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2 KONINGEN 2
Een onderzoek naar ontstaan en opbouw yan de tekst en naar

de achtergrond van de daarin vermelde tradities

door

K. Sprotk

Inlel<lirg - oraagstelllng
Het tweede hoofdstuk uit het tweede Boek der Koningen is vooral

bekend vanwege de daarin beschreven hemelvaart van Elia (vs.Il).
Dit element trekt dan ook bii de lezing als vanzelf de meeste aandachi.
Het is ook bepalend voor de indeling van dit hoofilstut in perikopen.
Doorgaans neemt men in de biib€lvertalingen vs.l-18 samen en ver-
wijst men in het opschrift naar Elia's hemelvaart. Soms wordt daar
een yerwiizing naar de opvolging door Elisa aan toegevoegd, zoa.ls in
de Bible de J6rusalem. De Statenvertaling haalt beide thema,s uit
eltaar door te onderscheiden tusi,en'Elia's hemelvaart' (vs. l-13) en
een tierop volgende p€rikoop met als opschrift 'Elisa volgt Elia op,
(vs.l4-25). Daarmee is dan ook een verband gelegd mei de ko.t"
verhalen in vs.19-22 en 23- . In de Petrus Canisiusvertaling gebeurt
dat ook. Daar zijn deze twee verha.len een onderdeel van de konder-
bare bevestiging van Elisetis' roepind (vs.13-25). De vertelling over
het mooie wonder in vs. 19-22 en dat van het harde oordeel in vs. p3-24
worden in de mecste vertaLingen echter apart genomen. Tegen deze
achtergrond is het opvallend dat in de Mssoretische telst dit hoofd-
stuk wordt verdeeld in vs.l-22 en vs.23-25.

Zostuit men al snel op een aantal wagen die voor de uitleg van dit
hoofdstuk van groot belang ziin: hoe verhoudt zich Elia,s hemelvaart
tot ziin opvolging door Elisa; welk van beide thema's is in dit hoofd-
stuk het belangrijkste; en: moet men vs.lg-22 en ook vs.23-24
betrekken bii de uitleg van vs.l-18? Het antwoord op deze vragen zou
ook lunnen biidragen aan het onderzoek naar de prediking van dit
hoofdstuk ('Wat heeft het ons te zeggen?'). De vertellingen in 2 Kon.2
zijn wel begriipelijk, maar daarmee spreken ze ons nog niet direld
aan, Een hemelvaart staat ver van ons af. Dat geldt ook voor de hier
beschreven wonderen en dan met name voor het slot van dit hoofd-
stuk. Het is raadzaam om hier niet te sDel met een oordeel of met een
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verklaring te komen maar om eerst in te gaan op de genoemde aan-
dachtspunten,r

Literair -kitlscbe onolgse
In het eerste artilel van dit nummer is al ha 66n en ander opge-

merlt over de rectnte ontwikkelingen van het onderzoek naar de

gecomplicleide ontstaansgeschiedenis van het zogenaamde deutero-
nomistische geschiedwerk. We kunnen ons hier beperken tot datgene
wat er gezegd is over het gedeelte wssrin Elia en Elisa een hoofdrol
spelen. Volgens Nothi bestond er een zeLfstandige cyclus van verhalen

over deze twee profeten. Deze cyclus, die allerlei oudere vertellingen
bevatte, ?,ou door de samensteller van het deuteronomistische ge-

schiedwerk in ziin boek ziin opgenomen en binnen ziin
chronologische schema van elkaar opvolgende koningen van Juda en

Israel ziin g€pl8&tst. Daarmee waren echter nog niet slle oneffenhe-

den en tegenstriidigheden in dit deel van het boek Kouingen

verklaard. Daarom veronderstelden later€ onderzoekers dat hier
meer dan 66n redactor aon het werk is geweest. Ook ging men eraan

twiifelen of er inderdaad maar 66n cyclus van verhalen ovel Elia en

Elisa was. Het verschil in katakter tussen de verhalen over Elia en die

over Elisa zou eerder wiizen op twee sparte cycli. Volgens Eissfeldf
gaat het om twee op dezelfde manier opgebouwde reeksen varr

verhalen, waarbii van de verhalen over Elia de eerste helft en van de

verhalen over Elisa de tweede helft is opgenomen. De g€schiedenis

van Elisa zou het oudste ziln en zou de vertellingen over Elia sterk

hebben bernvloed. In het lstere literair-kritische onderzoek ziin er

steeds meer verfiiningen aangebrscht bii de onderscheiding van voor-
deuteronomistische, deuteronomistische en nadeuteronomistische
bewerkingen. r

Gaat men uit van twee cyqli, dan komt men voor de wasg tot welke
van beide de in 2 Kon,2 beschreven geschiedenis gerekend moet wor-

I . T.tnhitrcb Lvcrt & t Ln vrn 2 I(oo.2 8c.'r gtotc proble4co oP. Zic & uttgEbrridc
b.sptlllng blj A. SchDltt, Enfr&ne - Att1nah'r'^ - Etnndlorv| Untcrachsga
tu dnen Vorndhrng,bcrcbh hn ALc Taran nt,IIA r0, StuttSut lA73' blr.
1755. w. tunn.fl or! io dlt rnitd h.pst d tot ..o .old. opm.rlhg ro d. looP vrn
& b.lprcUng.

2. M. Ncr'&,obaltlcnqla*rbhrrldE stdt n, Hdlc 10a3, tlz.78-8a.
3. O. Ei.6ddt, Dh rom!.dd@ von I R.8 r8,r$II R.8 r3,rt, ttr F. Mttt (H'!8.),

DB lcfl|C und n,,h. Won, F..b.hrlft L. Rct, EZAW 105, Ecdia lgfl' blr. aS'58.

{. ZL & ovrrd.[t o Ul E. WoiLvrr& Dl. Bocrttr tb KW.. 1 Kan. ,7'2 Kon. ,

Am ll,r, Gttttng.n l$a, blz. 2@tr 2 a' 3tr-368.
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den, aangezien zowel Elia als Elisa er een belengrijke rol in spelen.
Eissfeldt laat het letterltik en figuurltik in het midden. Hij wil niet
uitsluiten dat het, evenals 2 Kon.l:2-17a, een zclfstandige eenheid
vormde.5 Ook wiist hii op het duideliike verband van 2 Kon.2:I-18
met I Kon. 19:19-21, waarin de roeping van Elisa is beschreven. De
geschiedenis zoals verhaald in 2 Kon.2:1-18 kan beschouwd worden
als het direkte vervolg daarop, als een noodzakelijk tussenstuk tussen
de in I Kon.19 beschreven opdracht en de in 2 Xon.8:7-15 en g:l-
10:28 weergegeven uitvo€ring daarvan.6 Zo gezien behoort 2 Kon.P
duidelijk bti de cyclus van Elisa.

