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Overdenking  
 
Zo gingen ze samen verder. 

2 Koningen 2 : 2 en vers 4 en vers 6 
 

Drie geladen plaatsen bezoekt de profeet Elia wanneer hij aan het eind van zijn leven is gekomen. Hij begint zijn 
laatste reis in Gilgal. Dat is de plaats waar ooit het volk Israël na de lange tocht door de woestijn het beloofde land 
was binnengetrokken. Ter herinnering daaraan was een monument opgericht van twaalf stenen uit de rivier de 
Jordaan om die intocht van de twaalf stammen van Israël blijvend op het netvlies te houden. Vanuit Gilgal gaat Elia 
naar Betel. Dat was ook een historische plaats. Daar bij Betel had aartsvader Jakob een droom gehad van een ladder 
op aarde tot in de hemel en op die ladder gingen engelen van beneden naar boven. Ook in Betel was een zichtbare 
herinnering want Jakob had daar de steen opgericht die hij in de nacht van zijn droom als hoofdkussen had gebruikt. 
Na Betel is Jericho aan de beurt. En dat is tenslotte eveneens een geladen plaats want daar waren de muren gevallen 
en kon het volk Israël ongehinderd het laatste stuk van de woestijnreis vervolgen. In Jericho waren geen stenen als 
een monument opgericht maar waren de stenen gevallen. Als herinnering daaraan mocht er om Jericho nooit meer 
een muur worden gebouwd. 
 
De profeet Elia bezoekt die drie historisch geladen plaatsen niet alleen. Zijn metgezel en Elisa gaat met hem mee. Ze 
gaan dus samen en op dat samen ligt alle nadruk. Drie keer staat er: “zo gingen ze - Elia en Elisa - samen”. Als het aan 
Elia had gelegen was hij alleen gegaan maar dat accepteert Elisa niet. Je laat iemand, die zo belangrijk is in jouw 
leven toch niet alleen gaan, zelfs niet als dat het laatste stuk van de levensreis is. Dat moet Elia ook maar beseffen 
en dat beseft hij uiteindelijk ook. Want dan bereiken Elia en Elisa de Jordaan. Aan de oever van de Jordaan gekomen 
vraagt Elia niet meer aan Elisa om maar achter te blijven en niet verder met hem te gaan. Dan is het vanzelfsprekend 
geworden, dat Elisa meegaat. Elia neemt zijn profetenmantel, slaat ermee op het water en ze kunnen droog 
oversteken. Samen gaan Elia en Elisa dan verder aan de overkant van de Jordaan. Ze lopen samen te praten. En dan 
… ja dan houdt het op met samen: Elia wordt van de aarde weggenomen. Heel spectaculair met vurige strijdwagens 
en paarden. En Elisa blijft alleen achter. Wel raapt hij de mantel op, die van Elia was afgegleden. 
 
Het  verhaal over Elia en Elisa samen is heel rijk aan inhoud. Je kunt het onder zoveel perspectieven zien. Ook onder 
het perspectief van loslaten en vasthouden. Elisa wil Elia vasthouden. Hij wil hem niet laten gaan. Daar moet wel een 
wagen van vuur en paarden van vuur aan te pas komen om Elisa van Elia te scheiden want zo vurig wil hij zijn geliefde 
leermeester vasthouden. Zijn verdriet is groot wanneer het echt afgelopen is. Treuren om wie je kwijt bent, dat heeft 
in de Bijbel zo’n geaccepteerde plaats. Als er ergens weet is van het diepe verdriet om de dood dan wel in de Bijbel. 
En zo is Elisa diep bedroefd. Hij scheurt zijn kleren. Dat ‘scheuren’ betekent ook, dat hij beseft, dat hij Elia heeft 
moeten laten gaan en hem moet loslaten. 
Tegelijk is dit verhaal over Elia en Elisa ook een verhaal over vasthouden. Symbool daarvan is de mantel van Elia, die 
Elisa dus opraapt. De mantel, die hij vasthoudt wanneer hij weer teruggaat. Dan komt hij op zijn terugweg opnieuw 
bij de Jordaan. En net als Elia slaat ook Elisa met de mantel op het water van de rivier. Om weer droog te kunnen 
oversteken. 
 
Elisa is geen Elia. Hij is zichzelf maar hij is zichzelf door Elia. Zoals ieder van ons helemaal is wie hij of zij is. Uiteindelijk 
sta je als individu op jezelf. Maar je bent jezelf door anderen en je houdt vast aan wat je van hen hebt geleerd, aan 
de herinneringen, die je hebt aan hen, aan de mooie momenten van liefde, die je met hen hebt beleefd. En de niet 
zo mooie herinneringen? Die je misschien wel pijn doen? Nee, die hoef je niet vast te houden, hooguit wat je ook 
daarvan geleerd hebt. Is dat niet te kort door de bocht gezegd? Ja veel te kort door de bocht. Alsof loslaten zo 
makkelijk gaat! Dat is sowieso het moeilijke van herinneringen. Als ze mooi zijn dan roepen ze gemis op en als ze 
pijnlijk zijn, ja dan roepen ze pijn op. 
 



