
7 En het geschiedde 
ten einde van vele 
dagen, dat de beek 
uitdroogde; want 
geen regen was in het 
land geweest 8 Toen 
geschiedde het woord 
des HEEREN tot hem, 
zeggende:
 9 Maak u op, ga heen 
naar Zarfath, dat bij 
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Beste jongere,

De komende dagen ben je op reis met een groep leeftijdsgenoten. Het kan zijn dat 
jullie in Nederland zijn gebleven; het kan ook zijn dat je ver van huis bent. Ik wens jullie 

een fijne tijd met elkaar toe! Een goede vakantie maak je met elkaar. Er gaat nog een 
‘reisgenoot’ met jullie mee. Dat is de profeet Elia. 

Tijdens de Bijbelstudies gaan jullie met elkaar nadenken over het leven en werk van 
deze profeet. En ook al leefde Elia vele eeuwen geleden: toch kunnen we veel van 

hem leren. Waarschijnlijk zal het je opvallen dat zijn tijd best lijkt op onze tijd. Veel 
Israëlieten wilden niet meer de God van Israël dienen. In plaats van het dienen van 

de HEERE Die hen uit slavenhuis van Egypte verlost had, wilde het volk liever de 
vruchtbaarheidsafgod Baäl dienen. Afgoden hebben nu andere namen, maar we zien ze 

volop om ons heen. Hoe is dat in jouw leven?

Elia bleef door genade Zijn God gehoorzaam. Maar dat maakte zijn leven nog niet 
makkelijk. Het ene moment staat hij in de kracht van zijn Zender (denk aan de berg 

Karmel); het andere moment vraagt hij om te mogen sterven omdat hij het niet meer 
ziet zitten. Misschien wel heel herkenbaar voor je.

Ik hoop dat jullie samen zo Elia op zijn levensreis mogen volgen. Elia’s reis eindigde in 
het hemelse Vaderland. Ben jij ook op reis naar die bestemming?

Namens de sectie Bezinning,

Just van Toor

OP REIS MET ELIA

1 Koningen 17:8-24 - Elía bij de weduwe te Zarfath
In deze Bijbelstudie staan we stil bij wie Elía is, wie de weduwvrouw is en dat de levensweg soms 
zo anders gaat dan verwacht. Waar stellen we ons vertrouwen op in dit leven?

1 Koningen 18:21-40 - Elía op de berg Karmel
In deze Bijbelstudie denken we na over wie God is. Van wie verwachten we hulp in ons leven en 
op welke wijze bidden wij? Daarbij staan we ook stil bij de afgoden in ons leven.

1 Koningen 19:1-18 - Elía’s vlucht
Elía heeft niet alleen hoogtepunten meegemaakt in zijn leven, hij is ook heel depressief geweest. 
Hij had het gevoel dat al zijn werk voor niets was en zag het niet meer zitten. We hebben de 
werking van Gods genade en Geest nodig om in Zijn Koninkrijk werkzaam te zijn. Daar is niets 
van ons bij. 

2 Koningen 2:1-18 - Elía vaart ten hemel
Het werk van Elía was klaar op de aarde, hij mocht naar de hemel. Het werk moest echter wel 
voortgezet worden, Elísa werd door de Heere aangewezen. 
Elía kon zijn geloof niet aan Elísa geven, maar hij kon Elísa wel wijzen op de Heere bij Wie dat 
geloof te verkrijgen is.
En net zoals Elía kunnen wij niet door het leven en uit dit leven met het geloof van ons voorge-
slacht, maar wel met de God van ons voorgeslacht. 



• Wat lees je over de tijd 
waarin Elía en de weduwe 
elkaar ontmoeten? Hoe zou 
deze tijd voor Elía geweest 
zijn? En voor de weduwe? 

• Onderstreep alle woorden 
die de weduwe uitspreekt. 
Wat kom je over haar 
te weten? Geef een zo 
nauwkeurig mogelijke 
beschrijving van wie ze is, 
wat ze doet, waar ze woont, 
hoe ze leeft, wie de Heere 
voor haar is, etc. 

• Probeer je in te leven in de 
weduwe. Hoe zou de vraag 
van Elía naar water en naar 
brood voor haar zijn? Wat 
betekent dit voor haar? 

