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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. 



Bijbelstudie 1+19

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

13 En Elia 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 Elia; 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 Elia.

1 KONINGEN 17:7-24

De weduwe in Zarfath

Inleiding
Thisbe is een dorpje in het Overjordaanse, op de grens tussen het grondgebied van Gad en Manasse. 
Uit dit plaatsje is Elia geroepen om de Heere te dienen als profeet. Over de manier waarop hij is 
geroepen, is niets bekend. Opeens is hij daar, aan het begin van 1 Koningen 17: hij wordt naar koning 
Achab gestuurd om hem het oordeel aan te zeggen. Hij zegt tegen Achab dat het niet zal regenen in 
Israël ‘tenzij dan naar Mijn woord’. 

Context en inleiding 
 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.

• Op welke manier zorgt de 
Heere in de jaren van droogte 
voor Zijn knecht Elia?

• Lees Job 39 vers 3 
en de bijbehorende 
kanttekeningen. Wat maakt 
deze zorg van de Heere des 
te wonderlijker?

• Hoe zou het voor Elia 
geweest zijn om de beek te 
zien opdrogen voordat de 
Heere hem de opdracht geeft 
om weg te trekken?

• Welke opdracht en welke 
belofte krijgt Elia van de 
Heere als de beek Krith 
uitdroogt?

• Gebruik een landkaart van 
Israël, bijv. 2 Kronieken 10 
(BMU). Wat valt je op aan de 
ligging van ‘Zarfath dat bij 
Sidon is’?

• Welke twee dingen vraagt 
Elia van de weduwe? Hoe 
reageert zij hierop?

• Probeer je te verplaatsen 
in de weduwe: je bent hout 
aan het sprokkelen om 
het laatste eten klaar te 
maken en daarna te sterven. 
Hoe zou dit voor haar zijn 
geweest?

• Lees vers 7 nog een keer. 
De Heere heeft de weduwe 
‘geboden’ dat zij Elia zou 
onderhouden. Hoe kunnen 
we de reactie van de vrouw 
dan verklaren? Lees evt. de 
kanttekeningen bij vs. 7.

• Welke belofte geeft Elia aan 
de vrouw? Hoe kon hij dit zo 
zeker weten?

• De Heere Jezus verwijst 
naar deze geschiedenis 
in Lukas 4 vers 25 en 26. 
Welke boodschap verbindt 
Hij hieraan voor Zijn 
toehoorders?

• De weduwe moest in geloof het 
laatste wat zij had klaarmaken voor 
en weggeven aan Elia. Wat zou jij 
doen?

• Elia belooft de vrouw voldoende 
voedsel en de vrouw gelooft hem 

onvoorwaardelijk, zij aanvaardt hem 
als een man Gods (‘Zo waarachtig 
als de HEERE, uw God, leeft,’ vs. 
12). Wat kun jij hiervan leren als 
iedere zondag Gods beloften in de 
prediking worden aangeboden?

• Welke lijnen kun je vanuit 
dit gedeelte, inclusief vers 
1-7, trekken naar jouw eigen 
leven als het gaat over Gods 
zorgende hand? Betrek 
in je antwoord Zondag 10 
(Heidelbergse Catechismus).

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  

  TOEPASSING  



De zoon van de weduwe
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 Elia: 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 leide 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 Elia; en de ziel van het kind 
kwam weder in hem, dat het 
weder levend werd.

23 En Elia nam het kind, en bracht 
het af van de opperzaal in het 
huis, en gaf het aan zijn moeder; 
en Elia zeide: Zie, uw zoon leeft.

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

• Het kind van de weduwe 
wordt ziek en sterft. Wat is 
hiervan volgens de vrouw de 
oorzaak?

• Kun jij je iets voorstellen bij 
de reactie van de vrouw? 
Waarom wel of niet?

• Welke twee dingen doet Elia 
voordat het kind weer levend 
wordt?

• Waarom zou de vrouw nu 
pas weten dat Elia ‘een man 
Gods’ is en niet nadat zijn 
belofte over de olie en het 
meel vervuld was?

• Uit de woorden van de 
vrouw blijkt dat zij niet had 
verwacht dat ze tegenslag 
zou krijgen nu ze een knecht 
van God in huis had. Als 
kerkmensen kunnen we 
ook (bewust of onbewust) 
denken dat de Heere ons 
wel zal ontzien, dat we niet 
echt grote teleurstellingen 
hoeven te verwachten. 
Herken je dit in jouw eigen 
leven? Hoe en waarom 
herken je dit wel of niet?

• Maak over deze geschiedenis 
een gedicht wat je kunt 
zingen op de wijs van één 
van de Psalmen. Voor de 
gevorderden: Betrek in 
jouw gedicht Zondag 10 
(Heidelbergse Catechismus) 
of artikel 13 (NGB). 

