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Teks: 2 Konings 2 en Johannes 20 

Tema: Die kragbron van dissipelskap 

 

Inleiding: 

Ons het die afgelope kwartaal baie gepraat en saam gedink oor dissipelskap. Vandag wil ek saam met julle uit 

hierdie een teks uit die Ou en een uit die Nuwe Testament dink oor die kragbron agter dissipelskap en daardie 

kragbron is die Heilige Gees. Ek onthou een van die aanhalings wat ek by een van hierdie boodskappe oor 

dissipelskap gebruik het: Dissipelskap is nie hierdie aanbod wat ons aan Jesus kan maak nie. Slegs omdat 

Hy ons roep en by ons is en bly en ons toerus met die krag van Sy Gees kan ons Sy dissipels wees. Ons is 

dus nie die kragbron van ons eie dissipelskap van Jesus nie. Ons is as kerk en gemeente van die Here nie ons 

eie kragbron wat ons diensbaar maak aan mekaar en aan die nood in die omgewing rondom ons nie. Daarom het 

ek vanoggend saam met ons teks uit die Ou Testament ook Johannes 20 gelees. Jesus kom herinner Sy dissipels 

dat soos die Vader Hom gestuur het, Hy ook vir hulle stuur en vir ons stuur. Maar Hy blaas oor hulle en oor ons 

as teken dat hulle dit nie kan doen sonder die krag en bystand van die Heilige Gees nie. Ons kan net gaan waar 

die Here ons stuur as ons leef en optree in die kragveld van die Heilige Gees. 

 

Kom ons kyk bietjie wat ons uit ons teks van 2 Konings 2 kan aflei oor hoe die Gees ons dissipels van Jesus 

laat wees. 

 

Die Gees skep by ons deursettingsvermoë en volharding: 

Ons sien hierdie deursettingsvermoë in die manier waarop Elisa vir Elia volg- eers na Gilgal toe, dan na Bet-el 

toe, dan na Jerigo toe en dan na die Jordaan toe. En elke keer dring Elia nogal daarop aan om alleen na hierdie 

plekke toe te gaan. Hy is tot die einde toe hierdie alleen-mens of loner wat maar alleen die pad wil vat. Maar 

Elisa volg hom teen sy besware in: So seker as wat die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Ek 

wonder as Elisa nie vir Elia met soveel volharding gevolg het nie, hy nog steeds die profetiese mantel van Elia 

sou kon oorneem. Want duidelik was die sien van Elia se opname in die hemel een van die voorwaardes vir die 

amp van profeet om op hom oor te gaan. Sekerlik was hierdie reis ook hierdie toets van die Here om vas te stel 

of Elisa werklik so honger was om vir Hom te werk en die profetiese mantel van Elia oor te neem. Hierdie 

volharding van Elisa het my laat dink aan hierdie teks in die Nuwe Testament in Hebreers 10:36 wat ons ook 

oproep tot volharding: Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy 

beloof het. 

 

Die Gees wil ons by die geestelike Jordaanrivier uitbring: 

Hier is vier plekname in ons teks van 2 Konings 2 wat in die geskiedenis van die volk van die Here baie 

belangrike rolle gespeel het. Die eerste is Gilgal. Ons sou kon sê Gilgal is die plek van die nuwe begin- dis die 

eerste plek in die beloofde land in die tyd van Josua na die volk van die Here die Jordaanrivier oorgesteek het, 

waar hulle die Here aanbid en saam die pasga gevier het. Baie van ons steek in ons geestelike lewens by Gilgal 



vas. Ons bly by die plek van die nuwe begin, maar gaan nooit verder nie en groei nooit verder nie. Ons bly 

maar vassteek om Paulus se beeld te gebruik by die geestelike melkkos, maar druk nooit deur tot by die vaste 

kos van die geloof nie. Ons geloof bly maar vassteek in sy kinderskoene. 

 

Die tweede plek in ons teks is Bet-el- dis die plek waar Jakob die droom van die hemelse trappe met die 

engele gehad het. Sommige van ons vorder tot by Bet-el- ons sien hierdie visie van wat die Here deur my lewe 

wil doen of in die omgewing rondom ons wil doen. Maar dit bly by hierdie mooi droom of ideal. Dit kry nooit 

voete en hande  in die werklikheid nie. 