• Op welke manier zorgt de 
Heere voor Elía? En voor de 
weduwe? 

• Hoe zorgt de Heere voor jou? 
Op welke manier zou je in 
je leven met deze zorg om 
moeten gaan?

• Elía vraagt de vrouw hem, 
en eigenlijk de Heere, eerst 
volledig te vertrouwen, 
voordat er een wonder 
gebeurt. Kan jij de Heere 
volledig vertrouwen? 
Waarom wel of waarom niet? 

• Lees de volgende 
bijbelgedeeltes en leg in 
eigen woorden uit wat ze 
met deze geschiedenis te 
maken hebben. Psalm 149: 9, 
Lukas 4:24-28.
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hout lezende; en hij riep tot 
haar, en zeide: Haal mij toch 
een weinig waters in dit vat, dat 
ik drinke.

11 Toen zij nu heenging om te 
halen, zo riep hij tot haar, en 
zeide: Haal mij toch ook een 
bete broods in uw hand.

12 Maar zij zeide: Zo waarachtig 
als de HEERE, uw God, leeft, 
indien ik een koek heb, dan 
alleen een hand vol meels in 
de kruik, en een weinig olie in 
de fles! En zie ik heb een paar 
houten gelezen, en ik ga heen, 

 7 En het geschiedde ten einde 
van vele dagen, dat de beek 
uitdroogde; want geen regen 
was in het land geweest.

 8 Toen geschiedde het woord des 
HEEREN tot hem, zeggende:

 9 Maak u op, ga heen naar 
Zarfath, dat bij Sidon is, en 
woon aldaar; zie, Ik heb daar 
een weduwvrouw geboden, dat 
zij u onderhoude.

10 Toen maakte hij zich op, en ging 
naar Zarfath. Als hij nu aan 
de poort der stad kwam, ziet, 
zo was daar een weduwvrouw, 

en zal het voor mij en voor mijn 
zoon bereiden, dat wij het eten, 
en sterven.

13 En Elía zeide tot haar: Vrees 
niet, ga heen, doe naar 
uw woord; maar maak mij 
vooreerst een kleinen koek 
daarvan, en breng mij dien hier 
uit; doch voor u en uw zoon zult 
gij daarna wat maken.

14 Want zo zegt de HEERE, de God 
Israëls: Het meel van de kruik 
zal niet verteerd worden, en de 
olie der fles zal niet ontbreken, 
tot op den dag, dat de HEERE 
regen op den aardbodem geven 
zal.

15 En zij ging heen, en deed naar 
het woord van Elía; zo at zij, en 
hij, en haar huis, vele dagen.

16 Het meel van de kruik werd niet 
verteerd, en de olie van de fles 
ontbrak niet, naar het woord 
des HEEREN, dat Hij gesproken 
had door den dienst van Elía.

1 KONINGEN 17:7-24

Elía bij de weduwe te Zarfath

Inleiding
Achab is koning geworden. Weer een goddeloze koning voor Israël. Maar er staat nog iets extra in de 
bijbel, als het gaat om Achab. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere, meer dan allen die 
vóór hem geweest waren. Daarom krijgt Elía de opdracht om te vertellen dat er geen dauw of regen 
meer zijn zal, totdat hij het zegt. Wat een straf voor het volk. Wat leeft het verbondsvolk Israël ver 
van de HEERE vandaan. Hij die altijd trouw is geweest en Hij die altijd voor Zijn volk gezorgd heeft, 
Hij is verlaten door Zijn eigen volk. Maar zou de Heere Zijn volk ook vergeten? Zou Hij niet meer 
denken aan de beloftes die Hij gedaan heeft? Door Jesaja zal de Heere straks tot het volk zeggen: Ik 
zal u toch niet vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. We willen de komende 
Bijbelstudies met elkaar nadenken over het spreken van de Heere, door de profeet Elía. De Heere zal 
Zijn volk nooit vergeten. Hij kent ook jou, Hij weet hoe je leeft. Zul je dat nooit vergeten? 

Bijbelstudie 1+12



Aantekeningen

• Lees vers 17 en 18 nog een 
keer zachtjes voor jezelf. 
Wat gebeurt er? Hoe zou 
dit voor de weduwe zijn 
geweest? Probeer vers 18 
eens met je eigen woorden 
te zeggen.