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  

Aantekeningen



Bijbelstudie 2+19

‘O Baäl, antwoord ons!’
25 En Elia 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.

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 Elia 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 reize 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
Na drie jaren en zes maanden waarin het niet geregend heeft, zoekt Elia Achab op. Achab is samen 
met zijn hofmeester Obadja (die de Heere vreest) op zoek naar voedsel voor de beesten. In eerste 
instantie spreekt Elia met Obadja. Tijdens dit gesprek blijkt dat Achab veel moeite heeft gedaan 
om Elia te vinden. Uiteindelijk spreekt Elia ook met Achab. Hij zegt tegen Achab dat hij het volk 
van Israël moet oproepen om naar de berg Karmel te komen. Daarnaast moet hij ‘de vierhonderd en 
vijftig profeten van Baäl en de vierhonderd profeten van het bos’ verzamelen en meenemen naar de 
Karmel. 

enen var kiezen, en denzelven 
in stukken delen, en op het 
hout leggen, maar geen vuur 
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 van 
uw god 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 
zeide: Dat woord is goed.

Context en inleiding 
21 Toen naderde Elia tot het ganse 

volk, en zeide: Hoe lang 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 een woord.

22 Toen zeide Elia 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 

• Elia vraagt het volk hoelang 
zij nog op ‘twee gedachten’ 
blijft hinken. Hoe zou Elia 
zich gevoeld hebben: alleen 
tegenover 450 Baäl-priesters 
en het volk van Israël?

• Hoe reageert het volk 
op deze vraag? Waarom 
zouden zij reageren zoals zij 
reageren?

• Elia doet de profeten van 
Baäl een voorstel. Zou je 
in onze tijd een soortgelijk 
voorstel kunnen doen? Op 
welke manier wel of waarom 
niet?

• Hoe reageert het volk op dit 
voorstel van Elia? Waarom 
zouden zij zo reageren?

• In onze tijd is er niemand 
die Baäl dient. Toch kent 
onze tijd vele afgoden. 
Noem een aantal moderne 
goden. Lees hierbij ook 
vraag en antwoord 94 en 95 
(Heidelbergse Catechismus).

• Hoe probeer jij in jouw eigen 
leven afstand te houden van 
deze afgoden?

• Op welke manier proberen 
de Baäl-priesters Baäl 
te bewegen hun te 
antwoorden?

• In vers 26 staat: ‘En zij 
sprongen tegen het altaar, 
dat men gemaakt had.’ 
Wat zou hiermee bedoeld 
worden? Lees hierbij ook de 
kanttekeningen bij dit vers.

• Op welke manier daagt Elia 
de mannen uit om nog beter 
hun best te doen? Hoe zou 
dit voor de Baäl-priesters en 
het volk zijn geweest?

• Wat kun je uit dit gedeelte 
leren over de omgang met 
andersdenkenden?

• Stelling: De Baäl-priesters 
spaarden zichzelf niet om 
hun ‘god’ te bewegen naar 
hen te luisteren, zij hadden 
zichzelf hiervoor over. 
Daarom zijn ze een voorbeeld 
voor ons.

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  



‘Antwoord mij, HEERE, 
antwoord mij!’
30 Toen zeide Elia 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 Elia nam twaalf stenen, naar 
het getal der stammen van de 
kinderen Jakobs, tot welke 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 ook 
de groeve met water.

36 Het geschiedde nu, als men het 
spijsoffer offerde, dat de profeet 
Elia naderde, en zeide: HEERE, 
God van Abraham, Izak en 
Israël, 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!

• Baäl heeft niet geantwoord, 
waaruit blijkt dat hij niet 
bestaat. Waarom zou Elia nu 
toch het ‘risico’ nemen om 
een offer klaar te maken?

• Om een altaar te bouwen, 
gebruikt Elia twaalf stenen 
(vers 31). Hierbij wordt 
opgemerkt: ‘Naar het 
getal der stammen van de 
kinderen Jakobs.’ Wat zou 
hiervan de betekenis zijn? 
Vergelijk hierbij ook de uitleg 
(BMU) en de kanttekeningen.

• Elia lijkt al het mogelijke te 
doen om ervoor te zorgen 
dat het offer niet gaat 
branden. Hiervoor gebruikt 
hij (opnieuw twaalf) kruiken 
gevuld met water. Waarom 
zou hij dit doen?

• Wat betekent het dat ‘de 
Heere hun hart achterwaarts 
omgewend’ heeft (vers 37)? 
Gebruik in het beantwoorden 
van deze vraag de uitleg 
(BMU) en de kanttekeningen.

