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Het geschiedde nu als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met 

Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar 

Beth-El gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u 

niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Beth-El. 2 Koningen 2: 1 en 2. 

Elia maakt zijn laatste gang. Hij zal worden opgenomen in de eeuwige heerlijkheid. De 

laatste gang. Dat heeft ons veel te zeggen. Ook wij gaan de laatste gang maken. Het is de 

mens gezet te sterven en daarna het oordeel! 

De laatste gang. Hoe zal onze gang zijn? Elia komt zojuist van het sterfbed van koning 

Ahazia. Hij is de dood der goddelozen gestorven. Welk een geschil met het einde van 

Elia! Hij ging het Vaderhuis tegemoet. 

 

De laatste gang. Hoe zal de onze zijn? Eén van tweeën: òf met Ahazia in de eeuwige 

duisternis òf met Elia in het eeuwige licht. De laatste gang. Elia mag wandelen in het blij 

vooruitzicht. Hebt u ook al uitzicht? Elia had uitzicht op goede gronden. Hij reisde niet 

op een misschien, op een veronderstelling. Ook niet op zijn bekering. Een mens moet 

bekeerd worden! Doch de bekering brengt niet binnen. Dat doet genade alleen! 

 

De laatste gang. Je bekering al kwijt geraakt? En genade alleen overgehouden? Genade 

niet in het hoofd, maar in het hart, op het schavot ontvangen? 

De laatste gang. Een goede gang. Hoe was dat mogelijk? Elia was door de HEERE 

voorbereid. Hij was voorbereid in de eeuwigheid. Met een eeuwige liefde heb Ik u 

liefgehad! De liefde Gods in Christus door de Heilige Geest. Houd dat maar eens tegen. 

Tegen die liefde is niet te vechten. Op de weg naar Damascus komen zondaren op de 

knieën terecht. 

 

De laatste gang. Een zekere gang. Elia mocht rusten op het bloed des Lams, 

afgeschaduwd in de bloedige offeranden. 

De laatste gang. Wat is het rustpunt van ons hart? Toch niet de godsdienst? Toch niet de 

idee van het bloed? Het ware bloed, het bloed zelf, komt achter het mes openbaar. Eerst 

het mes en dan het bloed. Het bloed uit het hart van het Lam stroomt na de halszaak. 

Zo werd het door de offeraar bij het altaar doorleefd. De laatste gang uit God, een gang 

met God en nu mag zijn gang in God eindigen. Wat uit God is, komt in God terecht. 

Wat is zalig worden toch een zeker werk! 

 

De laatste gang. Elia gaat de eeuwige liefde van de Verbondsgod tegemoet. Door de 

liefde naar de liefde toe, om eeuwig van de liefde Gods in Christus. Welk een toekomst! 

De laatste gang. Ik zet mijn treden in Uw spoor. Zijn we wandelaars achter de HEERE 

door de trekkende liefde? 

 



De laatste gang. Elia heeft de hemelse gemeenschap gesmaakt, voordat hij in hemel werd 

opgenomen. Hij ging geen vreemde plaats tegemoet. Hij ging geen vreemd werk doen. 

De laatste gang. Gods kinderen leren de hemelse zaligheid smaken in Christus, Die 

vanuit de hemel is nedergedaald om hemelse genade mede te delen aan boetvaardigen. 

 

De laatste gang. De HEERE zal genade en ere geven. Eerst genade en dan de ere. We 

zullen de eerkroon dragen. Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen. 

De laatste gang. Elia ging afscheid nemen van Elisa. De laatste ontmoeting. Welk een 

lieflijk samenzijn zal dat zijn geweest! 

 

De laatste gang. Elia wilde alleen verder. Maar Elisa wilde Elia niet alleen laten gaan. Hij 

wilde met zijn leermeester mee. Hij was door liefde aan Elia verbonden. Banden der 

liefde in de eeuwigheid gelegd. Banden uit de hemel, banden door de hemel en banden 

voor de hemel. Zoete banden, die mij binden aan des HEEREN lieve volk. 

 

De laatste gang. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Beneden en Boven. Hebt u ook 

Gods volk lief? Waar liefde woont gebiedt de HEERE Zijn zegen. 

De laatste gang. Samen gingen zijn van Gilgal naar Beth-El. Bekende plaatsen. Gilgal, de 

plaats der gedenktekens, door Jozua opgericht vanwege de wondervolle doorgang door 

de Jordaan. Elia mag zien op de verbondstrouw van God.  

 

De laatste gang. Beth-El. Daar heeft Jakob kennis aan. De ladder daalde neder van de 

hemel naar de aarde. Van Boven naar beneden. Beth-El, huis Gods. De hemel is 

geopend door de HEERE. Daar is plaats in het Vaderhuis met zijn vele woningen.  

De laatste gang. Het kan vandaag of morgen voor ons de laatste gang zijn. Hebben we de 

geloofskijker bij de hand, in de hand gelegd door de HEERE? Het geloof is een gave 

Gods, neergelegd in lege handen. 

 

De laatste gang. Maakt u gereed voor de laatste gang. Dat is en eis en een belofte tevens. 

Wat de HEERE eist, wil Hij nog schenken. 

De laatste gang. De dichter wil ermede bekendgemaakt worden: "Ontdek mijn 

levenseind aan mij," Psalm 39. 

De laatste gang. O Sion, weldra is de strijd gestreden. Nog enkele stappen en we zijn 

Thuis. Met Elia bij de HEERE. 

 

"De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren; 

O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren." 

Meditatie geschreven op 7 mei 1984 - twee dagen voor zijn plotselinge overlijden - door ds. J. 

Catsburg, voor de Hervormde Kerkbode van de Veluwe 

 


