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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

Toelichting bij -12 Bijbelstudies over Elia
Wat fijn dat jij tijd vrijmaakt om met de 
jongeren de Bijbel te bestuderen! Van Gods 
zegen en de leiding van de Heilige Geest 
toegewenst hierbij. 

Bestuderen, dat is iets anders dan antwoor-
den bedenken bij de vragen. Bestuderen 
betekent: scherp waarnemen.
Woorden die daarbij passen zijn: lezen, 
begrijpen en toepassen.
In voorgaande jaren was je wellicht gewend 
de opbouw terug te zien van observatie, 
interpretatie en toepassing.
Dit jaar hebben we de strakke opbouw 
wat losgelaten, maar nog steeds zul je de 
verschillende soorten vragen terug zien in de 
Bijbelstudies. 
Het is zeker bij deze jonge leeftijdsgroep be-
langrijk om de jongeren goed te leren lezen 
en vragen te laten stellen bij wat zij gelezen 
hebben. Daarom is bij de Bijbelstudie van 
Elía op de berg Karmel een vraag opgeno-
men waarbij de jongeren vraagtekens en 
uitroeptekens bij de tekst mogen zetten. 
Als jongeren vragen gaan stellen kan dat er 
bij ons soms voor zorgen dat we het gevoel 
krijgen overal een antwoord op te moeten 
kunnen geven. Maar juist het samen zoeken 
en samen vragen maakt het voor de jonge-
ren laagdrempelig en veilig om hun vragen 
bij jou neer te leggen. Probeer dus echt naast 
hen te gaan staan.
Hieronder lees je in het kort de lijn die ik 
aangehouden heb bij het maken van de Bij-
belstudies. Je zult zelf vast nog andere lijnen 
en toepassingen ontdekken, voel je vrij om 
hier wat van te delen met de jongeren.

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 levens-
weg 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 meege-
maakt 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 ech-
ter 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 
voorgeslacht, maar wel met de God van ons 
voorgeslacht. 



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 handvol meel 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.

• Wat weet je over de 
weduwe? Probeer bij elk 
woord iets op te schrijven: 
wie, wat, waar, wanneer, 
waarom.

• Wat zou jij doen als het eten 
bijna op was en iemand 
komt je om eten vragen?

• Wij bidden in het Onze 
Vader: ‘Geef ons heden ons 
dagelijks brood’. We hebben 
meestal genoeg eten, 
moeten we dat dan nog wel 
bidden?

  VRAGEN VERS 10-12  

• Zarfath ligt onder Sidon. 
Zet op het kaartje een pijltje 
waar Zarfath ongeveer ligt.

• Wanneer is ‘Toen’ in vers 8? 
• Wat is een weduwvrouw en 

wat moet zij doen?
• Heb jij de stem van de Heere 

ook wel eens zo duidelijk 
horen zeggen wat je moest 
doen? Wanneer was dat? 

  VRAGEN VERS 8-9 Gods opdracht voor Elía 
 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.

De ontmoeting met de 
weduwvrouw
10 Toen maakte hij zich op en ging 

naar Zarfath; als hij nu aan de 
poort der stad kwam, zie, zo 
was daar een weduwvrouw hout 
lezende; en hij riep tot haar en 
zeide: Haal mij toch een weinig 
water in dit vat, dat ik drinke.

Genoeg te eten
13 En Elía zeide tot haar: Vrees 

niet, ga heen, doe naar 
uw woord; maar maak mij 
vooreerst een kleinen koek 
daarvan en breng dien mij 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.

Bijbelstudie 1 1 KONINGEN 17:8-24

Elía bij de weduwe te Zarfath

Inleiding
Salomo deed toen hij koning was zonden en nu hij gestorven is blijft er als straf niets over van 
zijn grote rijk. Het volk Israël valt in twee delen uit elkaar: het Tienstammenrijk Israël en het 
Tweestammenrijk Juda. Als Achab koning is van Israël, wordt Elía door de Heere aangewezen als 
profeet. Hij moet de koning en het volk gaan zeggen: ‘zo zegt de HEERE’. 