• Was het goed dat de 
weduwe eigenlijk de schuld 
bij Elía legde? Was het te 
begrijpen? Herken je dit 
ook in je eigen leven bij 
tegenslag?

• Ondanks de zorgelijk tijd, 
leek de weduwe en haar 
zoon gered door het meel en 
de olie. Welke bedoeling zou 
de Heere hebben gehad met 
het sterven van de jongen? 

• Hoe is deze gebeurtenis 
voor Elía? Lees hierbij zijn 
gebed in vers 20 en 21. 

• Wat is de uitwerking bij de 
weduwe van het levend 
worden van haar zoon? Zie 
vers 24. 

• Schrijf voor jezelf 2 dingen 
op die je aanspreken in 
deze gedeeltes. Deel ze 
met elkaar en probeer met 
elkaar te bespreken hoe je 
dit direct vandaag in je leven 
kunt toepassen. 
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17 En het geschiedde na deze 
dingen, dat de zoon dezer 
vrouw, der waardin van het 
huis, krank werd; en zijn 
krankheid werd zeer sterk, 
totdat geen adem in hem 
overgebleven was.

18 En zij zeide tot Elía: Wat heb ik 
met u te doen, gij man Gods? 
Zijt gij bij mij ingekomen, 
om mijn ongerechtigheid in 
gedachtenis te brengen, en om 
mijn zoon te doden?

19 En hij zeide tot haar: Geef mij 
uw zoon. En hij nam hem van 
haar schoot, en droeg hem 
boven in de opperzaal, waar hij 
zelf woonde, en hij legde hem 
neder op zijn bed.

20 En hij riep den HEERE aan, en 
zeide: HEERE, mijn God, hebt 
Gij dan ook deze weduwe, bij 
dewelke ik herberge, zo kwalijk 
gedaan, dat Gij haar zoon 
gedood hebt?

21 En hij mat zich driemaal uit 
over dat kind, en riep den 
HEERE aan, en zeide: HEERE, 
mijn God, laat toch de ziel van 
dit kind in hem wederkomen.

22 En de HEERE verhoorde de 
stem van Elía; en de ziel van het 
kind kwam weder in hem, dat 
het weder levend werd.

23 En Elía nam het kind, en bracht 

het af van de opperzaal in 
het huis, en gaf het aan zijn 
moeder; en Elía zeide: Zie, uw 
zoon leeft.

24 Toen zeide die vrouw tot Elía: 
Nu weet ik, dat gij een man 
Gods zijt, en dat het woord des 
HEEREN in uw mond waarheid 
is.



Bijbelstudie 2+12

• Wat betekent ‘hinken op 
twee gedachten’? Tussen 
welke twee dingen ‘hinkte’ 
het volk? Hoe is dat in onze 
tijd en in jouw leven?

• Wat is een afgod? Zie vraag 
en antwoord 95 van de HC. 

• Pak een stukje papier. Schrijf 
voor jezelf iets op dat jou 
aftrekt van de Heere of 
waar je boven de Heere op 
vertrouwt. Doe de papiertjes 
van al de leden uit jouw 
groepje in een bakje en 
schud ze door elkaar. Pak 
om de beurt een papiertje 
en lees wat erop staat. Ga 
met elkaar na of dit een 
afgod is of niet. Motiveer je 
antwoord. Bespreek ook met 
elkaar hoe je hier concreet 
afstand van kunt nemen. 

• Welke afspraken maken Elía 
en de Baälpriesters over de 
manier van offeren? 

• Wat lees je over de 
manier van offeren van de 
Baälpriesters? 

• Elía spot met de 
Baälpriesters, mag dat? 
Waarom wel/niet?
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daaraan leggen; en ik zal den 
anderen var bereiden en op 
het hout leggen en geen vuur 
daaraan leggen.

24 Roept gij daarna den naam uws 
gods aan, en ik zal den Naam 
des HEEREN aanroepen; en de 
God Die door vuur antwoorden 
zal, Die zal God zijn. En het 
ganse volk antwoordde, en zij 
zeiden: Dat woord is goed.