 
 
 
Maar … nog één keer Elisa. Die loslaat en vasthoudt maar die ook bovenal beseft, dat het leven verder gaat en dat 
hij leeft. Hij moet weer terug over de Jordaan. En daar staat hij dan aan de oever van de rivier, na de hemelvaart van 
zijn geliefde Elia. Hij neemt Elia’s mantel en slaat ermee op het water van de Jordaan. Uitroepend: “Waar is de Heer, 
de God van Elia?” De God van het voorgeslacht is ook de God van het huidige geslacht en zal de God zijn van het 
nageslacht. Of zoals Paulus in zijn brief aan de Efeziërs schrijft (hoofdstuk 1 vers 10): “God brengt alles in de hemel 
en op aarde bijeen onder Christus.” Dat is het antwoord op de vraag van Elisa waar of de Heer de God van Elia is. Die 
is overal, die is bij alles en bij allen. Je kunt alles loslaten want God houdt je altijd vast.  

AMEN 
 
En verder … 
Het bericht kwam van de dood van Cor Hanenburg. Het roept ongetwijfeld een veelheid aan emoties op. Maar voor 
de tragiek van deze dood zijn nu even weinig woorden. Hem aan God toevertrouwen, dat blijft. En het gebed voor 
zijn moeder, zijn kinderen en wie ook maar nauw met hem verbonden is. 
“… nochtans richt zich mijn oog schreiend op God … ” (Job 16 vers 20). 
 
Kerkdiensten … 
Zondag 14 juni beginnen de kerkdiensten weer in de Sixtuskerk. De kring van aanwezigen mag eerst niet groter zijn 
dan 30 kerkgangers. Vanaf juli kunnen meer aanwezig zijn. Ook dan blijft de afstand van anderhalve meter geboden, 
althans voor niet-huisgenoten. Spontaan als vanouds naar de kerk gaan is er voorlopig niet bij. Zingen kan ook al 
niet. Moeten we er dan wel aan beginnen? Ja want - heel simpel - we moeten een keer van start. Wachten tot het als 
vanouds weer veilig kan, dat duurt heel lang. Pas als er een vaccin is, dat dan ook nog eens 100% bescherming moet 
bieden. Zo lang kunnen we niet wachten, moeten we ook niet willen. Natuurlijk het volste begrip als U zegt: ik durf 
het risico (nog) niet te nemen. Daarom is er ook een camera, die de kerkdienst registreert. Via internet is het dan te 
volgen. Via een TV kanaal zou mooier zijn maar die mogelijkheid hebben we niet. 
En ja, het is allemaal heel anders maar als we eenmaal beginnen en als we daar op afstand van elkaar in alle rust en 
veiligheid zijn samengekomen, dan klinkt allereerst ons gebed tot God. Dan vragen we God om met zijn Geest bij 
ons te zijn en dan valt hopelijk alles aan belemmering weg en zijn we met elkaar en met God verbonden. Dan komt 
de kerk ook in Sexbierum weer samen. 
 
Nieuws uit de gemeente 
 
Houd moed - Heb lief  
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je altijd volhouden. Het is de  liefde die 
ons moed geeft. 
 
Zoals dominee Visser al schrijft, beginnen de kerkdiensten weer op 14 juni. Een werkgroep is druk bezig om een 
plan op te stellen om dit mogelijk te maken. Fijn dat de kerkdienst weer “in kleine kring’ kan worden opgestart. U 
wordt op de hoogte gehouden. 
 
Zieken 
De heer Henk Houtsma, Alde Buorren 15, 8855 HR Sexbierum is na een ziekenhuisopname (vermoedelijk) weer 
thuis.  
De heer Eelke Goodijk, Frjentsjerterein 21, 8855 HT Sexbierum en de heer Sjoerd de Vries, Bjirmenstate 42, 8855 GB 
Sexbierum zijn na onderzoek in het ziekenhuis ook weer thuis. 
Ook denken we aan de heer Klaas Sijswerda, Burgemeester Dukerstrjitte 17, 8855 CZ Sexbierum die al  heel lang 
ziek thuis ligt.  
 
Wij wensen alle zieken thuis of in het ziekenhuis veel sterkte en Gods zegen..  
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn afgelopen weekend met een hartelijke groet gegaan naar: De heer Ane Jukema, Tsjerke-ekers 15, 
8855 GA Sexbierum. 
 
Het pastoraat 
  

 

Voor meer info kijk op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 