 

Die derde plek is Jerigo. Dis die eerste plek in die beloofde land waar die volk van die Here die 

oorwinning oor hulle vyande gesmaak het- dit was die toneel van die eerste groot veldslag in die beloofde 

land. Sommige van ons steek in ons geestelike lewe vas by oorwinnings van die verlede of by die geestelike 

bergtoppe van die verlede waar ons geloof sterk gevoel het en ek dinge vir die Here en ander mense en die kerk 

gedoen het. Maar nou het my geestelike lewe sy fut en passie verloor en ek struggle soos hierdie vissie in die 

vlak poeletjie as droogte die land begin verwoes het. Dan vergeet ons dat die Here wat my in die verlede 

bekragtig het dit vandag weer kan en wil doen. 

 

Die derde plek in ons teks is die Jordaanrivier. Die Jordaanrivier was die grens wat oorgesteek moes word. 

Aan die een kant van die Jordaanrivier was die lewe buite die beloofde land en aan die ander kant die 

lewe binne die beloofde land. Iemand skryf die geestelike betekenis van die Jordaanrivier is eintlik die grens 

tussen lewe in eie krag en lewe in die krag van die Gees. Want iemand wat werklik leef in die krag van God se 

Gees kan nie meer vassteek by die plek van nuwe begin of by die eerste dinge van die geloof nie. Iemand wat 

lewe in die krag van die Gees kan nie maar net vassteel by mooi drome en ideale oor hulle geloof of oor wat 

God wil doen nie. Iemand wat leef in die krag van die Heilige Gees kan nie net leef in nostalgie oor die 

geestelike oorwinnings of hoogtepunte van die verlede nie. Iemand wat leef in die krag van die Heilige Gees 

steek die geestelike Jordaanrivier oor en doen en leef wat hulle glo. Die Gees se krag is altyd hierdie krag tot 

doen en optree en uitleef wat jy glo. 

 

Die beeld van die strydwa en ruiters: 

Ons sien hierdie beeld eerstens as Elia deur hierdie wa en perde van vuur saam met 'n stormwind die hemel in 

gevoer word. Wind en vuur is altyd simbolies van die Here se teenwoordigheid. Strydwaens met perde is 

natuurlik ook oorlogstuig. Daarom is hulle ook simbolies van God wat vir Sy volk die stryd voer. Dink maar 

hier aan Jerigo- die volk het nie geveg nie- hulle het net om die stad gestap, op ramshorings geblaas en hard 

geskree. God het die res gedoen en aan hulle die oorwinning gegee. Die beeld van die wa en perde van vuur is 

om te herinner dat God Sy volk beskerm en verdedig teen elke vyand en bedreiging en oorwinning bring oor 

elke vorm van boosheid wat hulle bedreig. Die wa en perde van vuur dui dus op die almag, krag en heerlikheid 

van die Here. 

 



Hierdie hele episode van die wa en perde van vuur wat Elia kom haal, herinner ons dat daar hierdie werklikheid 

anderkant hierdie sienbare werklikheid waarin ons nou leef is wat ons nie kan sien nie, maar wat baie werklik is 

en hierdie plek of dimensie van groot krag is. Dat God die hemel eintlik skeur van Sy kant af om Elia te kom 

haal herinner ons dat Hy in beheer is en nie dit of diegene wat ons rondom ons kan sien nie. 

 

Daar is egter hierdie tweede element aan hierdie strydwa met die perde. In vers 12 lees ons dat as sy geestelike 

vader Elia in die hemel opgeneem word, Elisa uitroep: My vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy 

ruiters! Elia het soos God Israel teen elke bedreiging beskerm het ook sy volk beskerm teen elke bose of 

geestelike bedreiging van buite: Hier veral teen die Baäl godsdiens wat deur koning Agab se buitelandse vrou 

Isebel tot in die hart van Israel ingedra is. Elia het in die krag van God se Gees die Woord van God gebring wat 

Israel se vyande oorwin het en daardie Woord en ook die Heilige Gees word nou deur God oorgedra na Elisa. 

Dat hy Elia opvolg, word bevestig as hy met Elia se mantel op die Jordaanrivier slaan en die rivier voor hom 

oopgaan. Daarna kon die profeteseuns uitroep: Die gees van Elia rus nou op Elisa. 