25 En Elía zeide tot de profeten 
van Baäl: Kiest gijlieden voor 
u den enen var en bereidt gij 
hem eerst, want gij zijt velen; en 
roept den naam uws gods aan 
en legt geen vuur daaraan.

21 Toen naderde Elía tot het ganse 
volk en zeide: Hoelang hinkt 
gij op twee gedachten? Zo de 
HEERE God is, volgt Hem na, 
en zo het Baäl is, volgt hem na. 
Maar het volk antwoordde hem 
niet één woord. 

22 Toen zeide Elía tot het volk: 
Ik ben alleen een profeet des 
HEEREN overgebleven, en 
de profeten van Baäl zijn 
vierhonderd en vijftig mannen.

23 Dat men ons dan twee varren 
geve, en dat zij voor zich den 
enen var kiezen en denzelven 
in stukken delen en op het 
hout leggen, maar geen vuur 

26 En zij namen den var dien hij 
hun gegeven had, en bereidden 
hem en riepen den naam van 
Baäl aan, van den morgen 
tot op den middag, zeggende: 
O Baäl, antwoord ons! Maar 
er was geen stem en geen 
antwoorder. En zij sprongen 
tegen het altaar dat men 
gemaakt had.

27 En het geschiedde op den 
middag, dat Elía met hen spotte 
en zeide: Roept met luider stem, 
want hij is een god; omdat hij in 
gepeins is, of omdat hij wat te 
doen heeft, of omdat hij een reis 
heeft; misschien slaapt hij en zal 
wakker worden.

28 En zij riepen met luider stem 
en zij sneden zichzelven met 
messen en met priemen naar 
hun wijze, totdat zij bloed over 
zich uitstortten.

29 Het geschiedde nu als de 
middag voorbij was, dat zij 
profeteerden totdat men het 
spijsoffer zou offeren; maar 
er was geen stem en geen 
antwoorder en geen opmerking.

1 KONINGEN 18:21-40

De HEERE is God!

Inleiding
Het volk Israël leeft in grote nood. Al 3,5 jaar heeft het niet geregend. Je kunt je voorstellen dat er 
grote honger en dorst in het land is. Zal Achab en het volk buigen voor de Heere? We lezen dat Elía 
zich moet gaan laten zien aan Achab. Die is juist samen met Obadja, op zoek naar gras voor de 
paarden. Maar Achab laat nog niet zien, dat hij wil buigen onder de straf van de Heere. Zijt gij de 
beroerder van Israël? Stort door jouw schuld Israël straks in het ongeluk? Roept Achab Elía toe. Nog 
steeds wil Achab niet buigen onder de Heere. Hij wil de Heere niet erkennen als de God van hemel 
en aarde, als de God die alle macht heeft. En jij? Wie is de Heere voor jou? Het volk verzamelt zich 
in opdracht van Elía op de berg Karmel. Daar zijn ook 450 Baälpriesters. Vandaag zal blijken wie er 
echt God is, Baäl of de Heere.



ook de groeve met water.
36 Het geschiedde nu als men het 

spijsoffer offerde, dat de profeet 
Elía naderde en zeide: HEERE, 
God Abrahams, Izaks en Israëls, 
dat het heden bekend worde dat 
Gij God in Israël zijt en ik Uw 
knecht; en dat ik al deze dingen 
naar Uw woord gedaan heb. 

37 Antwoord mij, HEERE, 
antwoord mij, opdat dit volk 
erkenne dat Gij, o HEERE, die 
God zijt, en dat Gij hun hart 
achterwaarts omgewend hebt.

38 Toen viel het vuur des HEEREN 
en verteerde dat brandoffer, 
en dat hout, en die stenen, en 
dat stof, ja, lekte dat water op 
hetwelk in de groeve was.

39 Als nu het ganse volk dat 
zag, zo vielen zij op hun 
aangezichten, en zeiden: De 
HEERE is God, de HEERE is 
God.

40 En Elía zeide tot hen: Grijpt de 
profeten van Baäl, dat niemand 
van hen ontkome. En zij grepen 
hen; en Elía voerde hen af aan 
de beek Kison en slachtte hen 
aldaar.

30 Toen zeide Elía tot het ganse 
volk: Nadert tot mij. En al het 
volk naderde tot hem. En hij 
heelde het altaar des HEEREN, 
dat verbroken was.