• Matthew Henry schrijft 
bij dit gedeelte: ‘Als wij in 
oprechtheid ons hart aan 
God offeren, dan zal Hij door 
Zijn genade in ons hart een 
heilig vuur ontsteken.’ Wat 
zou hij hiermee bedoelen? 
Wat betekent dit in de 
praktijk van jouw leven?

• In het gebed van Elia komen 
twee elementen naar voren: 
de eer van God (vers 36) 
en het heil (de bekering) 
van de naaste (vers 37). 
Wat betekent dit voor jouw 
bidden?

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  Aantekeningen
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Versterkt in de woestijn
 5 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 spijze, veertig dagen 
en veertig nachten, tot aan den 
berg Gods, Horeb.

1 KONINGEN 19:1-18

Gods stem in de stilte

Inleiding
In de voorgaande Bijbelstudie hebben we nagedacht over de gebeurtenissen op de Karmel: de 
Baäl-priesters die tevergeefs riepen om het aansteken van hun offer, de Heere die het gebed van Elia 
verhoorde en het volk dat massaal uitriep: ‘De Heere is God.’ 
Na deze indrukwekkende gebeurtenis zijn de Baäl-priesters allemaal om het leven gebracht. De 
Heere stuurde een overvloedige regen, Achab is teruggekeerd naar Jizreël terwijl Elia (over een 
afstand van ruim 27 kilometer!) voor zijn wagen uitrende. 

 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 heen 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.

Op de vlucht voor Izebel
 1 En Achab zeide Izebel aan al 

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

 2 Toen zond Izebel een bode 
tot Elia, 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.

• Welke bedreiging uit Izebel 
aan Elia? Wat zou dit voor 
hem betekend hebben na de 
‘overwinning’ op de Karmel?

• Waarom zou Izebel hem 
eerst laten waarschuwen? 
Zij had hem toch ook gelijk 
om het leven kunnen (laten) 
brengen?

• Elia komt terecht onder 
een jeneverboom waar hij 
bidt om te mogen sterven. 
Hij zegt hierbij: ‘Ik ben niet 
beter dan mijn vaderen.’ Wat 
bedoelt hij hiermee?

• Als Elia wilde sterven, 
waarom zou hij zich dan niet 
hebben laten doden door 
Izebel?

• Na een geestelijk 
hoogtepunt op de Karmel, 
volgt voor Elia een geestelijk 
dieptepunt in de woestijn. Hij 
maakt hier een depressieve, 
moedeloze indruk. Ken jij 
deze gevoelens in jouw eigen 
leven? Op welke momenten?

• Met welke boodschap 
wordt een engel naar Elia 
gezonden?

• Elia reist verder naar ‘de berg 
Gods, Horeb’. Wat is hier 
bijzonder aan? Vergelijk dit 
ook met Matthéüs 4 vers 2.

• We zien hier weer een andere 
bijzondere manier waarop 
de Heere Zijn knecht in leven 
houdt (na de raven en de 
weduwe). Wat zegt dit over 
God?

• Matthew Henry schrijft bij dit 
gedeelte: ‘Hij, Die weet waar 
de reis heen is, zal Zelf het 
schip van proviand voorzien.’ 
Wat betekent dit voor jou 
persoonlijk? Kun je hierbij 
de verbinding leggen met 
vraag 5?

• Lees Psalm 139 vers 1-10. 
Op welke manier kun je dit 
verbinden met dit gedeelte 
en met jouw eigen leven?

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  



‘Wat maakt gij hier, Elia?’
 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, Elia?

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 

Elia’s klacht en Gods opdracht
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.

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

16 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 Elisa doden.

17 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.

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 Elia dat 
hoorde, dat hij zijn aangezicht 
bewond met zijn mantel, en 
uitging, en stond in den ingang 
der spelonk. En ziet, een stem 
kwam tot hem, die zeide: Wat 
maakt gij hier, Elia?

• Welke drie zonden van het 
volk Israël noemt Elia in dit 
gedeelte? Wat is de kern van 
de klacht van Elia?

• Geeft de Heere rechtstreeks 
antwoord op de klacht van 
Elia? Wat zegt Hij wel?

• Welke drie krachtige 
natuurverschijnselen ziet 
Elia zonder dat de stem van 
de Heere daarin is? Waarin 
spreekt de Heere wel?

• Wat doet Elia wanneer de 
Heere tegen hem begint te 
spreken? Waarom zou hij dit 
doen?

• Welke boodschap zit voor 
Elia in de manier waarop de 
Heere spreekt? Wat betekent 
dit voor zijn ambtelijke 
bediening onder het volk van 
Israël?