-12

• Zet een streep onder 
5 werkwoorden die jij 
belangrijk vindt in dit 
gedeelte. Een werkwoord is 
iets wat je kunt doen. 

• Ieder uit het groepje kiest 
een werkwoord van vraag 
9 en legt aan de anderen 
uit waarom hij of zij een 
werkwoord belangrijk vindt.

• Bedenk 5 dingen uit jouw 
leven die op de stippellijn 
kunnen staan: De Heere 
zorgt voor mij, Hij geeft mij 
genoeg …......

  VRAGEN VERS 13-16  



Opgewekt uit de dood
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 herberg, zo kwalijk 
gedaan, dat Gij haar zoon 
gedood hebt?

21 En hij mat zich driemaal 
uit over het 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 zijn moeder; en 
Elía zeide: Zie, uw zoon leeft.

• Probeer het gebed van 
Elía in vers 20 met eigen 
woorden te zeggen. Mag 
Elía zo bidden?

• Welk wonder gebeurt in dit 
gedeelte en waarom zou de 
Heere dit wonder doen?

• Doet de Heere nog steeds 
wonderen? Heb jij dat wel 
eens meegemaakt?

  VRAGEN VERS 17-23  

• In het Bijbelgedeelte 
hierboven zijn titels gezet, 
maar boven vers 24 staat 
niets. Welke titel zou jij 
op de stippellijn zetten en 
waarom?

• Maak jij in je leven ook 
moeilijke of verdrietige 
dingen mee? Wie helpt jou 
dan of probeer je het alleen 
op te lossen?

• Wat wil jij de Heere vragen 
als je denkt aan jouw leven? 
Maak vandaag tijd om tot 
Hem te bidden hierover, de 
Heere hoort jou echt!

  VRAGEN VERS 24 

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

Wanneer speelt deze 
geschiedenis zich af ?
Ongeveer 550 jaar voor de komst 
van Cristus

Betekenis naam van Elia
De naam Elia betekent mijn God is 
de Heere.

Doolhof ‘De levensweg’ 
Wij weten van tevoren niet hoe onze levensweg gaat, alleen de Heere 
weet dat. Daarom moeten we met al onze vragen naar Hem toe 
gaan en vragen of Hij ons de weg wil wijzen.

Zet de juiste letter op de goede plaats
Onder deze puzzel staan losse letters. 
Al deze letters moet je in de vakjes er 
recht boven schrijven. Maar welke letter 
moet er op welke plaats? Om je te helpen 
hebben we het eerste woord al voor je 
gemaakt, het woord Hij. De letter j mag 
je nu niet meer gebruiken voor de vakjes 
eronder, daar moeten de letters z en e 
komen. Tip: vul de korte woordjes eerst 
in.

Maak jij de Bijbeltekst verder af ? 

Oplossing:



• De Heere gaf lange tijd 
droogte. Waarom zou de 
Heere die straf hebben 
gegeven als je kijkt naar de 
betekenis van Baäl?

• Wat zou jouw antwoord zijn 
op de vraag van Elía in vers 
21?

• Heb jij ook wel eens moeten 
kiezen tussen het dienen 
van de Heere en het doen 
van zonden? Wanneer was 
dat?

• Wat kun je na het lezen van 
dit gedeelte zeggen over de 
Baäl?

• Wat vind jij van de volgende 
zin?: Wij hebben geen afgod 
zoals de Baäl.

• Lees vers 22 tot en met 25 
nog een keer vers voor vers. 
Stop na elk vers kort en doe 
het volgende: 

• Zet een ? bij elk stukje waar 
je een vraag over hebt of 
niet snapt.

•  Zet een ! bij elk stukje waar 
je iets over wilt zeggen.

• Bespreek vervolgens welke 
vragen of opmerkingen 
jullie hebben en probeer een 
antwoord te vinden op de 
vragen.

  VRAGEN VERS 21 

  VRAGEN VERS 26-29 

  VRAGEN VERS 22-25 

Elía’s vraag
21 Toen naderde Elía 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 één woord.

Elía’s opdracht
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 

Het offer aan Baäl 
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.

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 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.