  

Hoor ons dit? Ek en jy is vandag in die samelewing waar die Here ons geplaas het sy strydwaens en ruiters- 

mense wat in Sy krag optree teen elke bose mag en verleiding wat die kerk en die samelewing van Hom en die 

goeie wil wegtrek. Ons word geroep om God se strydwaens en ruiters te wees wat teenoor die vals waardes van 

die samelewing die waardes van God se koninkryk in ons gesinne en skole en werksplekke help vestig. Ons 

word geroep om God se strydwaens en perde te wees in hierdie land waarin daar soveel misdaad en wanhoop 

en gebrokenheid is- om die evangelie van hoop en genesing te bring waar dit die donkerste en die stukkendste 

is. Ons word nie net geroep om as kerk maar te probeer behou wat en wie ons het nie. Die strydwa en perde is 

aanvalstuig- ons word geroep om in God se krag te gaan terugneem wat eintlik en wie eintlik oorspronklik aan 

Hom behoort, maar langs die pad van Hom vervreemd geraak het. 

 

Die dubbele gees van Elia en die volheid van die Heilige Gees: 

Net nadat Elia en Elisa die Jordaanrivier oorgesteek het, lees ons in vers 9 dat Elia vir Elisa vra of daar iets is 

wat hy vir hom kan doen voordat hy van hom af weggevat word. Elisa se antwoord op Elia se vraag val vir ons 

miskien bietjie vreemd op die oor: Mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom! Miskien klink die 

versoek vir ons bietjie arrogant- Elisa wil twee keer meer kan doen as Elia. Eintlik getuig die versoek van sy 

nederigheid: As die Here deur my wil doen wat Hy deur Elia gedoen het, sal ek dubbel die gees wat in Elia 

gewerk het nodig hê om dit gedoen te kry. Dis soos een kommentator so raak geskryf het: "Elisha knows that 

Israel still needs a man of God to deliver the word of God and do the work of God. He also knows that if he is 

to be that man, then he needs power that he does not possess." 

 

 Ek het ook alreeds aangedui dat Elisa vir Elia as sy geestelike vader gesien het. Kyk maar na vers 12. Daarom 

as hy die dubbele deel van die gees van Elia vra, vra hy eintlik net die erfporsie wat die eersgeborene in Israel 

toegekom het. Ons sien hierdie beginsel in Deuternomium 21: Die oudste seun kry die dubbele deel van alles. 

Maar op die ou end is hierdie dubbele deel van Elia se gees wat maar die werk van die Heilige Gees is nie Syne 



om uit te deel nie. Die Gees van God is nie oordraagbaar nie- Hy gee dit aan wie Hy wil en net Hy kan besluit 

of Elisa vir Elia gaan opvolg en so ontvanger van God se Gees en God se Woord aan die volk sal wees. Daarom 

as Elia in die hemel opgeneem word, wonder Elisa vir hierdie spannende oomblik of net Elia weg is en nie ook 

dalk die God van Elia nie.  

 

God werk vandag nog deur mense aan wie Hy Sy Woord en Sy Gees toevertrou. Elisa lees ons in 1 Konings 19 

het geboer en daar het God Hom kom roep om leerling van Elia te wees. Die uiteindelike opvolgers van Elia en 

Elisa is ek en jy- aan ons het God Sy Gees en Woord toevertrou. Ek glo dat ons as gemeente en die Here se 

kerk in geheel in die dae wat kom meer as ooit die amp van gelowige geaktiveer gaan sien soos nog nooit 

tevore nie. Daarvoor rus die Here ons elkeen toe nie met die dubbele gees van Elia nie, maar met die volheid 

van die Heilige Gees. Want ons is nie soos Elisa Elia se geestelike erfgenaam nie. Romeine 8 kom herinner ons 

dat ons die erfgename van God is, erfgename saam met Christus. Daarom getuig Paulus in Efesiërs 1 dat 

dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, in jou en my lewe werksaam is. Die gees van Elia het op 

Elisa gerus. Die Gees van Christus rus op jou en my en Hy maak ons aktief om God se Wil te gaan leef en te 

gaan doen. Hy bind ons saam sodat ons as gemeente God se strydwa en ruiters in hierdie gemeenskap waarin 

ons leef sal wees. As mense vandag sou vra: Waar is die God van Elia? Waar is Hy? Dan moet ons lewens 

antwoord dat Hy lewe en vandag nog aan die werk is in hierdie wêreld en in die lewens van mense. Ons is 

vandag se profete- gevul met God se Gees en daarom draers van God se Woord. 

Amen.  

 

 