• Welke drie nieuwe 
opdrachten geeft de Heere 
hier aan Elia?

• Waarom zou Elia de koning 
van Syrië moeten gaan 
zalven? Wat heeft dit te 
zeggen over de toekomst van 
Israël?

• Op welke manier vertroost 
de Heere Zijn knecht in zijn 
moedeloze toestand?

• ‘Wat maakt gij hier, Elia?’ 
vraagt de Heere tot twee 
keer toe. De Heere wil 
hiermee ook zeggen: ‘Is 
dit de tijd om u terug te 
trekken in een spelonk, nu 
het volk u zo hard nodig 
heeft?’ (Matthew Henry) Wat 
betekent dit voor jou in deze 
tijd?

• De Heere spreekt met Elia 
vanuit het ‘suizen van 
een zachte stilte’. Hoe 
functioneert ‘stille tijd’ 
in jouw leven? Heeft de 
Heere zo weleens tot jou 
gesproken?

• De Heere kondigt in dit 
gedeelte (indirect) aan dat 
hij zelf zal afrekenen met de 
Baäl-dienst. Wat betekent 
dit voor de manier waarop 
wij met onze medemensen 
omgaan? Lees in dit verband 
ook Romeinen 12 vers 19.

• Dit is het einde van de derde 
Bijbelstudie. Wat heb je in 
deze Bijbelstudies ontdekt 
over:
a. De zorg van de Heere voor 
Zijn knechten (raven bij Krith, 
de weduwe in Zarfath en een 
engel in de woestijn)
b. De waarde van tijdelijke 
zegeningen (er komt regen, 
maar Elia is moedelozer dan 
ooit)
c. De manier waarop de 
Heere spreekt (vuur op 
de Karmel, tekenen in de 
woestijn en het suizen van 
een zachte stilte)

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  

  TOEPASSING  



Aantekeningen



Bijbelstudie 4+19 2 KONINGEN 1

Vuur van de hemel

Inleiding
Elia heeft Elisa gezalfd als profeet, zoals de Heere hem heeft opgedragen. Koning Achab is na 21 
jaar koningschap gesneuveld in de strijd (853 voor Christus). Zijn zoon Aházia is koning geworden in 
zijn plaats. Ondertussen is koningin Izebel nog wel in leven. Het zou nog tot 839 voor Christus duren 
voordat zij op een vreselijke manier aan haar einde zou komen.

De dood van Aházia voorzegd
 1 En Moab viel van Israël af, na 

Achabs dood.
 2 En Aházia viel door een tralie in 

zijn opperzaal, die te Samaría 
was, en werd krank. En hij zond 
boden, en zeide tot hen: Gaat 
heen, vraagt Baäl-Zebub, den 
god van Ekron, of ik van deze 
krankheid genezen zal.

 3 Maar de Engel des HEEREN 
sprak tot Elia, den Thisbiet: 
Maak u op, ga op, den boden 
des konings van Samaría 
tegemoet, en spreek tot hen: Is 
het, omdat er geen God in Israël 
is, dat gijlieden heengaat, om 
Baäl-Zebub, den god van Ekron, 
te vragen?

 4 Daarom nu zegt de HEERE 
alzo: Gij zult niet afkomen van 
dat bed, waarop gij geklommen 
zijt, maar gij zult den dood 
sterven. En Elia ging weg.

 5 Zo kwamen de boden weder tot 
hem; en hij zeide tot hen: Wat is 
dit, dat gij wederkomt?

 6 En zij zeiden tot hem: Een man 
kwam op, ons tegemoet, en 
zeide tot ons: Gaat heen, keert 
weder tot den koning die u 
gezonden heeft, en spreekt tot 
hem: Zo zegt de HEERE: Is het, 
omdat er geen God in Israël is, 
dat gij zendt, om Baäl-Zebub, 
den god van Ekron, te vragen? 
Daarom zult gij van dat bed, 
waarop gij geklommen zijt, 
niet afkomen, maar gij zult den 
dood sterven.

• Aházia is door het traliewerk 
van de bovenverdieping van 
het paleis gevallen en ernstig 
gewond. Naar wie stuurt 
hij boden om te vragen of 
hij beter zal worden? Wat 
weten wij van deze afgod 
(raadpleeg hiervoor de uitleg 
in de BMU)?

• Wat wordt over deze afgod 
gezegd in Matthéüs 10 vers 
25 en Matthéüs 12 vers 24?

• Welke boodschap moet Elia 
brengen aan de boden van de 
koning?

