
2 Kon 2: (HSV)
Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa 
uit Gilgal wegging.
Elia zei tegen Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: 
Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel.
Toen kwamen de leerling-profeten die in Bethel waren, de stad uit, naar Elisa toe en zeiden 
tegen hem: Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? 
En hij zei: Ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem: Elisa, blijf toch hier, want de 
HEERE heeft mij naar Jericho gezonden. 



Maar hij zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in 
Jericho. Toen kwamen de leerling-profeten die in Jericho waren, naar voren, naar Elisa toe en 
zeiden tegen hem: Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: Ik 
weet het ook, zwijg erover.
En Elia zei tegen hem: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar 
hij zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. 
En vijftig mannen van de leerling-profeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan, en zij 
beiden stonden bij de Jordaan.



Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden
verdeeld, en zij gingen er beiden door, over het droge.

Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u 
doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op 
mij mogen zijn.

Maar hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd; als u mij zult zien als ik bij u vandaan 
weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren.



Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige 
paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de 
hemel.
Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem 
niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte de mantel van 
Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan.

Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: Waar is de 
HEERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld, en 
Elisa ging erdoor.



Lucas 18:1-8 (HSV)
En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de 
moed verliezen.
Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag.
En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij 
recht tegenover mijn tegenpartij.
En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen 
mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt haar recht doen, opdat zij uiteindelijk 
niet komt en mij in het gezicht slaat. 



En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.
Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook 
wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?
Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel 
het geloof op de aarde vinden?