SchmittT onderscheidt een aparte 'Sukzessonammlung'. Deze zou
behoudens een enkele korte toevoeging bestaan hebben uit
I Kon.19:19-21 en 2 Kon.2:lb, 7-Ua, 12-15, lg-24. Deze verhalen
over de opvolging van Elia door Elisa zouden met een eetder ontstane
verzameling verhalen over rronderen van Elisa ziin verbonden om
zodoende een verband te leggen tussen de profeten Elia en Elisa.
Daarbij werden dan 2 Kon.2:2-6 (ter ere van de profeten in Betel en
Jericho), 25a (voor de aansluitingmet 2 Kon.4:95) en entele woorden
in !s.14,15 en 22 toegevoegd. Later werd deze verzameling, die dus al
een keer bewerkt was, opgenomen in de boeken over de koningen. Bij
die gelegenheid zouden dan nog ter inleiding en verheldering ten
opzichte van de cantext vs. Ia,llb en 25b ziin toegevoegd. Schmitt
beschouwt vs.16-18 als een nog latere aanvulling, die was bedoeld om
de betrcuwbaarheid te bewiizen van de overlevering dat Etia ten
hemel zou zijn opgenomen.

Op deze manier wil Schmitt de oneffenheden binnen dit hoofdstuk
verklaren. Zo wordt in vs.la de spanning weggenomen over de waag
naar het lot van Elia, terwijl in het vervolg wel gesuggereerd wordt
dat er nog onduideliikheid over b€staat. Ook veronderstelt Schmitt
dat iu de oorspronkelijke beschrijvtng van de hemelvaart alleen maar
sprake was van vurige paarden en wagens en dat de voorstelling van
de storm secundair is. Daarom rhrijft hii ook vs.llb toe aan een
latere redactie, Overigens komen we ook de omgekeerde redene ng
tegen, namelijk dat het spteken van de vu ge paarden en wageos in

s. Eb'f€ldt, r.w., blz.50-51.
8. Eissfcldt, a.w., blr. s455.
7. H.-C. Schmitt, E!ro. lradltiontgd,trllchtllch,- Untaatchutgen zw oot*tt{r,tr,har

notdbodltl*har Prcphane, ciiteNloh 1972, blz- 75-72 .n logto7. De re6ultaten
v.n ziin onderzo.k zijn gotcndce-ls overgenom€n in h.t ln n.4 gcnocmdc commentlri
vs Watth*ein.
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vs.l I secundair ls.s Wat betreft vs.ls en I lb is de analyse van Schmitt
nlet overtuigend. De combinatie vsn storm en vuur in vs.11 vinden
we ook op andere pls&tsen ln het Oude Tcstament Opvallend is d&t

het daarbii doorgaans gaat om de verschiining van Cod (vgl. Jes.29:6
en Ezech.l:4). In Jes.66: 15 is in dit verband ook sprake van wsgens.
Het argument dst vs. I a de veronderstelde spanning zou doorbreken is

evenmin steelhoudend. Want luist vs 2-6, waarin die spanning over
het lot van Elia een rol speelf, Ian met recht worden beschouwd gls

een latere toevoeging. to De duidelijkste a8lwiizing ds&woor is het feit
dat vs.2-6 zonder enig probleem weggelaten kan wolden. Bovendien

maakt dit gedeelte een gekunstelde indruk. Zo wordt er daadn veton-
dersteld ilst Elia en Elisa een wel zeer ongebruikelijle route gegaan

ziin van Gilgal narr de Jordsan' Ook de mauier waarop er hier
gesprolen wordt over Elia's toekomstige lot (vs.3 en 5) is duideliik
anders dan in het vervolg. Er liikt hier gedscht te ziin aan een

verplaatsing door God binnen deze wereld (vl. Ezech.3:14 en 8r3).

In de genoemde perallellen uit het boet Ezechi€l worden de werk-
woor&n fp5 en N?) gebruikt. Dat pleit voor een samenhang tussen

de voorstellins zoals die bliikt uit 2 Kon.2:3,5 en 2 Kon.2:16, omdat

in vs.S en 5 tet werkwooid nP) en in vs.l6 het werkwoord NDI
gebruikt wordt. Dat ook vs.l6-18 hoogstwaanchijnlijk een latere

toevoeging is kan men alleiden uit het feit dat de verbanden met het

voorafgaande gewrongen zijn: zowel in vs.7-I5 als in vs.l6-18 is

sprake van een viiftigtsl en van de geest. Doch terwijl het in vs.7 om

het aantal van de hele groep gaat, betreft het in vs.16 slechts een deel

daarvan. Ook wordt er op heel verschillende manieren over de geest

gesproken zoals alleen al bliikt uit het venchil in geslacht in vs 15 (w.)
en vs.16 (m.).

Volgeru Schmitt bestaat et een nauw verband tussen vs.19- en het
verhaal dat daaraan voorafgaat over Elia's hemelvaart en met name

8. K. G.ltlng, 'D.r Ehr.nnune EIE&j uDd dr€ EDtluckung Elit" zflrx $(rS56)'r2s
ra8, blz.l,{r-l{9. Vgl @t W0rthwcin, i.w. blz.tl4

9. ln t€€it tdlhrtol $lrt A Sc}tEitt, ..$,. (tic n.I) blz,59' bcwcert, gmt hct iD vs 9-10

nra im & "nig 
hc Elir zd '*or&r wcggcnomen. mur om & wirs of EIis dit zd

dGtr of ni!t.
10. vd. W(lltbwcin. ..t{ , blz tr l wuth?.in Do.mt rb.'guncnt vor diD bt'rPrc-

trie vro v'.te rk (clu tt) ob.Ecirift &t b€t & ou&E tndtde ult vt llb
'6€oloSid?rt'dmr de ord$f t l!88en oP k idt drt hd IHWE it di' Ett' opn@mt'

ffa dr hG- g!.uggat r& wrsc$il tus vs.h en vs llb b 
'cht'r 

vrn vEl miader

betetcnh wrnieer-nrn tcdcott &t d@r bct 8!bn rovt lI vrn mct & tb'ofrnie
verbon&D b€.ld€n .v€ncs$ e€n sod.Lrijr ingrijp€n wordt un8'duid 