• Matthew Henry schrijft bij 
dit gedeelte: ‘Aházia wilde 
geen poging ondernemen 
om de Moabieten eronder te 
houden, uit vrees dat hij op 
het slagveld zou sneuvelen, 
maar hoewel hij thuisblijft, 
is hij toch niet veilig. 
Koninklijke paleizen zijn geen 
garantie voor veiligheid.’ Wat 
zou hij hiermee bedoelen? 
En hoe kun je dit (concreet) 
vertalen naar onze tijd?

• In plaats van raad te vragen 
aan de Heere, stuurt Aházia 
zijn knechten naar een afgod. 
Kan dat nu nog steeds en kun 
je hier concrete voorbeelden 
van noemen? Hoe kun je 
je hiertegen wapenen als 
christen?

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  



Vuur van de hemel
 7 En hij sprak tot hen: Hoedanig 

was de gestalte des mans, die u 
tegemoet opgekomen is, en deze 
woorden tot u gesproken heeft?

 8 En zij zeiden tot hem: Hij was 
een man met een harig kleed, en 
met een lederen gordel gegord 
om zijn lenden. Toen zeide hij: 
Het is Elia, de Thisbiet.

 9 En hij zond tot hem een 
hoofdman van vijftig met zijn 
vijftigen. En als hij tot hem 
opkwam (want ziet, hij zat op 
de hoogte eens bergs), zo sprak 
hij tot hem: Gij, man Gods! de 
koning zegt: Kom af.

10 Maar Elia antwoordde en 
sprak tot den hoofdman van 
vijftigen: Indien ik dan een man 
Gods ben, zo dale vuur van 
den hemel, en vertere u en uw 
vijftigen. Toen daalde vuur van 
den hemel, en verteerde hem en 
zijn vijftigen.

11 En hij zond wederom tot hem 
een anderen hoofdman van 
vijftig met zijn vijftigen. Deze 

Vrees niet voor zijn aangezicht
15 Toen sprak de Engel des 

HEEREN tot Elia: Ga af met 
hem; vrees niet voor zijn 
aangezicht. En hij stond op, en 
ging met hem af tot den koning.

16 En hij sprak tot hem: Zo zegt de 
HEERE: Daarom, dat gij boden 
gezonden hebt, om Baäl-Zebub, 
den god van Ekron, te vragen (is 
het, omdat er geen God in Israël 
is, om Zijn woord te vragen?); 
daarom, van dat bed, waarop 
gij geklommen zijt, zult gij niet 
afkomen, maar gij zult den 
dood sterven.

17 Alzo stierf hij, naar het 
woord des HEEREN, dat Elia 
gesproken had; en Joram werd 
koning in zijn plaats, in het 
tweede jaar van Joram, den 
zoon van Jósafat, den koning 
van Juda; want hij had geen 
zoon.

18 Het overige nu der zaken van 
Aházia, die die hij gedaan heeft, 
is dat niet geschreven in het 
boek der kronieken der koningen 
van Israël?

antwoordde en sprak tot hem: 
Gij, man Gods! zo zegt de 
koning: Kom haastelijk af.

12 En Elia antwoordde en sprak 
tot hem: Ben ik een man Gods, 
zo dale vuur van den hemel, 
en vertere u en uw vijftigen. 
Toen daalde vuur Gods van den 
hemel en verteerde hem en zijn 
vijftigen.

13 En wederom zond hij een 
hoofdman van de derde vijftigen 
met zijn vijftigen. Zo ging de 
derde hoofdman van vijftigen 
op, en kwam en boog zich 
op zijn knieën, voor Elia, en 
smeekte hem, en sprak tot hem: 
Gij, man Gods, laat toch mijn 
ziel en de ziel van uw knechten, 
van deze vijftigen, dierbaar zijn 
in uw ogen!

14 Zie, het vuur is van den hemel 
gedaald, en heeft die twee 
eerste hoofdmannen van 
vijftigen met hun vijftigen 
verteerd; maar nu, laat mijn ziel 
dierbaar zijn in uw ogen!

• Wie stuurt Aházia om Elia 
te arresteren? Hoe loopt het 
met hen af?

• Eerst verstopt Elia zich in 
een grot, nu vertoont hij zich 
openlijk bovenop een berg. 
Kun je dit verschil verklaren?

• In Lukas 9 vers 52-56 
verwijzen Jakobus en 
Johannes naar deze 
geschiedenis. Zij vragen aan 
de Heere Jezus of zij moeten 
vragen om vuur uit de hemel 
om de Samaritanen te 
verslinden. Waarom zou de 
Heere Jezus hen bestraffen 
en zou in deze geschiedenis 
wel vuur uit de hemel 
neerdalen?

• De derde hoofdman is 
anders dan de eerste twee 
hoofdmannen. Waaruit blijkt 
dat? Wat zegt hij?