Bijbelstudie 2 1 KONINGEN 18:21-40

Elía op de berg Karmel

-12

Inleiding
Net als de koningen voor hem neemt Achab het volk Israël mee in de zonden. Als straf van de Heere 
is er droogte gekomen, drie jaar en zes maanden. Elía gaat het volk en de koning terugroepen tot de 
dienst van de Heere. Dit doet hij op de berg Karmel. Var

Spijsoffer

Twee maten zaads

Baäl

=

=

=

=

Stier

Offer om 
ongeveer drie 
uur ‘s middags

30 centimeter

Afgod voor 
vruchtbaarheid 
en regen

Woorden uit het 
Bijbelgedeelte uitgelegd



• Elía zegt (1), maakt (2), 
bouwt (3), graaft (4), legt (5), 
snijdt (6) en vult (7). Zet de 
cijfers bij de verzen waar je 
dat leest.

• Waarom zou Elía water laten 
gieten over de offers en het 
hout?

• Elía gaat offeren. Waarom 
offeren wij nu nooit meer?

• Wat kun je na het lezen van 
dit Bijbelgedeelte zeggen 
over wie God is?

• Wat betekent het dat de 
Heere rechtvaardig is? Waar 
lees je dat in dit gedeelte?

• Het volk viel op hun 
aangezicht uit vrees en 
eerbied. Hoe kan iemand aan 
jou zien dat je eerbiedig bent 
in het dienen van de Heere?

Een altaar voor de Heere
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 ook 
de groeve met water.

De Heere is God
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.

Elía’s gebed en de verhoring 
ervan
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.

  VRAGEN VERS 30-35  

  VRAGEN VERS 39-40 

• Welk verschil lees je in hoe 
Baäl aangeroepen wordt en 
hoe Elía God aanroept?

• In psalm 116:1 zingen we: 
‘God heb ik lief...Hij hoort 
mijn smekingen, mijn 
klagen...’ Wat betekent het 
dat je mag smeken?

• Bedenk jij voordat je gaat 
bidden dingen waarvoor je 
gaat bidden?

  VRAGEN VERS 36-38 



Bijbelstudie 3-12 1 KONINGEN 19:1-18

Elía’s vlucht

Inleiding
Op de berg Karmel heeft de Heere laten zien dat Hij God is en niet de Baäl. De profeten van Baäl 
zijn gedood bij de beek Kison. Elía is daarna weer op de berg Karmel geklommen en heeft zeven keer 
gebeden om regen. Toen verscheen er een wolkje en volgde een stortregen. De straf van de Heere, 
drie en een half jaar droogte, is voorbij. Achab is naar huis gegaan en vertelt aan Izébel wat er is 
gebeurd. Dan komt het leven van Elía in gevaar.

Horeb

Bewond (vs.13)

Geijverd (vs.14)

=

=

=

Gebergte in 
de woestijn. 
Het volk Israël 
is daar langs 
gegaan toen 
zij uit Egypte 
kwamen.

Bedekte

Ingespannen, 
zijn best gedaan

Woorden uit het 
Bijbelgedeelte uitgelegd

• Wat wil Izébel doen met 
Elía? 

• Wat kun je over Izébel 
zeggen als je denkt aan 
de woorden van Elía in 
hoofdstuk 18: Hinken op 
twee gedachten?

• Wat gaat Elía doen en 
waarom?

• De reis die Elía moest maken 
duurde lang: van de Karmel 
via Berséba naar Horeb. 
Trek een lijn tussen deze 
plaatsen.

• Hoe voelt Elía zich? 
Waardoor weet je dat?

• Als Elía een kind van de 
Heere is, hoe kan hij zich 
dan zo voelen? 

• Wat zegt de engel tegen Elía 
dat hij moet doen, nu hij zich 
zo voelt? 

• Elía weet niet meer hoe hij 
door het leven moet, hij is 
bang en voelt zich alleen. 
Ken jij kinderen die zich 
ook zo verdrietig en alleen 
voelen?

• Wat zou je tegen hen willen 
zeggen en hoe kun je hen 
helpen?

