
Zondag 25 oktober Elisa volgt Elia op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elia en Elisa  

Elisa werkt voor Elia, de grote profeet, de 

boodschapper van God. Elisa houdt van Elia. Hij 

heeft al zoveel van hem geleerd. Maar vandaag 

gaat Elia weg, voor altijd.  

Elisa is bang en verdrietig. Als Elia weggaat, is hij 

helemaal alleen. Dan moet hij de nieuwe profeet 

van God worden. Maar kan hij dat wel?  

‘Elisa,’ zegt Elia, ‘Ik ga vandaag naar Jericho en jij 

moet hier blijven.’ ‘Nee,’ zegt Elisa vastbesloten en 

hij rent achter Elia aan. ‘Ik ga met u mee!’  

Als ze in de buurt van de stad Jericho zijn, komen er 

profeten op Elisa af. ‘Heb je het al gehoord, Elisa? 

Elia gaat weg vandaag. Hij gaat naar God.’ 

 ‘Ik weet het!’ zegt Elisa ‘Sst! Ik wil het er niet over 

hebben.’ Hij kijkt naar de grond en loopt snel 

verder. Hij wordt steeds verdrietiger. Gaat het echt 

gebeuren? Elisa,’ zegt Elia ‘Nu ga ik naar de 

overkant van de rivier de Jordaan. Jij kunt niet 

mee.’ ‘Ik laat u niet gaan!’ zegt Elisa. 

Elia kijkt hem even rustig aan. Hij zegt niks. Hij doet 

zijn mantel uit, hij rolt hem op en slaat ermee op 

het water van de rivier. Meteen komt er een weg 

door de rivier waar Elia en Elisa overheen kunnen 

lopen zonder nat te worden.  

‘Elisa,’ zegt Elia ‘Ik ga nu echt weg. Ik ga mee met 

God en jij kunt niet mee. Als je nog iets aan me wilt 

vragen, dan moet je het nu doen.’  

‘Alstublieft,’ zegt Elisa ‘Geef me uw kracht. Dan 

word ik net zo’n sterke profeet als u.’  

 

 

Elia kijkt Elisa nog een laatste keer aan. Hij schudt 

zijn hoofd en zegt: ‘Dat kan alleen God aan je 

geven, Elisa. Als je ziet hoe ik met God meega, dan 

zal God je de kracht geven en anders niet.’  

En dan ineens gaat het heel snel. Er rijdt een wagen 

tussen hen in met paarden ervoor. Maar het is geen 

gewone wagen. De wagen is helemaal gemaakt van 

vuur, en de paarden ook.  

Elisa schrikt, hij strekt zijn arm uit naar Elia. Maar hij 

kan niet meer bij hem komen. Elia zit al in de 

wagen. Het begint te stormen. De paarden rijden 

met Elia omhoog, de lucht in.  

‘Elia, vader!’ schreeuwt Elisa ‘Vader! U bent de 

enige die Israël kan beschermen!’  

Maar Elia is al verdwenen. Elisa is verdrietig. Zo 

verdrietig dat hij zijn kleren in stukken scheurt. Wat 

moet hij zonder Elia? Hij huilt, maar dan… dan ziet 

hij iets op de grond liggen. Het is de mantel van 

Elia. Elisa raapt de mantel op en hij loopt naar de 

rivier.  

Het pad in de rivier is weer verdwenen. Elisa slaat 

op de rivier met de mantel, net zoals Elia dat had 

gedaan, en hij roept: ‘Waar bent u God? Waar is de 

God van Elia?’ Kijk nou eens! Het water gaat aan de 

kant. Er komt weer een pad in de rivier, net als bij 

Elia.  

God heeft zijn kracht aan Elisa gegeven! Hij loopt 

terug over het pad door de rivier. Elisa mist Elia nog 

wel, maar hij is nu echt de nieuwe profeet van 

Israël! 

 

 

 

 



   

 



Plak de puzzelblokjes op de juiste plaats en kleur de tekening. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 