^ 
Schmitt'

r. s. , bL. m 'irtt !r in dit vlrbrnd op drt @t io rn&E t'bt'n €cn wisd'nd g'brul}
vln ,$, qd co hif v@'lont.
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ziin opvolging door Elisa. Dit gedeelte zou al snel ziin opgenomen in
de 'Sukzessorsammlung'. Eerder al had Eissfeldt erop gewezen dat
deze twee verhalen waarschijnliik dienden als bewijs daarvoor dat
Elisa inderdaad de opvolger van Elia was, I Om die opvolging zou het
dus in de eerste plaats ziin gegaan, r, De hemelvaart van Elia staat dan
slechts op de achtergrond. In zekere zin is dat laatste ook af te leiden
uit de manier waarop erover wordt gesproken in de aanhef, want
daarin is qxake van 'de storo' alsof het gaat om een gebeurtenis die als
bekend verondersteld werd. 13

Analgse oan d,e stfiictuur
In reactie op het feit dat de conclusies van de literair-kritische

analyse van de verhalen over Elia en Elisa wiiwel altiid hypothetisch
blijven en vanwege het gevaar dat men bij de"a benadering bliift
steken in moeizame discussies over biizaken wijst Childs op het betang
om te luisteren naal de tekst in de vorm waarin hii ons is gegeven.r{
Het is niet ziin bedoeling om daarbij de lesultaten van het literait-

kritische onderzoek naast zich neer te leggen, zoals dat bil anderen

ll. Eisdeldt, s.w. (zie n.3), blz,50.
lr. A. Schnttt, !.w., blz. 116,130 br€ngt dit op formule door de.Cattung, vrn 15.1-t5 te

omiddjven aL 'propbetischer 8en*ung$€rtcht. Vs.l&18, lg-2, a *% b-
schouwt hii aL'propheti'che Anekdot€n' (a.w. , btz. 133). E. Hi.g, .Die glmm€[alrt

1e" 
Eli$ nrch, Kg 2,1-r5', Ttiaet ThatbgbneUrurs ?8(r9@), t8-32preferEert

& asnduidtrg 'lehrhafte Erzrhlung, (blz.Or). Bii g€brck aan veryelijbngsrnateriaat
lev€rt een dergdlrle Crttu.[gstridel echt€r w.tnig op. Vgl. oof de kridrch€ opmer-
king€n bt, C. Houtman, Elia's hemelvaart. Notitie6 ov;r en narr aanladhg van
2 Konlngen 9: l-r8', NIrII 32 (ry/8),2aa304, btz.9gerg7.

13. Vgl. A. Schmitt, a.w,, bL.A'.
U. B.S. Chil&, 'On Re{ding tIrc Eljal Nrnadv.s', Inur,ret,itton A1(1}fr),12&1J2.

Zie @Y din lrttodwtton t tho OA T?stoment as Scrt ture. Irndon rg7g. bt .300.

86



helaas vaak wel gebeurt. rr llet gaat er eerder om de zaken in hun j uiste

verhouding te zien en om uiteindeliik de tekst zoveel mogellik zelf aan

het woord te laten komen,rG

Bii de analyse van de s,lructuur zetten we opnieuw in bii de verhale-n

over'Elia en Elisa in hun geheel. Aangezien we uitgsan vaD de

Masoretlsche tekst zullen we daarbij ook de gedeelten moeten hrek-
ken waarin deze profeten niet ter sprake komen. Al eerder werd
opgemerkt dat Eissfeldt de verhalen over Elia en Elisa ziet 8ls 'zwei
parallete Erzahtungsstr{nge',r? Maar dat betreft dan de verhalen die
;gezuiverd' zijn van de chronologische schema's en de gedeelten die

door latere redactoren zouden zijn toegevoegd. Nader onderzoek

toont echter aan dat ook die tekstgedeelten waarin Elia en Elisa niet

ter sprale lomen heel goed psssen in deze opbouw. ts Dat moge blijken

15. Ecr votb.dd hirvu vtndcn wc bij T. vc.rl.Ep, Dle vetuteituag da koL
kdAu'ts d.a r\a7.t9,b{rh,,r (r.I7'2.Ir), Stuttg.rt 1S83, bL 12 Hiigecft ha vol-

noac-U".la ,- bct tttorld'lrltt!.hc ond.r,oct: 'm" fr'ngt demlt 'r' l'n T'ti
iuh urmrondthcra Schtchtcn zu fo't i€d di.. wic " h€t8t, ' von dcl &ut'mnc

-malo Airfuoa ta.dv ub.ro.brt glbltct n siDd". ffn irolien dis E oicht'
ron sdn m fod.Irt und tortEri. rrls ihm cin,'arw &si8'E6- Bild &r fr'8li-
cbar Epoch..' D..rent 8.r z.t V..rIr.mP d,n v€rEou*en gchccl en d op &
re&.toltn dle drtrt ird.os wd c'&tcn w.t z. d.&tr lntulsea 8rrt hiid'n wd uit vtn

& condudc vrn & (inmradeb rn bcprdrlc opzichten d w'd acht'rhrddc) hldo-

;J-frftrt"t" U-.ala"g ven Notb wrt bcr1,dt & bddlng ln 
"d 

dartttoDooirtrt'b
.oAiJ*of 

"" 
* art"ios drrv.tr. Ir dJo boel Ell' vcrHrdog vrn 

'cn 
btib'lgB

il"- r"--r. ,.1. rro.i Th.I M. Nr$t ?.d dch cvcn'anl tot 
"n 

b"prcling

""" a" urri,"u.t i t.ti, m..r hlj g!.rt i, hd'r glv wd utr ln hocv'rE htj dch

U""-r,.p a" t 'rfo- ".s b.t [btoti".h'hitirl* ond''tzocl (r'* ' blt 5) Nog

dutdJldr L drt hct .G\'.1 bll r. wuijnltr. Dt p'ort' Et'' BIIU* 
'pidturtltdt'llii.6i ress. zi" ;* ..-; dc brt scbct vrr & 8c"bi'd'olr vrn d' t.ln (r'* '

blz. lollv. v.).
t" i"t Ui -i t"r.a.'rnr zorL dt vrD & lo n 15 genocm& Vcerlrmp len men-- i- l' iin .-riru. tJt"" Hct i' & w.rg o( dG vld rorc'n& !'d*'tonn ict' vlD

hun Od;t hcrik d,ood.o bcbbco in & door vcrrhmP 8!m"tt' ondascbcidltrg

iJ'*-,Lir* e"a a. ba,'rij& uit d. sl'vcndicnt 
'n 

'i'o" tcmPdb?wohru&

iJJettl. sai.- (r'w.. irz e)'n of di.rn hq y*|."P &.o*qfg
f"a.ra..a iootO a. a*t Pbcricia S.ritsPiE t& h'Ddd'Polittcl op h't oog brddcn

i.*-Jrr. rr, ,.r - a U er tn 2 K; 2 orn g'rt &t Elilr vo'tgert iD & dm' Elie

irg.r.g 'parda. n+tuDs &r R6oludon (r'w ' bl' lss)

rz vi. -i n.i. c.'r-','Elisa ' Icruccrscur dt'tk', vT 
'0(lsr0) 