  VRAGEN VERS 1-2 

  VRAGEN VERS 3-8 

Izébels dreiging
 1 En Achab zeide Izébel aan al wat 

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

 2 Toen zond Izébel 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 hunlieder een.

Elía’s vlucht naar de woestijn
 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.

 5  En hij legde zich neder en sliep 
onder een jeneverboom; en zie, 
toen roerde hem een engel aan en 
zeide tot hem: Sta op, eet.

 6  En hij zag om, en zie, 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 voor u te 
veel 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.



De openbaring Gods aan Elía
 9 En hij kwam aldaar in een 

spelonk en vernachtte aldaar; 
en zie, 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 zie, de HEERE 
ging voorbij, en een grote 
en sterke wind scheurende 
de bergen en brekende de 
steenrotsen voor den HEERE 
heen; 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 
der spelonk. En zie, 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.

• Elía klaagt over zichzelf en 
zegt dat alles voor niets 
is geweest, in welke twee 
verzen lees je dat? 

• Waar Elía is, daar is de Heere 
ook. Waar jij bent, daar is de 
Heere ook. Is dat een troost 
of maakt dat juist onrustig? 
Of…doet dat je niets?

• Is het verkeerd om te klagen 
over dingen die moeilijk zijn 
in je leven? Is klagen bidden 
of juist ontevreden zijn?

• De Heere geeft Elía tekenen 
waardoor Elía weet dat God 
aanwezig is. Toch staat 
er dat de Heere er niet 
was. Wat wordt daarmee 
bedoeld?
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• Elía zegt (1), maakt (2), 
bouwt (3), graaft (4), legt (5), 
snijdt (6) en vult (7). Zet de 
cijfers bij de verzen waar je 
dat leest.

• Waarom zou Elía water laten 
gieten over de offers en het 
hout?

• Elía gaat offeren. Waarom 
offeren wij nu nooit meer?

De opdracht aan Elía
15 En de HEERE zeide tot hem: 

Ga, keer weder op uw weg, naar 
de woestijn van Damascus; 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 ten profeet zalven in uw 
plaats.

17 En het zal geschieden dat Jehu 
hem die van het zwaard van 
Házaël ontkomt, doden zal; en 
wie 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.
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Doe-opdracht
Wat:   Maak een gedicht. 
Waarover:  Dit kan gaan over verdriet, alleen-zijn, het zoeken van de Heere of misschien weet 
  jij nog wel een mooi onderwerp. Er moet in het gedicht wel iets terugkomen van een Bijbelverhaal of Bijbels   
  thema.
Hoe:   Weet je niet goed hoe je moet beginnen? Maak dan eerst een woordweb. Zet in het 
  midden een belangrijk woord of de naam van de persoon waar jouw gedicht over gaat. Schrijf daaromheen   
  hulpwoorden die erbij horen. Bedenk vervolgens bij elk hulpwoord een of meer rijmwoorden. 
  Neem daarna steeds een hulpwoord en een rijmwoord en bedenk daar twee zinnen mee die op elkaar rijmen.  
  Zo krijg je een mooi gedicht!

Hieronder een voorbeeld over Petrus:

Hulpwoord: verdriet
Rijmwoorden:  ziet, vliet, niet

Hulpwoord: liegen
Rijmwoorden:  bedriegen, vliegen

Hulpwoord: oor
Rijmwoorden:  stoor, voor, door

Hulpwoord: spijt
Rijmwoorden:  bevrijd, snijd, glijd

Hulpwoord: verraad
Rijmwoorden:  stoor, voor, door

Hulpwoord: haan
Rijmwoorden:  gaan, staan, vooraan

Petrus



• Wat lees je over hoe Elía de 
Heere gaat ontmoeten?

• Stel je eens voor: de laatste 
reis voor je de Heere gaat 
ontmoeten! Hoe zou Elía 
zich gevoeld hebben?

• Elía en Elísa wisten dat Elía 
weggenomen zou worden. 
Aan wie had de Heere het 
nog meer verteld?

• Elísa wilde Elía niet alleen 
laten gaan, maar praatte 
liever niet over het afscheid. 
Waarom niet?