• Hoe zou het voor deze 
hoofdman zijn geweest om 
ruim 100 mensen verteerd 
door vuur onderaan de berg 
te zien liggen?

• De hoofdman gebruikt twee 
keer het woord ‘dierbaar’. 
Kun je dit woord uitleggen 
in het verband van deze 
teksten?

• Probeer Zacharía 2 vers 8 te 
verbinden aan dit gedeelte. 
Wat betekent dit voor de 
manier waarop wij omgaan 
met Gods kinderen en 
knechten?

• Bespreek met elkaar de 
volgende stelling: ‘Als de 
eer van God ermee gemoeid 
is, mag je bidden om de 
ondergang van ongelovigen.’

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  

• Waarom kiest Elia ervoor 
om nu wel met de hoofdman 
mee te gaan?

• Welke boodschap brengt 
Elia aan koning Aházia? 
Zie je hierin verschil met de 
boodschap die hij eerder 
had overgebracht aan de 
knechten van de koning?

• Door wie werd Aházia 
uiteindelijk opgevolgd? In 
welke familiebetrekking 
stond hij tot deze nieuwe 
koning? Lees hierbij ook de 
uitleg in de BMU.

• Elia laat zich niet leiden door 
medelijden met of vrees 
voor de koning: hij doet 
niets af aan zijn boodschap 
en verzacht het oordeel 
niet. Wat heeft dit jou te 
zeggen? Hoe ga jij om met 
andersdenkenden of niet-
christenen?

• Wat zou jij doen als je de 
boodschap kreeg die Aházia 
kreeg? Zou jij bereid zijn om 
de Heere te ontmoeten?

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  



Bijbelstudie 5+19 2 KONINGEN 2:1-14

De hemelvaart van Elia

Elia onderweg naar Jericho
 1 Het geschiedde nu, als de 

HEERE Elia met een onweder 
ten hemel opnemen zou, dat 
Elia met Elisa ging van Gilgal.

 2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch 
hier, want de HEERE heeft mij 
naar Bethel gezonden. Maar 
Elisa 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 Elisa 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 Elia zeide tot hem: Elisa, 
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.

De wens van Elisa
 5 Toen traden de zonen der 

profeten, die te Jericho waren, 
naar Elisa 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 Elia 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 Elia 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 Elia 
zeide tot Elisa: Begeer wat 
ik u doen zal, eer ik van bij u 
weggenomen worde. En Elisa 
zeide: Dat toch twee delen van 
uw geest op mij zijn!

10 En hij zeide: Gij hebt een 
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.

• Waarvandaan vertrekt Elia 
(samen met Elisa)? En welke 
twee bestemmingen noemt 
Elia in dit gedeelte?

• Hoe reageert Elisa op de 
opdracht van Elia om achter 
te blijven in Gilgal en Bethel? 
Waarom zou Elisa zo graag 
bij Elia willen blijven?

• Met welke boodschap komen 
‘de zonen der profeten’ naar 
Elisa? Hoe denk je dat deze 
profetenzonen (en Elisa) 
wisten dat de Heere Elia zou 
gaan wegnemen?

• Matthew Henry zegt dat de 
vijftig profetenzonen volgden 
uit nieuwsgierigheid. 
Waarom zou de Heere toch 
toestaan dat zij getuige zijn 
van de hemelvaart van Elia?

• Wat doet Elia bij de rivier de 
Jordaan? Wat gebeurt er?

• Eerder kwam bij de 
intocht in Kanaän een pad 
door de Jordaan. Kun je 
parallellen trekken tussen 
die geschiedenis en deze 
geschiedenis?

• Welke vraag stelt Elia aan 
Elisa? Hoe reageert Elisa 
hierop?

• Wat zou jij kiezen wanneer je zou mogen wensen 
wat je hebben wilt?

• Matthew Henry schrijft bij dit gedeelte: ‘Als God 
Zijn getrouwe gelovigen ten hemel opneemt, 
is de dood de Jordaan die zij vlak voor hun 
opneming moeten oversteken en zij vinden een 
weg door het water, een veilige, troostvolle weg.’ 
Ben jij weleens bang om te sterven?

• Wat zou bedoeld worden met 
‘twee delen van uw geest’? 
Lees hierbij evt. ook de 
kanttekeningen en de uitleg 
in de BMU.

• Op welke manier kan Elisa 
weten dat zijn wens zal 
worden vervuld?