3E5-.0s Hl'wlln- ,J'.f * a" Ot-a" ov"r.cntotrBt o tur$D b'i& cvcl'

rr zt httotcr ool A.C. vrn Deelcn, "Vcrtcl 
mii toci d hct 8ro" (llt Elilr gdl.n

-- 
m"ft;. S"."oh-g* btnm d' vt|rhd.Il I Kotr 17 _ II Kon 13 ' A'u'tt'la'n" co'
-i,ln. 

i^q-Z Wat" 
'ia&'sit 

5' x'mFr lsl' blz'll&131'
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uit het nu volgende (globale) overzicht van parallellenr
I Kon.I7:8-I6 ll2Kon.Atl-l - wonderbaarlilke overvloed aan

voedsel
I Kon.l7:17-23 ll2 Kon.4:8-37 - opwekking van de zoon van de

vrouw des huizes
1Kon.l7: ll2Kot.5:15 - beliidenis door een niet-Israg-

liet
I Kon.19r19-20 // 2 Kon.2:8,13 - opdracht van Elia aan Elisa om

terug te keren; overdracht van
de mantel van EIia aan Elisa

I Kon.20tl-Z2 ll2Kon.6fl4-70fi- belegeringvan Samaria door de
Aramee€rs en de bwrijding van
de stad

1Kot2LLT- lI2 Kon.9:7-I0 - vloek over Achab en lzebel
I Kon.2l:29 // 2 Kon.l0:I-17 - onheil over Achabs nagestacht
I Kon.22 ll 2Kot.3:6-27 - de gezamenlijke strijd van de

koning van Isra€l met koning
Josafst van luda na raadple-

2 Kon.I
ging van een profeet

// 2 Kon.8r7-10 - voorqrlllng van de dood van
een zieke koning

2 Kon.2:12 //2Kon.13:14 - de profeet bii het afscheid van

*i,*l"Hi,"l3,T'wa 
gens en

Uit dit overzicht blijkt de parallelle opbouw van 1 Kon.l7-21 en
2 Kon.4-10. Daarnaast ziin er nog andere parallellen, die niet in een
duidelljke volgorde lijker te sta.n. Opvallend daarbij is wel de con-
centr&tie yan teksten rond 2 Kon.l-2. Het feit dat I Kon.22 (het
laatste hoofdstuk van het eerste boek) en 2 Kon.3 met elkaar corres_
ponderen doet vermoeden dan hier misschien ql een andere manier
vorm is gegevcn aan de samenstelling van verschillende vertellingen
en wel door het gebruik van een c\oncstrische shuctuur. Het nu
volgende rchema laat zien dat dit ioderdaad zo is.
L Ko*22t52-2 Kon.2:t

ll2Kon-Btl-S - notitie over een zoon van

2 Kon.l:9-12 II 2: -24

Achab onder wiens regering
Moab van Israel afva.lt

- opro€p tot afdalen, c,q. op-
gaan, gevolgd door een dode-
Iijle straf

- de uitzen&ng van vijftigtallenI:9-14
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2$-7

2:&8
2:9b

2rl0

I I ZILS

I I 2tl!l1
llZ:L9aB

I I 2:l2aA

- de proleten van Jericho die op
een afstand bliiven st.an

- doortocht door de Jordaan
- Elisa rraagt aan Elia om een

erfdeel als de eerstgeboren zoon
(vgl. Deut.2l: 17); Elisa noemt
Elia 'vader'

- het zien door Elisa

Een andere parallel, die echter niet psst in dit rchema, is de vermel-
ding van hemels ruur (l:10,12,14 en 2:ll). Ook kan men wiizen op
het feit dat Achazia geen zoon en opvolger had (I: l7), terwijl Elia er
in Elisa wCl 66n laeeg (2:12).rc Tenslo$e valt het op dat tegenovet de
tot driemaal te herhaslde z€nding van rcldaten in lr9-14 Elia's
driwoudlge oproep tot Elisa om achter te bliiven (9:%6) staat.

De drie genoemde uikonderingen nemeD niet weg dat er een heel
duiddijke structuut berkenb.s ls in deze hoofdstuhken, met als
middelpunt de beschriiving van Eliat hemelvaart in 2rll. Ook de
plaatsaanduidingen wiizen op een cucentrische opbouwD, zij het dat
dit schems nlet helemsal psrallel loopt ten opzichte van het hierboven
genoemde:
12 ll2:L5b - Samaria
l,$ ll2,:25a - berg/Karmel
2,:2 ll2t23 - B*el
2t4 ll 2rl5 - Jericho
2:6 ll 2:13 - Jordaan
De n&druk valt in dit schema op de gebeurtenissen aan de overziide
van de Jotdaan (9.9-12).

Conclude uit ilc rundttlctr oo,1 beldz atwlgsa
Door & analyse van de skuctuur valt een nieuw licht op de gege-

l.ens welke het litersir-hitische onderzoek oplevetde. We kunnen nu
aannemen dat de redactoren bli de verwerking en ordening van het
voorhanden ziinde Esteriad streefden near een evenwichdge for-
mele structuur. Zo kan de opname van 2 Kor..2:2-6 niet los gezien

worden van de met de hemelvaert van Elia verbonden vertellingen in

19. H.C. Strvlogt-v.tr &r wdi' ln Po.drL 38 (lS&1984, 's-crrvl|ohr8 r$6,199-
l32, blz.l30.

q). bG hraovlr r.A. LuDdb@, 'Elli.hl Chuiot Ri&', ,rS ,{(lr3),3S50, mct trm€
blz.ao{l}.o D.R. D.vls, 'Th. flaSdoEl of H in Tr.rEitior: IntcrpEtin! I Kings

