dat was een groot en enigszins
komisch  wonder.   Zie  het  in

gedachten  voor  uw  ogen
gebeuren!

Een  aantal  mannen  zijn  bezig
een dode te begraven maar dan
komt  er  een  gevaarlijke  bende
aanrennen!  Wat moeten ze doen
?

In hun haast en paniek om weg
te  komen,  werpen  ze  het  lijk
maar  in  het  bestaande graf van
Elisa  maar  dan  …als  het  dode
lichaam  met  het  gebeente  van
Elisa in aanraking komt …wordt
het  weer  levend en krabbelt  de
levende  uit  het  graf  en  is
waarschijnlijk  zijn  kameraden,
die  hem wilden begraven,  hard
achterna gelopen.

Wat  zullen  die  mannen
opgekeken  hebben.   De  dode
kwam tot  leven,  nadat  het  met
de botten van Elisa in aanraking
was gekomen.

Dat was de belevenis van de dag
en  dat  wonder  ging  als  een
lopend  vuurtje  door  heel  Israël
en wij kunnen dit waar gebeurde
verhaal  in  onze  unieke  Bijbel
nog steeds  lezen.   Zo zijn  wij,
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door  de  dood  van  Jezus,  tot
leven verwekt!

Nog  een  ander  verhaal  over
Elisa. 

Jezus  sprak  in  Johannes  3  tot
Nicodemus  dat  hij  opnieuw
geboren  moest  worden.
Wedergeboren  door  het  woord
der waarheid.3 

We gaan in  dit  verband naar  2
Koningen 2:19 waar staat:

19  De  mannen  van  de  stad
(Jericho)  zeiden  tot  Elisa:  Zie
toch, de ligging van de stad is
goed, zoals mijn heer ziet; maar
het  water  is  slecht,  en  de
landstreek  veroorzaakt
misgeboorte.

De mannen  van Jericho  zeiden
tegen Elisa:  Er is niets mis met
de stad maar wel met het water.

20 Toen zei  hij:  Haalt  mij  een
nieuwe schotel  en doet  er  zout
in. Zij haalden hem er een.

3 Jac. 1:18  1 Petrus 1:23

Die  woorden  "Haalt  mij  een
nieuwe schotel" die Elisa sprak,
waren  door  de  Geest  hem
ingegeven.     

Wie  in  Christus  is,  zo  noemt
Paulus  het,  is  een  nieuwe
schepping. 4  

En, zo sprak Elisa verder:  Doet
er zout in.

Zout  is  een  beeld  van  het
bederfwerende Woord van God.
Van belang is dat dit zout in ons
blijft  zoals  Jezus  sprak  in
Marcus 9:50   "Heb zout in uzelf
en houd vrede onder elkander". 

En in Col. 4:6 staat: Uw spreken
zij te allen tijde aangenaam, niet
zouteloos;  gij  moet  weten,  hoe
gij aan ieder het juiste antwoord
moet geven. 

De Staten-Vertaling noemt hier:

Uw  woord  zij  allen  tijd  in
aangenaamheid,  met  zout
besprengd,  opdat  gij  moogt
weten  hoe  gij  een  iegelijk
moet antwoorden.

4 2 Cor. 5:17



      -  6  -

Een  nieuwe  schotel  met  zout
erin!   Wij  zijn  een  nieuwe
schepping  met  het  Woord  van
God  als  zout,  als  een
bederfwerende  kracht  in  ons
hart.  Vanuit die rijkdom mogen
wij ons er in oefenen om altijd
aangenaam te spreken. 

Een heel hartige christen is een
smaakmaker:   Opbouwende,
leuke,  goede,  aangename
woorden!    Hij  heeft  het  zout
van het Woord in zich.

21  Daarop  ging  hij  naar  de
waterwel, wierp het zout daarin
en zeide: 

Zo  zegt  de  Here:  Ik  maak  dit
water gezond; daaruit  zal geen
dood  of  misgeboorte  meer
voortkomen.

In  plaats  van  het  oude,  dode
water  kunnen  nu  stromen  van
levend  water  uit  ons  binnenste
vloeien  volgens  Jezus'
woorden.5

5 Joh. 7:38

22  En  het  water  werd  gezond,
tot  op  deze  dag,  volgens  het
woord, dat Elisa gesproken had.

De Elisa-bron bestaat nog steeds
in Jericho; de naam is nu: Ain-
Es-Sultan.