31 En Elía nam twaalf stenen, 
naar het getal der stammen der 
kinderen Jakobs, tot welken het 
woord des HEEREN geschied 
was, zeggende: Israël zal uw 
naam zijn. 

32 En hij bouwde met die stenen 
het altaar in den Naam des 
HEEREN; daarna maakte hij 
een groeve rondom het altaar, 
naar de wijdte van twee maten 
zaad.

33 En hij schikte het hout, en 
deelde den var in stukken en 
legde hem op het hout.

34 En hij zeide: Vult vier kruiken 
met water en giet het op het 
brandoffer en op het hout. En 
hij zeide: Doet het ten tweeden 
male. En zij deden het ten 
tweeden male. Voorts zeide hij: 
Doet het ten derden male. En zij 
deden het ten derden male,

35 Dat het water rondom het 
altaar liep; daartoe vulde hij 

• Wat wil het zeggen dat Eliía 
het altaar des HEEREN 
heelde?

• Hoeveel stenen gebruikt Elía 
voor het altaar? En hoeveel 
kruiken water? Wat heeft dit 
te zeggen? 

• Vat Elía’s gebed met je eigen 
woorden samen. (vers 36, 
37). 

• Wat valt je op aan het gebed 
van Elía? Wat kun jij hiervan 
leren? 

• Hoe belangrijk is het gebed 
voor jou? Waaruit blijkt dat? 
Bespreek met elkaar hoe je 
het gebed een belangrijkere 
plek kan geven in je leven.

• Op welke manier antwoordt 
de HEERE? Hoe reageert het 
volk? 

• Tot welke belijdenis komt 
het volk? Wat betekent dit? 
Wie is de Heere voor jou?

• Wat gebeurt er met de 
Baälprofeten? Wat heeft dit 
jou te zeggen?

• Op welke manier laat de 
Heere in onze tijd, maar ook 
in jouw leven zien dat Hij er 
altijd is geweest, dat Hij er 
ook vandaag is en dat Hij er 
voor altijd zijn zal? 
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Bijbelstudie 3+12

• Denk nog eens aan de vorige 
Bijbelstudie. Wat was er 
gebeurd met de profeten? 

• Achab verteld Izebel wat 
Elía gedaan had, niet wat 
God gedaan had. Ook het 
volk van Israël had Elía niet 
nodig, ze zochten hem niet 
op. Wat kun je hiervan leren? 

• Wat is de reactie van Izebel? 
Wat laat ze met haar reactie 
zien?

• Wat doet Elía als hij de 
boodschap van Izebel hoort? 
Begrijp je zijn reactie?

• Elia bidt zelfs of hij mag 
sterven. Mag dat? Waarom 
wel/niet?

• Op welke manier bemoedigt 
de Heere Elía? Wie verschijnt 
er en wat krijgt Elía? 

• Ook in onze tijd ervaren 
mensen soms somberheid 
of moedeloosheid. Hoe kun 
jij er voor die mensen zijn? 
Hoe bemoedigt de Heere ons 
vandaag de dag?

• Lees zondag 1. Vraag + 
antwoord 1. Welke troost en 
zekerheden hebben kinderen 
van God? Zet dit onder 
elkaar aan de linkerkant van 
een blad papier. Zet aan de 
rechterkant erachter wat dit 
betekent voor mensen die 
geen kind van God zijn.
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Elía vlucht naar de woestijn
 1 En Achab zeide Izebel aan al 

wat Elía gedaan had, en allen, 
die hij gedood had, te weten al 
de profeten, met het zwaard.

 2 Toen zond Izebel een bode 
tot Elía, om te zeggen: Zo 
doen mij de goden, en doen 
zo daartoe, voorzeker, ik zal 
morgen omtrent dezen tijd uw 
ziel stellen, als de ziel van een 
hunner.

 3 Toen hij dat zag, maakte hij 
zich op, en ging heen, om zijns 
levens wil, en kwam te Berséba, 
dat in Juda is, en liet zijn jongen 
aldaar.