", 
wlry 16(r${),381-35, blz.38&3{,7.
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vs.19-24. Het feit dat de in deze perikoop vermelde plsatsnamen - in
tegenstelling tot het in 2: I genoemde Gilgal - venassend goed passen

in het genoemde topografische schema is een argument voor de veron-
derstelling dat het hier gaat om een latete toevoeging. Het laat ook
zien dat het conc.entrische schema het resultaat is van een latere
redactie. Ook kan men op dezr manier de ongebruikelijke omwegen
van Elia en Elisa in 2: l-6 en van Elisa in 2125 verHaren. Verder wordt
duideliik dat de toevoeging van vs.l6-18 te maken heeft met de
samenvoeging van 2 Kon.I met de geschiedenis van de opvol$ng
van Elia door Elisa. Deze lelatie tussen 2 Kon.l en 9 Kon.2:I6-18
verklaart ook het eerder genoemde verschil tussen 2 Kon.2:7 en vs.16
wat betreft het vermelde vilftigtal.s

We kunnen concluderen dat het topografirche concenkische
schema van de hand van een redactor ls. Ook veel van de genoemde
parallellen binnen 2 Kon.1-2 ziin hoogstwaarschiinliik het resultast
van redactioneel werk. Daarmee werd dan echter wel aangesloten bij
de kern van het verhaal, 2 Kor..2:1,1-15, want ook daarin is een
concentrische opbouw te herkennen. De wordingsgeschiedenis van de
tekst zou men zich ln grote liinen als vol6 kunnen voorstellen,
Rondom de traditie over Eliat hemelvaart (2 Kon.2: Il) is de geschie-
denis van ziin opvolging door Elisa verteld (rs. I, 7- I0 en 12- 15) . Daar
werden twee verhslen over Elisa's optreden aan toegevoegd (vs.19-29
et 23- 1. Dit had als doel om - in aansluiting aan het herhaalde
wonder bii het oversteken van de Jordaan (vs.14) - te illustreren hoe
Elisa net zoals Elia zegen en vloek kon brengen. In deze omvang hoort
deze geschiedenis duideliik bii een eventuele 'Elis&-cyclus'. Het past
heel goed in de eerder genoemde liln van I Kon.l9: 19-21 - 2 Kon.2 -
2 Kon,8:7v,v. Juist dit laatste gedeelte, volgeru welke Elisa een voor-
spelling doet over de zieke koning Benhadad, kan de aanzct gegeven
hebben tot de samenvoe$ng van 2 Kon,2 met 2 Kon.l, waarin het-
zeLfde wordt verteld van Elia met betrelting tot koning Achazia. Het
geeft immers opnieuw aan hoezeer Elisa in de voetsporen van Elia
treedt. Daarbij werden dan vs.2-6, LG18 en 25 toegevoegd. In deze
vorm heeft deze geschiedenis duidelijk de functie van een overgangs-

21. Het zou te !!r voeED om hier ool €en uitgebreid. aoal,.€ vrn I Kon. I te 96,€n. Zie
hierove' C.T. B€gg, Unit',ln8Facton in 2 Klngs I.2-r7a', .IsOI32(IS85),7s-86. Het
doo'gsrDs als s€cun&ir b€schouwde ged€elte 1{.9-14 bchoort wa$rchijnljt tot
€€nzeu& r€d.cti€ d! h€t parrllele ged.elte I Kon.r:l&17.

22. Lundbom, a.w., blz.4&a7, id€ntifice€rt de viiftig 'llocte mannen' uit 2:16 met de

vijftig soldaten uit I | 13. C€zien d€ sEuctuur €D hct \r,oordgebdf (vgl. Dcut.3: f8) i!
dat ni.t onmogelijt. D.t d€ze vljfttg m.n echEr veratrtwoolddiif zoudcn ziin voor
Elis{ s rcrdwllntng (a.w., blz.47-48) ir op geeD en}ele mmi€r 

'nt 
d€ tebt te hdenl
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verhaal gelcegen. Dat wordt ook duideliik uit de opbouw van het hele
deel van het boek Koningen waarin Elia en Elisa een rol spelen. Zoals
aangetoond is bestaat dat voot het grootste gedeelte uit twee parallel
opgebouwde blokken: I Kon.17-21 en 2 Kon.4-10, waarin respectie-
velijk Elia en Elisa c:entrasl staan. Het concentrisch opgebouwde blot
2 Kon.22-2 Kon.3 fung€ert dan als de overgsng trrssen beide.

Dit alles heeft belangrijke consequenties voor de uitleg vao
2 Kon.2. Om te beginnen is duidelijk geworden dat vansf het begiD de
opvol$ng van Elia door Elisa verbonden is met Elia's hemelvaart.
Daarbij wordt weliswaa! de meeste aandacht besteed aan de opvol-
ging, maar d&ar staat tegenover dat de hemelvaart duidelijk de climax
van die geschiedenis is. Ook wat betreft de afbakening van de tekst
ziin we tot grotere duidelijliheid gekomen. De vertellingen in
2 Kon.2:19- zijn onmiskenbaar verbonden met het voorafgaande.
Wat betreft de uitleg daarvan zal men wel rekening moeten houden
met het feit dst ze in de nu gegeven samenhang anders klinken dan
wanneer zij op zichzelf worden genomen, Dat geldt dan met name
voor de geschiedenis van de spottende 'knapen'B in vs.2&24. In de
huidige context is het de tegenhanger van 2 Xon.l:9-I4. Net zoals
Elia l88t Elisa zich niet bevelen ('kom opl' // 'daal afl') en ziln
vervloeking in naam des Heren heeft een soortgelijk effect als EUa's
beroep op ziin status als man Gods: de belagers worden in groten
getale gedood.

Voordat het genoemde raamwerk tot stand kwam was deze peri-
koop veel nauwer behokken bii de geschiedenis van Elia's
hemelvaart. De spottende woorden van de iongens uit Bael kijgen
dan een ander€ klant. Het gebruilte werkwoord (1)y) herinnert a8n
Elis's opgang nasr de hemel. Men zou Elisa dus uitgedaagd hebben
om ziin voorganger ook in deze na te volgen. s Ab exta srgument voor
deze interptetatie kan men het gebruik van het scheldwoord 'kadkop'
opvatten, omdat dit zou kunnen wiizen op Elisa's rouw. Evenals het
scheuren van klercu (ts.12) geldt immers het afscheren van het haar
als teken van rouw (vgl. Job I:20; Jes.22:12; Jer. 16:6 en Micha I:16).