• Wat vraagt Elísa van Elía? 
Zie het kader met de uitleg 
van woorden.

• Waarom zegt Elía dat het 
een harde zaak is die Elísa 
vraagt?

• Heb jij ouders, opa’s 
of oma’s die de Heere 
liefhebben? Hoe weet je dat?

• Zou jij dat geloof in de 
Heere ook willen hebben en 
waarom?

• Denk jij er wel eens over na 
dat je eens moet sterven? 
Welk woord past bij jouw 
gedachten: blij, verlangen, 
bang, onzeker, verdriet, …?
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Bijbelstudie 4-12 2 KONINGEN 2:1-18

Elía vaart ten hemel

Inleiding
Toen Elía moedeloos in de woestijn gevlucht was heeft de Heere hem opgezocht en geroepen om 
Elísa te zalven. Achab is in de strijd tegen de Syriërs gedood, Joram is nu koning van Israël.   
Het werk van Elía is bijna klaar, hij zal opgenomen worden in de hemel. Elía en Elísa weten dat 
allebei, maar ze weten het niet van elkaar. 

Zonen der 
profeten (vs.3,5,7)

Twee delen van 
uw geest (vs. 9)

Twee delen van 
uw geest (vs.9)

=

=

=

Leerlingen van 
een profeet

Dubbele erfenis 
zoals een oudste 
zoon, zodat hij 
als opvolger 
van Elía gezien 
wordt.

Bijzondere 
gaven van de 
heilige geest

Woorden uit het 
Bijbelgedeelte uitgelegd

Elísa’s verdriet om het afscheid
 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 

Laatste verzoek aan Elía
 7 En vijftig mannen van de zonen 

der profeten gingen heen 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 word. En Elísa 
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 
word, het zal u alzo geschieden; 
doch zo niet, het zal niet 
geschieden.

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 



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.

Elía vaart ten hemel
11 En het gebeurde als zij 

voortgingen, gaande en 
sprekende, zie, 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 

• Waaraan kun je zien dat Elísa 
heel veel van Elía hield? Zet 
daar een streep onder.

• Elía krijgt een teken 
waardoor hij weet dat zijn 
wens om twee delen van de 
geest is vervuld. Wat is dat 
teken? 

• Heb jij ook iemand die heel 
belangrijk voor jou is en op 
wie jij wil lijken?
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• Wat zeggen en doen de 
zonen der profeten als ze 
Elísa zien?

• Toch twijfelen de zonen 
ergens over, waar gaan ze 
naar op zoek?

• Een dominee is ook een 
knecht van de Heere? Bid jij 
voor hem?

Elísa als profeet erkend
15 Als nu de kinderen der profeten, 

die tegenover te Jericho waren, 
hem zagen, zo zeiden zij: De 
geest van Elía rust op Elísa. En 
zij kwamen hem tegemoet en 
bogen zich voor hem neder ter 
aarde.

16 En zij zeiden tot hem: Zie nu, 
er zijn bij uw knechten vijftig 
dappere mannen; laat hen toch 
heengaan en uw heer zoeken, 
of niet misschien de Geest des 
HEEREN hem opgenomen en 
op een der bergen of in een der 
dalen hem geworpen heeft. 
Doch hij zeide: Zendt niet.

17 Maar zij hielden bij hem aan, 

tot schamens toe; en hij zeide: 
Zendt. En zij zonden vijftig 
mannen, die drie dagen zochten, 
doch hem niet vonden.

18 Toen kwamen zij weder tot hem, 
daar hij te Jericho gebleven was; 
en hij zeide tot hen: Heb ik tot 
ulieden niet gezegd: Gaat niet?

  VRAGEN VERS 15-18  

Afsluitende vraag
Je hebt nu vier Bijbelstudies over Elía nagedacht. 
Wat weet je nu van hem?

Naam en betekenis van de naam:

Woonplaats: 

Beroep:

Karakter:

Bijzondere gebeurtenissen:

Sterven:

Wat zou jij graag van Elía willen hebben?:

Waar ga je de Heere om vragen?:



Aantekeningen

Colofon
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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

v e r b i n d t  j o n g e r e n