 4 Maar hij zelf ging henen in de 
woestijn een dagreis, en kwam, 
en zat onder een jeneverboom; 
en bad, dat zijn ziel stierve, en 
zeide: Het is genoeg; neem nu, 
HEERE, mijn ziel, want ik ben 
niet beter dan mijn vaderen. 
En hij legde zich neder, en sliep 
onder een jeneverboom; en ziet, 
toen roerde hem een engel aan, 
en zeide tot hem: Sta op, eet;

 6 En hij zag om, en ziet, aan zijn 
hoofdeinde was een koek op de 
kolen gebakken, en een fles met 
water; alzo at hij, en dronk, en 
legde zich wederom neder.

 7 En de engel des HEEREN kwam 
ten anderen male weder, en 
roerde hem aan, en zeide: Sta 
op, eet, want de weg zou te veel 
voor u zijn.

 8 Zo stond hij op, en at, en dronk; 
en hij ging, door de kracht 
derzelver spijs, veertig dagen 
en veertig nachten, tot aan den 
berg Gods, Horeb.

1 KONINGEN 19:1-18

De HEERE in een zacht stilte

Inleiding
Wat is de straf van de Heere erg! Alle profeten gedood, er staat zelfs geslacht. De Heere heeft het 
volk laten zien wie de echte God is. En het volk heeft beleden: De Heere is God! Ben jij al tot die 
belijdenis gekomen? Toch is er nog geen regen. De Heere wil er graag om gevraagd worden. Elía 
bidt, maar zijn knecht komt steeds weer teleurgesteld terug. Geen wolkje aan de lucht. En dan…
een wolkje zo groot als een hand. Elía gelooft het vast en zeker, er zal regen komen. We hebben Elía 
gezien op de berg Karmel op het toppunt van zijn geloof. En vandaag? Elía is moedeloos, hij weet 
het niet meer. Hij vraagt zelfs aan de Heere of hij mag sterven. Wat een troost dat de Heere zich 
toch weer aan hem wil laten zien. Nee, niet door kracht of door geweld, maar het echte werk van de 
Heere werkt Hij alleen door zijn Geest. 



der spelonk. En ziet, een stem 
kwam tot hem, die zeide: Wat 
maakt gij hier, Elía?

14 En hij zeide: Ik heb zeer 
geijverd voor den HEERE, den 
God der heirscharen; want de 
kinderen Israëls hebben Uw 
verbond verlaten, Uw altaren 
afgebroken en Uw profeten met 
het zwaard gedood; en ik alleen 
ben overgebleven, en zij zoeken 
mijn ziel, om die weg te nemen.

15 En de HEERE zeide tot hem: 
Ga, keer weder op uwe weg, 
naar de woestijn van Damaskus; 
en ga daar in, en zalf Házaël ten 
koning over Syrië.

16 Daartoe zult gij Jehu, den zoon 
van Nimsi, zalven ten koning 
over Israël; en Elísa, den zoon 
van Safat, van Abel-Mehóla, 
zult gij tot profeet zalven in uw 
plaats.

17 En het zal geschieden, dat Jehu 
hem, die van het zwaard van 
Házaël ontkomt, doden zal; en 
die van het zwaard van Jehu 
ontkomt, dien zal Elísa doden.

18 Ook heb Ik in Israël doen 
overblijven zevenduizend, alle 
knieën, die zich niet gebogen 
hebben voor Baäl, en allen 
mond, die hem niet gekust 
heeft.

De openbaring van God aan Elía
 9 En hij kwam aldaar in een 

spelonk, en vernachtte aldaar; 
en ziet, het woord des HEEREN 
geschiedde tot hem, en zeide tot 
hem: Wat maakt gij hier, Elía?

10 En hij zeide: Ik heb zeer 
geijverd voor den HEERE, den 
God der heirscharen; want de 
kinderen Israëls hebben Uw 
verbond verlaten, Uw altaren 
afgebroken en Uw profeten met 
het zwaard gedood; en ik alleen 
ben overgebleven, en zij zoeken 
mijn ziel, om die weg te nemen.

