Vele Bijbelgetrouwe christenen verwachten hun plotse hemelvaart, dat is
een levende hoop, en een blijde boodschap. Ongelovigen, schijnheiligen
en religieuzen, kerkgangers, lopen gevaar vloek te ontvangen in plaats
van zegen! God waarschuwt de spotters die met Hem lachen. Het is iets
wat wij vandaag vaststellen, en zo werd het ook geprofeteerd.(Jud.18)
Spotten met de wederkomst van Christus.( 2 Petr.3:3). Het blijft niet
ongestraft! (Spr.19:29) (Spr.3:34).

Wij nemen een voorbeeld uit het oude verbond, waarbij het spotten met
God of met mannen in Zijn dienst uiterst gevaarlijk kan zijn. Wij kennen
twee profeten welke plots werden opgenomen, in de hemel, Henoch en
Elia. Wij nemen de opname van de vuurprofeet Elia, en de spot met zijn
opvolger Elisa.
Elisa was nog maar pas in zijn nieuwe functie als profeet en hij maakte al
wat sterke spot mee. Elisa kreeg wel het dubbel deel van de geest van
Elia.(2 Kon.2:9). Elisa droeg de mantel van Elia, toen deze afgleed tijdens
de opname, en op de grond viel. Met deze mantel deed hij wonderen, en
sloeg op het water van de Jordaan, en zo kwam er een pad voor doorgang
enz. De overdracht op bijzondere wijze van de mantel, was op de plaats
waar Mozes werd begraven.
Elisa trok op naar Bethel en toen werd hij bespot door 42 “kinderen”, zo
staat er. Deze knapen kwamen uit Jericho en gingen de oude man die ze
niet kenden achterna, richting Bethel. Ze scholden hem uit en riepen veel
meer dan gewoon
Waren het kinderen of oudere jeugd?
(2 Kon.2:23) Blijkbaar staat er kinderen, maar het waren dit grote jongens.
Hetzelfde Hebreeuwse woord werd gebruikt bij de aanstelling van Salomo,
waar staat “hoewel ik nog een jonge man ben”.
(1 Kon.3:7) Ook bij de schildknaap van Jonathan werd dit woord gebruikt.
(1 Sam.20:35).(Dr. A.Cohen en Dr.W.Slotki)
Dus mogen wij al spreken niet van 42 kinderen, maar van een
jeugdbende met kwaadaardige bedoelingen.

1

Dit brengt al een ander licht op het gebeuren. Het waren dus geen
onschuldige kleine kinderen! Anderen spreken over dat het jonge
studerende Baalprofeten waren, welke vijandig stonden tegenover Elia.
Ze scholden hem uit en riepen veel meer dan gewoon “Kaalkop ga op”.
Zoals een berg opgaan. Bethel lag hoger.
“Kaalkop” roepen was in die tijd was als iemand onteren, doch zij
maakten blijkbaar een tegenstelling tot de grote haardos van Elia. Ze
dachten dat hij “schurft” had.(Jes.3:17).
Meteen zien wij dat ze wisten van het gebeuren van Elia. Elia werd enkele
dagen vooraf opgenomen, vloog op door een wervelwind, er werd naar
hem gezocht met dertig mannen. Ze vonden hem natuurlijk niet, en
geloofden niet in de opname van de profeet Elia! De ganse streek sprak
over dit wonderlijk gebeuren met de profeet Elia, welke ze goed hadden
gekend.
Zij wilden een bewijs dat hij de opvolger was van Elia, vandaar hun spot
en ongeloof. Ze riepen en schreeuwden spottend naar hem :
Vliegt op of stijgt op zoals Elia!
Men gebruikt hetzelfde woord voor opstijgen als wat werd gebruikt bij de
opname van Elia.
Op die wijze maakten ze Gods wonderen belachelijk. God gaf het gezag
(mantel) over van Elia aan de nieuwe profeet Elisa.
De profeet draait zich om en richt zich tot die
jeugdbende van mogelijke Baaldienaars. Hij
vervloekt hen in de naam des Heren!
Toen kwamen de twee beren en de bende kwam
om.
Neen, God zou geen kleine kinderen vervloeken
omdat ze enkel eens spotten met de profeet door
kaalkop te roepen!
Horen wij vandaag ook al spot met de opname?
Spot met de woorden van Paulus?

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,
1 Korintiërs 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want
de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt
worden en wij zullen veranderd worden
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