• Bij dit gedeelte schrijft 
Matthew Henry: ‘In 
Jeruzalem en in het 
koninkrijk Juda had men 
priesters en Levieten en de 
tempeldienst. Het gebrek 
hieraan in Israël was door 
God genadig goedgemaakt 
door deze profetenscholen, 
waar mannen werden 
opgeleid en ingezet voor 
de dienst van God.’ In deze 
Bijbelstudies komen we Elia 
en Elisa tegen die hun leven 
besteedden in de dienst van 
God als Zijn knecht. Welke 
plaats heeft het dienen in 
Gods Koninkrijk in jouw leven 
en gebeden?

• Elisa wilde bij Elia blijven ‘om 
zolang hij op de aarde was 
zich te laten onderwijzen 
door zijn heilige, hemelse 
gesprekken.’ Waarover praat 
jij met vrienden? Zijn er 
mensen in jouw omgeving 
met wie je praat over ‘de 
dingen die boven zijn’ (Kol. 3 
vers 2)?

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 
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De hemalvaart van Elia
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 
Elia met een onweder ten 
hemel.

12 En Elisa 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 Elia’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 Elia, 
die van hem afgevallen was, en 
sloeg het water, en zeide: Waar 
is de HEERE, de God van Elia? 
Ja, Dezelve? En hij sloeg het 
water, en het werd herwaarts 
en derwaarts verdeeld, en Elisa 
ging erdoor.

• Elia en Elisa lopen al pratend 
verder. Wat verschijnt er 
plotseling tussen hen in?

• Wat bedoelt Elisa met 
‘wagen Israëls en zijn 
ruiteren’? Raadpleeg hierbij 
ook de kanttekeningen en de 
uitleg in de BMU.

• Welke twee dingen doet 
Elisa na de hemelvaart van 
Elia? Wat zou hiermee zijn 
bedoeling zijn?

• Wat zegt Elisa wanneer hij 
weer bij de Jordaan komt en 
wat gebeurt er? 

• Probeer je te verplaatsen 
in Elisa. Hoe zou het voor 
hem zijn geweest toen er 
(opnieuw) een pad door de 
Jordaan kwam? Wat zou hij 
gevoeld en gedacht hebben?

• Matthew Henry schrijft bij dit 
gedeelte: ‘Elia was vol vuur 
geweest voor de eer van God 
en nu wordt hij door hemels 
vuur gelouterd en naar de 
hemel gevoerd.’ Zit hierin 
ook een belofte voor Gods 
kinderen? Wat doet dit met 
jou?

• Elia voer ten hemel, maar de 
God van Elia ‘is nog Dezelfde 
en zeer nabij’. Dat liet Hij zien 
toen Elisa uitriep: ‘Waar is 
de HEERE, de God van Elia?’ 
Wat heeft dit jou te zeggen, 
zeker als gezegd wordt dat 
we ‘in een donkere tijd’ 
leven?

  OBSERVATIE EN INTERPRETATIE 

  TOEPASSING  

Aantekeningen



Bijbelstudie 6+19 MATTHÉÜS 17:1-13

De verheerlijking op de berg

Het stralende middelpunt
 1 En na zes dagen nam Jezus 

met Zich Petrus, en Jakobus, 
en Johannes, zijn broeder, en 
bracht hen op een hogen berg 
alleen.

 2 En Hij werd voor hen veranderd 
van gedaante; en Zijn 
aangezicht blonk gelijk de zon, 
en Zijn klederen werden wit 
gelijk het licht.

 3 En ziet, van hen werden gezien 
Mozes en Elías, met Hem 
samensprekende.

Een hemels hogtepunt
 4 En Petrus, antwoordende, zeide 

tot Jezus: Heere! het is goed, dat 
wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons 
hier drie tabernakelen maken, 
voor U een, en voor Mozes een, 
en een voor Elías.

 5 Terwijl hij nog sprak, ziet, 
een luchtige wolk heeft hen 
overschaduwd; en ziet, een 
stem uit de wolk, zeggende: 
Deze is Mijn geliefde Zoon, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen 
heb; hoort Hem!

 6 En de discipelen, dit horende, 
vielen op hun aangezicht, en 
werden zeer bevreesd.

 7 En Jezus, bij hen komende, 
raakte hen aan, en zeide: Staat 
op en vreest niet.

 8 En hun ogen opheffende, zagen 
zij niemand, dan Jezus alleen.

• Welke geschiedenis gaat aan 
dit hoofdstuk vooraf? Welke 
plaats neemt Petrus in het 
voorgaande hoofdstuk in?

• Wie mogen, naast Petrus, 
mee de berg op? Wat zou dit 
voor hen betekend hebben?

• Welke drie veranderingen 
benoemt de evangelist 
Matthéüs bij de Heere Jezus?

• Vergelijk dit gedeelte met 
Lukas 9. Waarover spreekt 
de Heere Jezus met Mozes 
en Elía?