Vervolgens gaan we nu naar een
geschiedenis  over  Elisa  die  wij
"het  oliewonder"  kunnen
noemen.   Het  staat  in  2
Koningen 4:1 en verder:

1  Eén  van  de  vrouwen  der
profeten riep tot Elisa om hulp
en zeide: Uw knecht, mijn man,
is gestorven, en gij weet zelf, dat
uw knecht de Here vreesde. 

De  vrouw  zei  tegen  Elisa  dat
haar man een godvrezende man
was. En door de vreze des Heren
wijkt iemand van het kwade. 6

Dus  zo  had  haar  man  geleefd,
als een godvrezend iemand, die
week van het kwade.

En nu is de schuldeiser gekomen
om  mijn  beide  kinderen  als
slaven voor zich weg te halen.

6 Spreuken 16:6
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Het  lot  van  weduwen  was
destijds  in  Israël  miserabel.
Zonder enig sociaal recht. Geen
bijstand  uitkering  voor  haar,
zoals wij dat nu kennen.

Vaak  moesten  weduwen
schulden maken om wat voedsel
te  kunnen  kopen.   Konden  zij
niet  op  tijd  terugbetalen,  dan
kon de schuldeiser  de kinderen
zes jaar lang als "schuldslaven"
in dienst nemen om de schuld te
vereffenen. 7

De vrouw komt met  haar nood
naar Elisa toe.  Dat moeten ook
wij doen als wij nood hebben en
dan  deze  nood  aan  Jezus
kenbaar maken. 

2 En Elisa vroeg haar: Wat kan
ik voor u doen? Vertel mij, wat
gij in uw huis hebt. 

De  eerste  gedachte  van  Elisa
was:  Wat  zou  ik  voor  deze
vrouw kunnen doen?

7 Exodus 21:2

En  zij  antwoordde:  Uw
dienstmaagd heeft  niets  in huis
behalve een kruikje olie.

Dat zou,  volgens bijbelkenners,
olijfolie geweest zijn. 

Zo kan het soms aanvoelen dat
wij  slechts  één  olie  kruikje  in
ons hart hebben.  Maar deze olie
(een zinnebeeld van de kracht en
de aanwezigheid van de Heilige
Geest)  kan  zich  vermeerderen,
wanneer  er  armoede  en  honger
naar  meer  van  God  in  ons
binnenste is. 

Jezus sprak in Mt. 5:6  Zalig die
hongeren  en  dorsten  naar  de
gerechtigheid,  want  zij  zullen
verzadigd worden.

3  Toen  zeide  hij:  Ga  heen,
vraag buitenshuis  vaten  van al
uw buren, ledige vaten; laat het
er niet weinige zijn.

Wanneer er honger en dorst  is,
wanneer er lege vaten zijn in ons
binnenste,  zal  de  olie  zich
vermeerderen.   
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In  Amos  8:11  staat:   "Zie,  de
dagen  komen,  luidt  het  woord
van  de  Here  Here,  dat  Ik  een
honger in het land zal zenden –
geen honger naar brood, en geen
dorst  naar  water,  maar  om  de
woorden des Heren te horen." 

Dat  ook  wij  in  onze  voorbede
zullen bidden om die geestelijke
hongersnood in ons zelf en in de
christenen die wij kennen. 

De weduwe moest een daad van
geloof  stellen:  Lege  vaten
vragen aan haar buren.

4 Ga dan naar binnen, sluit de
deur toe achter u en uw zonen
en giet  in al die vaten; en wat
vol is, moet ge laten wegzetten.

Jezus sprak over ons vragen aan
de Vader in Mt. 6:6

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in
uw binnenkamer,  sluit uw deur
en  bid  tot  uw  Vader  in  het
verborgene; en uw Vader, die in
het  verborgene  ziet,  zal het  u
vergelden.

5 Zij ging van hem weg, sloot de
deur achter zich en haar zonen
toe;  dezen  plaatsten  steeds  de
vaten bij haar en zij goot steeds
door.

Wat een heerlijk tafereel zal dat
geweest zijn.   Een enthousiaste
moeder  die  maar  olie  bleef
schenken en haar zonen, die het
ene  na  het  andere  vat  met
kostbare olijfolie lieten vullen.

De ene sleepte wellicht een leeg
vat  aan en de andere rolde een
vol vat weg. Wat een vreugde in
dat huis ook voor de jongens na
het gemis van hun vader!