11 En Hij zeide: Ga uit, en sta 
op dezen berg, voor het 
aangezicht des HEEREN. En 
ziet, de HEERE ging voorbij, 
en een grote en sterke wind, 
scheurende de bergen, en 
brekende de steenrotsen, voor 
den HEERE henen; doch de 
HEERE was in den wind niet; en 
na dezen wind een aardbeving; 
de HEERE was ook in de 
aardbeving niet;

12 En na de aardbeving een vuur; 
de HEERE was ook in het vuur 
niet; en na het vuur het suizen 
van een zachte stilte.

13 En het geschiedde, als Elía dat 
hoorde, dat hij zijn aangezicht 
bewond met zijn mantel, en 
uitging, en stond in den ingang 

• De Heere komt bij Elía met 
een opmerkelijke vraag. Wat 
is de bedoeling van de Heere 
met deze vraag?

• Vat het antwoord van Elía 
samen in je eigen worden. 
Wat zegt hij over zichzelf, 
wat zegt hij over anderen? 
Herken je dit klagen tegen 
de Heere ook in je eigen 
leven? 

•  Op welke 3 manier gaat 
de Heere aan Elía voorbij, 
zonder ‘erin aanwezig te 
zijn’? 

• Wat betekent het dat de 
Heere in deze 3 manier niet 
aanwezig is?

• Op welke manier wil de 
Heere zich laten zien aan 
Elia? Hoe verschilt dit met 
de openbaring van de Heere 
op de berg Karmel? Wat 
heeft dat jou te zeggen?

• Omschrijf de houding van 
Elía met eigen woorden. 
Spreekt God ook op die 
manier nog tot ons? Welke 
houding past daar bij?

• De Heere stelt dezelfde 
vraag, Elía geeft hetzelfde 
antwoord. Wat heeft dit te 
zeggen? 

• Bespreek met elkaar de 
volgende stelling:

• Het is voor een Christen 
beter te leven in vervolging 
of verdrukking, dan te leven 
in rust en vrede.

• Ondanks de moedeloosheid 
van Elía geeft de Heere hem 
drie opdrachten. Welke?

• Op welke manier bemoedigt 
de Heere Elía?

• Herken jij het gevoel van 
Elía van eenzaamheid en 
moedeloosheid? Hoe kun je 
je daartegen wapenen? 
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• Tot drie keer toe vraagt Elía 
of Elísa niet mee wil gaan. 
Waarom zou hij dit doen? 

• Waarom zou Elísa zou graag 
met Elía meegaan, terwijl hij 
wist dat Elía weggenomen 
zou worden?

• Wie worden er bedoeld met 
de zonen der profeten? Wat 
zeggen ze tegen Elísa?

• Op welke manier worden de 
‘vijftig zonen der profeten’ 
betrokken bij de opneming 
van Elía? Met welke 
bedoeling zouden zij het ’van 
verre’ mogen zien?  

• Welk laatste wonder 
mag Elía verrichten bij de 
Jordaan? Waar doet je dit aan 
denken?

• Wat begeert Elísa van Elía? 
Wat betekent dat?

• Waarom noemt Elía deze 
begeerte een ‘harde zaak’? 
Onder welke voorwaarde zal 
Elísa dit krijgen?

• Elía is voor Elísa een 
voorbeeld, dat hij graag 
wil navolgen. Schrijf in 
tweetallen op wie voor jou 
voorbeelden zijn, waar deze 
mensen aan voldoen, welke 
eigenschappen ze hebben, 
waarom ze een voorbeeld 
zijn. Deel dit daarna in je 
groepje en bespreek welke 
voorbeelden God wil dat je 
navolgt. 

• Op welke manier vaart Elía 
op naar de hemel?

• Wat zegt Elísa als hij dit 
ziet? Wat betekenen deze 
woorden?

• Wat betekent het dat Elisa  
zijn klederen scheurt? Waar 
doet je dit aandenken?

• Welke wonder mag Elísa 
verrichten bij de Jordaan? 
Wat wil de Heere hiermee 
zeggen? 
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 1 Het geschiedde nu, als de 
HEERE Elía met een onweder 
ten hemel opnemen zou, dat 
Elía met Elísa ging van Gilgal.

 2 En Elía zeide tot Elísa: Blijf toch 
hier, want de HEERE heeft mij 
naar Bethel gezonden. Maar 
Elísa zeide: Zo waarachtig als 
de HEERE leeft en uw ziel leeft, 
ik zal u niet verlaten! Alzo 
gingen zij af naar Bethel.