Terulotte kan men deze perikoop in al haar hardheid ook als geheel
zelfstandige eenheid beschouwen. Ze komt dan op 66n liin te staan

23. W. moct o hhr *..IscbtjDlit d.i'Ln .rn hnd.ra' hrsn t0 !n lurli oud. Zie
D.vtr, ..v. (zic no.n), b1r.302.

24. Vsl. W. Tom, ',, K.rltop, gi opl, kom opl of: virr opl"?', C r,r? 50(10s0), r19l5t.
OoI Drvn, r.li,. , ttz,38llor, .n HouElr[, r. w. (zic n. lr), blz.ro3, tro.mcn bet rls

''ogdiitc 
intcrpErrdc. CrdloD, r.x,. (d€ n.rO, blz.aoa, n.9. .cht d.z. sugS!'tie,

di€ ool in & P6bltt. cn & syrlsch€ tnditic voorlomt, 'tiop f.ntddrte.
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met een mootdpartij zoals jehu die als door God aangestelde wreker
aanrichtte onder de zonen van Achab. Volgeru 2 Kon.I0: 14 ging het
daarbii ook om 42 personen.

' T rodltioisgeschlchtliche' otulVse
In de nu volgende paragraaf zal worden onderzocht of er in

2 Xon.2 gebruik gemaakt is van traditionele motieven en, indien dat
het geval is, op welke manier daarmee wordt omgegaan.

In de eerste plaats valt hier de duideliike overeenkomst op van wat
hier verteld wordt over Elia en zijn opvolging door Elisa met de

verhalen over Mozes en Jozua,$ Deze parallellie, die ook in andere
verhalen over Elia zichtbaar is, vinden we vooral in de beschriiving
van de doortocht door de Jordaan (vs.7-8). Elia slaat met zijn opge-

rolde mantel op het water, waama het water zich verdeelt zodat Elia
en Elisa droogvoets kunnen ovetsteken. Dit herinlert san het wonder
van de doortocht door de Schelfzee (Ex' 14:15-22\. Het feit dat even

later Elisa dit wonder herhaalt (vs.13-14) tekent hem als opvolger
van Elia, net zoals dat het Seval was bij Jozua die evenals Mozes het
volk droogvoets door de waterscheiding leidde (Joz.3:7- 17) waardoor
hij zich bewijst als de door God aangestelde opvolger van Mozes
(]o2.3:7). Daarbii gebeurt dit laatste oot nog op dezelfde plaats en in
dezelfde richting als bij Elisa. Ook wordt Elisa net zoals Jozua

floz.l r 16-18) door de omstanders erkend als degene die in de voetspo-

ren heedt v8n zijn illustere voorganger (vs.15; vgl. ook Er.14:31)' Het
ongebrulkeliike verzoek van Elisa om een deel van Elia's geest heeft
een parallel in Num,ll: 17 en 25, waar verteld wordt hoe de oudsten

een deel van Mozes' geest onwsngen. Ook hier is het God die deze

gunst v€tleent. TeDslotte kunnen we nog wijzen op de overeenlomst
wat betreft de plaats van Mozes' en Elia's levenseinde: in het overior-
dsanse, tegenover Jericho (zie Deut.34: l-6).

Itet is opmerkeliik dst de genoemde p&rallellen allen deel uitmaken
van de kem (2 Kon.2:1,7-15) waaromheen, zoals is aangetoond, de

25, Zie tnerorct G. Fohrer, EAr, AThANT 53, Zu ch t1068, blz.5t-58; R.P. CsroU,
fi. Eltjib-Elishe-Srg.s: Some ncmllb on Proph€dc Succtsston i.n Amt€nt l!ra€l',
vT l9(r9@),am-4r5 €n A. Schmttt, i w. (zie n.r), blz l3a-137.

26. H.t vEd orBE€den l.Yl+ft in rs.rl hoeft g..n probl€m€n op te le..er€n tndt€n h€t
julst i.' wrt wordt glsuggcreeld door W. Bcurngrrtncr e.r,, Hbrdkh.'&d oromdt'
*lw l,r/lf,on zun Alt tTatana,(-H L),Irld"n t067v v., blz.76c, d.t hct hier
grrt om r.n'Clunilform' var *1D1, 'd$', drt in d... cant€rt drn di.nt t i v.rstet_

ldnS vrD & vrr.g'nrrt?', Welltcht grat hct hle. om een van ouibher ma deze

go*X"aeot ,etUra.o ,cgr"t1ze die ets zodraig bcrlcnbes it doot dtt rrchelsch

tralgcSrutt.
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overige verhalen io 2 Kon.l-2 leter ziin ssmengevoegd. Ook in die
toegevoegde gedeelten ziin er wel verbanden met de tradities over
Mozes en Jozus, doch deze ziin veel minder voor de hand liggend. Zo
zou men eventueel verband kunnen leggen tussen het wonder met het
water in Jericho (2 Kon.2: 19-21) en Ex.15:22-28 volgens welke Mozs
het bittere watet van Mara zoet maalite.' Ook zou men hier kunnen
denken aan het eerste teken van Gods bijstand nadat het volk onder
leiding van Jozua door de Jordaan het beloofde land was binnen
getrotken, nameliik de verwoesting van Jericho (o2.6). Het begin
van Elisa's optreden zou dan getetend zijn als een hernieuwde in-
tocht, die noodzakeliik geworden was doordat het volk weer was
terug gevallen in de oude fouten. Men zou de herbouw van Jericho ten
tilde van Achab (l Kon.10:34) wat dat betreft als een veelbetekenend
symbool kunnen zien.a Ook zou men 2 Kon.2:1G18, waarin beschre-
ven wordt hoe 50 mannen drie dageh lang zoeken naar het lichaam
van Elia, in verband kunnen brengen met Deut.34:6, waar gezegd
wordt dat niemand ooit de plaats van Mozes'graf heeft gevonden.
Dat zou dan een exhs argument ziin voor de veronderstelling, zoals
we die vinden bii een aantal eregeten!, dat de beschrijving van de
hemelvssrt van Elia zou ziin beinvloed door de kaditie over het
mysterieuze leveoseinde van Mozes. Het valt echter niet te ontlennen
d8t er iuist op dit punt van de beschrijving van beider levenseinde een
'hemelsbreed' verschil is.

Met deze laatste opmerking wil nog niet gezegd ziin dat de manier
waarop de scheiding van Elisa en de hemelvsart in vs.lt-Iz ziin
beschreven uniel is. Al eerdet werd et op gewszen dat de hier ge-
noemde elementen van storm, vuur en wagens elde$ in verband
gebracht worden met de verschijning van God. Door deze beschrij-
ving wordt dus aangeduid dat Elia ten hemel vaart op een msnier
zoals dat van God of een goddeliik wezen gezegd kan worden. Het is
e€n sanrijzing voor de nauwe relatie met God zoals die al eerder
werd beschreven in I Kon.l9.