• Waarom zouden juist Mozes 
en Elía bij dit bijzondere 
moment aanwezig zijn? 
Wat vertegenwoordigen zij 
vanuit het Oude Testament? 
Op welke manier zijn zij 
‘vergelijkbaar’ met de Heere 
Jezus?

• Welk beeld hebben de 
discipelen van Mozes en 
Elía? Wat betekenden zij voor 
hen? En hoe kun je dat uit dit 
gedeelte afleiden?

• Van Wie is de stem die klinkt 
uit de wolk? Waaruit kun je 
dit afleiden?

• Lees Exodus 3 vers 2 tot 4 
en 1 Koningen 19 vers 11 tot 
13. Welke overeenkomst zie 
je tussen Mozes, Elía en de 
discipelen?

• Welke betekenis zouden de 
woorden van de Heere Jezus 
na deze gebeurtenis hebben 
voor de discipelen?

• De discipelen zagen 
‘niemand, dan Jezus alleen’. 
In een preek wordt hierbij 
de lijn getrokken naar Jesaja 
63 vers 3. Kun je dit in eigen 
woorden uitleggen? Wat zegt 
dit over het lijden en sterven 
van de Heere Jezus?

• De discipelen hebben het 
goed op de berg en zien 
het nut van het lijden niet 
in (vergelijk ook Matthéüs 
16 vers 21-23). Het liefst 
willen zij voortaan op de 
berg blijven, maar dat mag 
niet van de Heere Jezus. 
Wat heeft dit voor jou te 
betekenen? Lees hierbij ook 
Matthéüs 5 vers 13-16).

• In Lukas 9 staat over het 
voorstel van Petrus dat hij 
niet wist wat hij zei. Wat 
betekent dit voor jou in 
het spreken over de Heere, 
Zijn dienst en Zijn Woord? 
Wat is hiervan zichtbaar 
in jouw bijdrage tijdens de 
achterliggende Bijbelstudies?

• De Heere Jezus neemt de 
discipelen mee ‘op een hogen 
berg alleen’. Daar ontmoeten 
zij een verheerlijkte Christus. 
Wat heeft dit jou te zeggen?

• In dit gedeelte wordt de 
verheerlijking van de Heere 
Jezus geplaatst in verband 
met Zijn lijden. Wat wordt 
bedoeld met de uitdrukking: 
‘De weg van de Middelaar is 
de weg van de Kerk’? En wat 
herken je hiervan in je eigen 
leven of in de wereld om je 
heen?
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Het Goddelijke eindpunt
 9 En als zij van den berg 

afkwamen, gebood hun Jezus, 
zeggende: Zegt niemand dit 
gezicht, totdat de Zoon des 
mensen zal opgestaan zijn uit 
de doden.

10 En Zijn discipelen vraagden 
Hem, zeggende: Wat zeggen 
dan de Schriftgeleerden, dat 
Elías eerst moet komen?

11 Doch Jezus, antwoordende, 
zeide tot hen: Elías zal wel 
eerst komen, en alles weder 
oprichten.

12 Maar Ik zeg u, dat Elías nu 
gekomen is, en zij hebben hem 
niet gekend; doch zij hebben 
aan hem gedaan, al wat zij 
hebben gewild; alzo zal ook de 
Zoon des mensen van hen lijden.

13 Toen verstonden de discipelen 
dat Hij hun van Johannes de 
Doper gesproken had.

• Waarom zou de Heere 
Jezus de discipelen hebben 
verboden deze gebeurtenis 
te vertellen tegen anderen? 
Wanneer zouden zij dit wel 
mogen doen?

• Welke vraag stellen de 
discipelen aan de Heere 
Jezus over wat eerst moet 
gebeuren?

• Wie wordt in dit gedeelte (en 
in Maleáchi 4 vers 3) bedoeld 
met Elías? Waarin lijkt 
deze persoon op Elías (zie 
kanttekeningen bij Maleáchi 
4)?

• In 2 Petrus 1 vers 16 en 
17 haalt Petrus deze 
geschiedenis aan. Deze tekst 
begint met het redengevende 
woord ‘want’. Waarvan is 
deze geschiedenis volgens 
Petrus een bewijs?

• De discipelen mochten over 
hun ervaringen niet spreken 
tot na de opstanding. Wat 
kunnen wij hiervan leren als 
het gaat over het delen van 
onze geestelijke ervaringen?

• De mensen hebben Johannes 
de Doper ‘niet gekend’ en 
hebben met hem gedaan 
‘al wat zij hebben gewild’. 
Datzelfde zal met de Heere 
Jezus gebeuren. Wat of waar 
hebben deze Bijbelstudies 
jou gebracht?
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Aantekeningen
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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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