 3 Toen gingen de zonen der 
profeten, die te Bethel waren, 
tot Elísa uit, en zeiden tot 
hem: Weet gij, dat de HEERE 
heden uw heer van uw hoofd 
wegnemen zal? En hij zeide: Ik 
weet het ook wel, zwijgt gij stil.

 4 En Elía zeide tot hem: Elísa, 
blijf toch hier, want de HEERE 
heeft mij naar Jericho gezonden. 
Maar hij zeide: Zo waarachtig 

als de HEERE leeft en uw ziel 
leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo 
kwamen zij te Jericho.

 5 Toen traden de zonen der 
profeten, die te Jericho waren, 
naar Elísa toe, en zeiden tot 
hem: Weet gij, dat de HEERE 
heden uw heer van uw hoofd 
wegnemen zal? En hij zeide: Ik 
weet het ook wel, zwijgt gij stil.

 6 En Elía zeide tot hem: Blijf toch 
hier, want de HEERE heeft mij 
naar de Jordaan gezonden. 
Maar hij zeide: Zo waarachtig 
als de HEERE leeft en uw ziel 
leeft, ik zal u niet verlaten! En 
zij beiden gingen henen.

 7 En vijftig mannen van de zonen 
der profeten gingen henen, en 
stonden tegenover van verre; 
en die beiden stonden aan de 
Jordaan.

 8 Toen nam Elía zijn mantel, en 
wond hem samen, en sloeg het 
water, en het werd herwaarts 
en derwaarts verdeeld; en zij 
beiden gingen erdoor op het 
droge.

 9 Het geschiedde nu, als zij 
overgekomen waren, dat Elía 
zeide tot Elísa: Begeer wat 
ik u doen zal, eer ik van bij u 
weggenomen worde. En Elísa 
zeide: Dat toch twee delen van 
uw geest op mij zijn!

10 En hij zeide: Gij hebt een 

2 KONINGEN 2:1-14

Elía en Elísa

Inleiding
In gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heere, heeft Elía Elísa gezalfd tot profeet. Elísa is hem 
opgevolgd.  
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harde zaak begeerd; indien gij 
mij zult zien, als ik van bij u 
weggenomen worde, het zal u 
alzo geschieden; doch zo niet, 
het zal niet geschieden.

11 En het gebeurde, als zij 
voortgingen, gaande en 
sprekende, ziet, zo was er 
een vurige wagen met vurige 
paarden, die tussen hen beiden 
scheiding maakten. Alzo voer 
Elía met een onweder ten 
hemel.

12 En Elísa zag het, en hij riep: 
Mijn vader, mijn vader, wagen 
Israëls en zijn ruiteren! En hij 
zag hem niet meer; en hij vatte 
zijn klederen en scheurde ze in 
twee stukken.

13 Hij hief ook Elía’s mantel op, 
die van hem afgevallen was, en 
keerde weder, en stond aan den 
oever van de Jordaan.

14 En hij nam den mantel van Elía, 
die van hem afgevallen was, en 
sloeg het water, en zeide: Waar 
is de HEERE, de God van Elía? 
Ja, Dezelve? En hij sloeg het 
water, en het werd herwaarts 
en derwaarts verdeeld, en Elísa 
ging erdoor.

• Na Elía mag een volgende 
generatie (Elísa) als knecht 
van God door het land gaan. 
Wat heeft het jou te zeggen 
dat de Heere werkt van 
geslacht op geslacht? Denk 
hierbij ook aan de ambten 
die de Heere heeft ingesteld 
in de kerk.

• Verlang jij er ook naar om 
zowel als jongen, maar ook 
als meisje in de dienst van 
God te mogen werken? Hoe 
kun je dit doen? Wat heb je 
hiervoor nodig?

• We hebben met elkaar 
nagedacht over wie de Heere 
wilde zijn in het leven van 
Elía. Bedenk voor jezelf in 
stilte wie de Heere voor jou 
is, wat Hij voor je betekent 
en wie jij bent ten opzichte 
van de Heere. 
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7 En het geschiedde 
ten einde van vele 
dagen, dat de beek 
uitdroogde; want 
geen regen was in het 
land geweest 8 Toen 
geschiedde het woord 
des HEEREN tot hem, 
zeggende:
 9 Maak u op, ga heen 
naar Zarfath, dat bij 

Schatgraven 
in de Bijbel
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