97. zl. Vsbmp, ..v. (zj. D.ls), blz.l72, n.l.
28. A. vErLmp, ..w., tlz.l0 en Nrlrt!?rd, ..v. (zb n.ro, blz.l16. , Kon.9:lStt

Itilt h|r tn zovcn! @ h tE spdeo &t h.t btcr €rtnrlr lD I Kod. 18:34 om lcwo en
dood v.r hct m8!.Lcht g..rt. Men zou bter ool nog bii Lum.n beti.[.D (ilt volgeDt
I Kon. l0r3a ,Grtdo [€rbou*d wcd door .i,n Inrtr dt Bctd, t€r*til d. vctdtDg ln
2 fotr.!:1S.22 itr dulddlil (.ndth.dsch) wrb.rd nr.t trl.t b.t vcrhrd tn v..r&z,
&t dch .6pG.It rtr Bctd.

,9. Ztr o... Crno[, r.v. (dc n.25), blz.tol{rr ctr A. Schmitt, ..\i,. (d. o.l), blz.l3&
t37.
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Er is reden om daamaest aan te nemen dat ook dit belangrijke
momeot in de geschiedenis van Elia en Elisa bepaald is door de
confrontatie met de Badgoddienst.r Steeds weer blijkt dat Elia en
Elisa zich op terreinen begeven die geassocieerd werden met BaAl. Zo
bewiizen zii dat niet Ba4l, die vereerd werd als de god die zorgt voor
de regen en de iaarliiks€ vmchtbaarheid, maar JHWH zorgt voor
droogte en regen en voor het vo€dsel , Datzelfde geb€urt op het terrein
van leven en dood, zoals blijkt uit de verhaalde dodenopwekkingen.
De boodschap van de geschledenis in 2 Kon.l is, dat het niet de BaAl
van Elcon is, maar de God van Isra€l die de eer toekomt een god te
heten die kan doden en levend maken (vgl. 2 Kon.5:7). Enkele erege-
ten vermoeden dat iuist tegen deze achtergrond de vertelling over
Elia's hemelvaart gezien moet worden3r. De daarbij gebruikte argu-
menten ziin echter weinig overtuigend omdat een goede parallel
vanuit de Ba{godsdienst lijkt te ontbreken. Men kan wel verwiizen
naar Kanaanitische en dan met name Ugaritische voorstellingen3t van
de god Bael als berijder van de wolken of naar ziin dood en opstan-
ding, maar die geven nog niet aan wat Elia's hemelvaart in deze dan
te betekenen heeft. We kunnen Elia niet zomaat ma de god Ba
vergelijken. Bovendieq is de tegenstelling hier niet Elia versus Bad
maarJHWH versus Banl. In dezelevert een vergelijking tussen Elia en
de zogenaamde 'helers' (Ugaritisch rp zm) uit het gevolg van Badls

30. zt€ hlerov€r L. Bmnrct, Thc $ona d EUoh o$d Ell!,ha or Pohmtcr Aso/l|.jt Baal
]vorr, p, Lciden l9€8; Fohr€r, e.w. (dc n.r5), blz.87v.v. €n C. H€ntsch€l, Eliiah
uDd d€r (ult d.5 B.d', in E. H..g (HIsg.), Gotr, dd cln iZ.: zt Entttaune da
Moioth*rntL, ln l$ocl, FEiburg 1985, blz. -90.

31. zl. Bronncr, s.w., blz.l27 en A. Schmitt, 'Zum Th€me ,,EnHlckung" nD llten
T6trnent', rZ 26(108r),3440, blz.45-49.

3r. De uit h.t oud€ Ug$it st.mnen& telst€n zijn dG bclangiilstc bron voor onz. kenols
vrn & go&dL.rdg€ vooEtcllinge4 In Keneln. Wanncer ze wor&n gebruik els
very.Ujbngsmit ded bij d€ b..tudertng v8n het Oud€ T..tam.nt b h€t wel go.d om
te b€denk€n dat deze tclstcn doorgeans vele ecuwen oudcr din drn dt€ ult het Oudc
T..trment en oot &t Ug.itt vr! vcr buitm de gI€n en ven h€t oude Isr.€l tigt.
Dorbti hebb.n we ool nos tc I'I€n.n m.t d€ wrerschijnlijl per pl.its verschiu.nd€
vorm.n vrn B. cultur. Hoewel er al vcle verhcl&rcn<lc p.rrllell€n tulteo Ugutt en

h€t OudcT€slim€nt ztin ontdelt, blijftvoordchdghcid dus g€boden. E.D bclengiile
voorw&rde I' in ied€r g€vd drt nict rl€€n & bijbelt€]st r zorgvuldig wordcn

Sla'.gett .rd mer! ook & nlet-btib.ls€ telct n di€ er t€r v€rgclijhng worden btige-
hrdd.

33. zle t'l.iov€, r. Spmnl, B.a tb Att 4.tn Aicia,, b od udin th. Ancicnt Near

Eac, AOAT 9r0, Neukircbcn-vluyn 1986, bL.r6l-196. In dit tijd'chdIt w€d hl€r
eerdcr over g.scbrcven door J.C. d. Moor, 'Repi'u dc hcdrnd cn d. Rehlm', C?hf
73(1073),110-116. D.ae pubtic.d.It aht r d w.cr rcht rhadd doorocn har erdld
vs, De Moor, 'Ripl',:ma - R.phann', ZAW 880970),3!.&345.
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veel meer op. Derze 'helers' zijn legeodarische perrcnen, vaak tonin-
gen, die na hun dood ziin opgenomen in het gevolg v&n Bsel. Zii
fungeren als middelaars tussen de mensen en de grote goden. Zo
worden zii te hulp geroepen in geval van ernstige ziekte. Men geloofde
dqt deze vereerde dodeng€esten isorlijks deelden in Banls overwin-
ning op de dood, Er zijn ook telsten bekend waarin sprake is van hun
hemelvaart, Deze 'helers' verschijnen in verschillende gedaanten. Ze
worden vaak beschreven al-s vogels, maar ook wel als soldaten met
paarden en wageru, ten teken van de m&cht waarmoe ze de mensen
kunnen biistaan. Dit dles maakt het zeer aannemelijk dat in
2 Kon.2: I I - 12 de hemelvsart van Elia als tegenhanger wordt geschil-