6  Toen  de  vaten  vol  waren,
zeide  zij  tot  haar  zoon:  Breng
mij nog een vat.  Maar hij zeide
tot  haar:  Er  is  geen vat  meer.
Toen  hield  de  olie  op  te
stromen.

Ja  toen  pas,  toen  er  geen  lege
vaten meer waren, hield de olie
op met stromen. 

Deze nederige weduwe ontving
van  God  door  de  dienst  van
Elisa.   Elisa  was  slechts  een
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kanaal; hij deed het wonder niet,
nee, dat deed de Heere.  

God is nog steeds een God van
wonderen en dat wil Hij vooral
in ons binnenste doen. 

7  Zij  ging  het  de  man  Gods
vertellen,  en  deze  zeide:  Ga
heen, verkoop de olie en betaal
uw schuld, en leef met uw zonen
van het overige.

Dit is tevens een beeld van wat
Jezus sprak in Johannes 10:10

Ik  ben  gekomen,  opdat  zij
leven hebben en overvloed.

Het laatste wonder wat we gaan
lezen  in  deze  bijbelstudie  staat
in 2 Koningen 6:1/2

1  Eens  zeiden  de  profeten  tot
Elisa:  Zie toch,  de plaats,  hier
voor u, waar wij wonen, is voor
ons te bekrompen.

2  Laten  wij  toch  naar  de
Jordaan gaan en ieder een balk
daarvandaan halen en  laten wij
er  voor  ons  een  verblijfplaats

inrichten om er te wonen. En hij
zeide: Gaat.

Aan de  oevers  van  de  Jordaan
groeien  populieren  en
tamarisken,  geschikt  voor
timmerhout. 

3 Toen zeide een: Wees zo goed
en ga met uw knechten mee. Hij
zeide: Ik ga mee.

Elisa  ging met  koningen en de
groten der  aarde om (denk aan
de  genezing  van  Naäman).
Maar  hij  ging  ook  met  de
eenvoudigen en geringen om.  

Hij  wekte eens een dode op en
genas  een  melaatse,  maar  hij
hield  zich  ook  bezig  met  het
kappen  van  bomen  en  het
bouwen van een profetenschool,
een soort van bijbelschool. 

4 En hij ging met hen mee. Als
zij  bij  de  Jordaan  gekomen
waren, velden zij bomen.

5  En,  terwijl  één  van  hen  een
stam velde, viel het ijzer in het
water;  en hij  slaakte  een kreet
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en riep: Ach, mijn heer, het was
geleend!

Zie  het  tafereel  voor  uw  ogen
gebeuren.  Eén  van  de  profeten
leerlingen  kapt  een  boom  en
daar  vliegt  het  ijzer  van  de
houten steel af en valt … floep
… met een boog door de lucht,
in het water van de Jordaan.

De  profeet  leerling  slaakt  een
kreet  en roept:  Ach, mijn heer,
het was een geleende bijl!

6  Maar  de  man  Gods  zeide:
Waar is  het  gevallen? En toen
hij hem de plaats  gewezen had,
sneed hij een stuk hout af, wierp
het  daarheen en deed het  ijzer
bovendrijven.

Het stuk hout  is  een beeld van
het kruis. 

7 En hij zeide: Neem het op. Hij
strekte  zijn  hand  uit  en  greep
het.

Zo mogen wij, op grond van het
werk  van  Christus,  en  Zijn
Woord dat ons toeroept: "Neem
het  op"   (Haal  het  naar  u  toe

HSV),  onze  hand  des  geloofs
uitstrekken  om  de  aangeboden
verlossing aan te nemen en toe
te eigenen. 

Nu  zijn  alle  dingen  mogelijk,
voor  wie  gelooft!  8 Geestelijk
gesproken  kan  dan  zelfs  ijzer
gaan drijven. 

Maar God wil vooral wonderen
bij  ons  van  binnen  doen.
Daarmee wil Hij ons zegenen en
dat staat in Hand. 3:26

God  heeft  Zijn  Kind  Jezus
doen opstaan, en Hem naar u
toegezonden om u te zegenen
door  een  ieder  uwer  af  te
brengen van zijn boosheden.

Wat  een  heerlijk  inwendig
wonder, en wat een zegening is
het,  als een christen afgebracht
wordt van zijn boosheden. 

8 Marcus 9:23