derd van de met de Bsddienst verbonden voorstelling van een
overwinning van de dood door de'helers' in het gevolg van Bad. Ook
valt er door deze vergelijhng nieuw licht op Elisat reactie zoals
beschreven in vs. 12, Hii rcept tot Eli&: 'laii Sswagens van Israol en ziin
paardengespannens. Doorgaans interpreteert men dat als een aan-

duiding van het gote belang van Elia voor zijn volk: hij heeft voor
Israel de waarde als van een machtig leget. Tegen de genoemde

achtergrond krijgt deze titel m€er relief. Blijkbssr gsat het hier niet
dechts om een manier van spreken, maar stelde men het zich zo voor
dat Elia nu deel zou gaan ultmaken van oen hemelse legermacht naar
analogie van de Kanannitische voorstellingen van de 'helers'.s
Hetzelfde verwachtte men bliikens 2 Kon.l3: 14 van Elisa. Wat men
zich daarbil voorstelde kunnen we lezr;n h 2 Kon.6:l1l7. Daar
wordt verteld hoe Elisa en ziin lnecht worden beschermd door een

mysterieuze legermacht van rrrrige paatden en wagens.36

Concluderend kan worden vastgesteld dat in 2 Xon.2 het motief
van de opvol$ng aaDsluit bij de trsditi€s over Mozes en Jozua en dat
het motief van de hemelvaart gqzien moet worden tegen de achter-
grond van het conllict met de Bsalgodsdienst.

3{. Zi€ voor dere vertding HAL (d€ n. 16), blz.glgb. H€t l€rJchtl in de anduiding v.n
d€ pr.orden €n wiger'r in 16.lr eD vs.l, hn lpor&tr Eltlrrd uit hct idt &t di tn

vs.ll na de hsnel din v€dond.D cD ir vr.r, (Dog) d.t.
5. Ze Spmal, a.w., blz.28GrAl. De veron&ntdliDg &t het hi€r 8..t orn ecn wrwij-

zing orsl een hcm€ll€ legenucht viDdeu wc ool bii FohEr, r. w. (zi€ n.r5) 
' 

Uz. r0o
en Ha.g, a.* . (zi€ D. l2), blr.27. D€ theori€ vin G.Iln8, a.*. (zi€ n.8) 

' 
blz. I4&U8,

dat €r €€n lcrbrnd zou b.rtr$ m.t d€ tuane.. god R.bb'd, t'tens nalm betelent
'bijgswagenrii&r/legEr vtn El', grrt iD d.zdfde riclting merr bliift te vrrg otrl t€

tunnen overtuigen. Zie de kriti€L van A. SchDitt, i.w. (ne n.l), blz llqll4 en

Houtnan, !.w. lde n.rgl, blz.22t7 .

36. H€t is opm€rrelii! dat hier evenals in 2 Kon.z:rG12 de wa.g een rol spoelt of d€

ln€cht vin de prdeet de vurigc pa.rden m wagrrE zd zien of rdet. Dit benrdruld Dog

€eIL! dst het hier om d€zeld€ vmNtclling g.at
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C oisequeities ooor tle oetkondlglngf1
2 Kon.2 biedt meer dan 66n aanknopingspunt voor de prediking.

Er spelen hier verschillende thema's een rol van betekenis. Weliswaar
ziin die zo nauw met elkaar verwezen dat ze niet zomaar uit elkaar
gehaald kunnen en mogen worden, maar ze bieden wel de mogelijk-
heid om de telat van allerlei kanten te benaderen. Als themak zijn hier
te noemen:

- de opvolging met overdracht van de geest: we mogen geloven dat
het bewijdende en ontmaskerende werk van God doorgaat. Steeds
weer neemt Hii mensen in dienst en geeft Hii zijn Geest;

- de hoop op Cod ook na de dood: we mogen geloven dat de nauwe
relatie met God zal voortduren tot over de doodsgrens;

- de waag welke macht in het leven uiteindeliik beslissend is en op
wie of wat wij ons vertrouwen stellen.

Naar aanleiding van de hierboven gegeven analyse van de tekst kan
ook de waag opkomen naar de historische betrouwbaarheid van de
tekst: was het streven naar een evenwichtige structuur eD de polemiek
tegen het geloof in Bail belangrijker dan de weergave van de feiten?
Inderdaad geeft de literaire analyse aanleiding tot het relativeren van
bepadde gegeveru, met name in die gevallen waarin een bepaald
gedeelte later liikt te ziir. toegeyoegd. Zo zijn de beschreven route van
Elia en Elisa en ook vele van de genoemde getallen ongetwijfeld mede
bepaald door de samenhang waarin ze ziin g€plaatst. Dat wil echter
nog niet zeggen dat dqze verhalen niet zouden kunnen zijn gebaseerd
op bepaalde gebeurtenissen zoals die in werkelijkheid hebben plaats-
gwonden. Naast de aandacht voor de belangrilke rol van de vorm van
de vertelling is het goed om steeds te bliiven onderscheiden tussen
hoofd- en bijzaken. Juist bii de hierboven gegwen drle aandachtspun-
ten weegt de iraag naar de historische betrouwbaarheid het zwaarst,
al zal hier de bewilwoering wCl anders moeten verlopen dan bij de
gewone geschiedeniswetenschap. In feite wordt dit in 2 Kon.2: I0 zelf
al aangegeven: het bewijs van Gods macht over leven en dood en van
ziin gave van de Ge€st is slechts zichtbaar voor wie daar een open oog
yoor heeft. En dat moet ie dan nog gegeven dln ook. Elia's hemelvaart
onttrek zich daarmee aan de criteria van onze wetenschappreliike
bewifwoering. Daarbii is het ook goed om op te merken dat het onjuist
zou ziin om alles te verklaren met een yerwiizing naar traditiouele
voorstellingen en naar de genoemde confrontatie met de Batlgods-

37. Zi. hieroEr ool nljn opn€rllng.n ln her tijdrchdfr D. a.n, dd& j..Igrng XI,
a.fi.vering 3 (zomer 1088), btj Trndrg 3l juli lS88 (blz. 30).
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dienst. Men kan de zaken namelilk ook omdraaien: hoe kan zoiets
ongehoords als wat er met Elia gebeurde anders beschreven worden
dan door gebluik te maten van herkenbare beelden? En gebeurt het
iuist niet vasl in crisissituaties en in de confrontatie met andersden-
kenden dat men tot nieuwe of helderder inzichten komt met
betrekking tot de kem van het eigen geloof en de coDsequenties
daarvan?
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