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VOORWOORD 
 
 
Hierbij treft u een vijftal lessen aan ontwikkeld door de Landelijke 
Werkgroep Kinderevangelisatie ten behoeve van de VakantieBijbelClub. In 
de voorbereiding kunt u veel profijt hebben van de aangereikte informatie. 
De lessen hebben alle betrekking op de persoon en het werk van Elia. Hij 
leefde in een donkere tijd in politiek, maatschappelijk en geestelijk 
opzicht. Er zijn vele lijnen te trekken naar de tijd waarin wij leven. In de 
tijd van Elia scheen de Kerk, met de woorden van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, tot niet gekomen te zijn. Elia meende zelfs dat hij nog 
alleen was overgebleven. Toch waren er nog zevenduizend, die hun 
knieën voor Baäl niet gebogen hadden.  
De tijd van Elia is ook een tijd van wonderen geweest. God ging door met 
Zijn werk. Dat kon Achab niet verhoeden. De God van Elia leeft nog. Die 
wetenschap moge een bemoediging zijn om Zijn Woord te verbreiden, 
zowel in de gemeente als daarbuiten. Wat een voorrecht als er 
gelegenheid mag zijn om anderen met die boodschap in aanraking te 
brengen. Het is onze hartelijke wens dat de Heere dit werk onder de 
kinderen en tieners met Zijn onmisbare zegen bekrone.     
  
ds. A. Schot 
 



LES 1:  ELIA DE PROFEET 
 
 
Thema 
1.Elia de profeet: hij wijst zonde van het volk aan en kondigt straf op de zonde aan. 
2. Elia bij de beek Krith: God onderhoudt Zijn kind. 
 
Vindplaats 
1 Koningen 17: 1 t/m 7 
 
Kerntekst 
1 Koningen 17: 5: Elia ging dan heen en deed naar het Woord des Heeren; 
 
Aantekeningen bij de tekst 
1 Koningen 17; 1 t/m 7 
vs. 1 Elia: betekent ‘de HEERE is mijn God’. 

de Thisbiet: afkomstig uit de stad Thisbe.  
 van de inwoners van Gilead: dit is Thisbe in Gilead. Er is nog een Thisbe in  

het Noorden. 
 Achab: koning van Israël, het Tienstammenrijk. Eerste koning die Baäldienst  

invoert. 
 voor Wiens aangezicht ik sta: Wiens knecht ik ben. Elia spreekt in opdracht  

van God 
 dauw: valt van mei tot oktober en zorgt in deze droge maanden voor  

voldoende vocht voor de plantengroei. De dauw in het oosten is veel ‘natter’  
dan onze dauw. 
tenzij dan naar mijn woord: verwacht geen dauw of regen totdat u weer van 
mij hoort. Dit is een manier van zweren. 

vs. 2 des HEEREN: de God van het verbond. 
vs. 3 naar het oosten, naarde  beek Krith: ligt in een ravijn, de oorsprong van de 

stroom komt vanuit het gebergte van Efraïm en gaat naar de Jordaan. 
 voor aan de Jordaan: dichtbij de Jordaan. 
vs. 4 raven: onreine, vleesetende roofvogels. Het wonder is nog groter omdat raven 

roofzuchtige, gulzige vogels zijn, de raaf verlaat zelfs zijn eigen jongen als er 
te weinig voedsel is. 

 onderhouden: eten geven. 
vs. 5 deed naar het woord des Heeren: Elia gehoorzaamt. 
vs. 6 des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds: twee keer  

per dag brood én vlees; overvloed en regelmaat. 
vs. 7 ten einde van vele dagen: na ongeveer zes maanden. 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Voorzienigheid Gods (H.C. vraag en antwoord 27) 
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? 
De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, 
mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, 
dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en 
drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, 
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. 



 
Christus, een Gezalfde, tot Profeet en Leraar (H.C. vraag en antwoord 31) 
Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd? 
Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, en met den Heiligen Geest gezalfd, 
tot onze hoogsten Profeet en Leraar, Die ons den verborgen raad en wil Gods van 
onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft (…). 
 
Eerste gebod (H.C. vraag en antwoord 94 en 95) 
Wat gebiedt God in het eerste gebod? 
Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, 
superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde 
en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen, Hem alleen vertrouwe, in alle 
ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe, van Hem alleen alles 
goeds verwachte, Hem van ganser harte liefhebbe, vreze en ere, alzo, dat ik eer van 
alle schepselen afga en die varen late, dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil 
doe. 
 
Wat is afgoderij? 
Afgoderij is in de plaats des enigen waren Gods, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard 
heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn 
vertrouwen zet. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Baäldienst 
Achab is de eerste koning in Israël die officieel de Baäldienst invoert. Hij bouwt een 
tempel voor Baäl. Ook maakt hij een afbeelding van Astarte, de gemalin van Baäl. Hij 
gaat Israël voor in de aanbidding van Baäl. 
 
Profeet 
Een profeet is iemand die namens God spreekt. Hij ontvangt het Woord van God 
door middel van dromen/gezichten, door een verschijning of door onmiddellijke 
inspraak door de Geest van God. De profeet is zich daarvan bewust en weet Gods 
Woord en zijn eigen woord gescheiden te houden. 
De profeten onderwijzen het volk in de Wet van God; zij bestraffen de zonden van 
het volk; zij kondigen het oordeel aan bij volharding in de zonde en roepen op tot 
bekering; ook voorzeggen zij wel de toekomst, in het bijzonder van de komende 
Messias en Zijn Koninkrijk. 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
God laat Zijn volk niet los. God straft het volk opdat zij zich bekeren van hun zonden. 
Ook wij hebben straf verdiend door de zondeval, onze zonden. Maar toch mogen wij 
nu ook horen uit de Bijbel dat we ons moeten bekeren en God moeten dienen, te 
leven tot eer van Hem en niet van jezelf of de wereld. 
Als je Hem liefhebt zal Hij ook voor je zorgen. 
 
Vertelschets 
1. Achab, koning van Israël, gaat het volk voor in het vereren van Baäl. 



2. God laat Zijn volk niet over in hun zonden, maar stuurt Zijn profeet Elia 
3. Elia is verdrietig over de afgodendienst door het volk en vraagt aan de Heere  

of Hij wil laten zien dat Hij alleen God is. 
4. Elia voorzegt Achab grote droogte. 
5. God stuurt Elia naar de beek Krith. 
6. God geeft Elia niet over aan de hongersnood, maar Hij zorgt voor Zijn kind:  

raven brengen voedsel, water kan Elia uit de beek halen. 
7. Na ongeveer zes maanden is de beek uitgedroogd. 
8. Dan gebiedt God hem naar Zarfath te gaan. Ook daar zorgt Hij voor Zijn 

knecht. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Wat betekent honger hebben? Je hebt wel vaak beelden of plaatjes gezien van 
mensen en kinderen die hongersnood hebben, geen eten, geen drinken. 
In dit verhaal gaat het ook over honger. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Waarom krijg je wel eens straf? 
Je ouders of de meester geeft straf met het doel dat je er iets van leert. Voor je eigen 
bestwil.  
 
Voor +12 jarigen 
Weet je wat een profeet is? 
In de tijd van de Bijbel stuurde de Heere God profeten. Eén ervan is Elia.  
 
Om met de kinderen te lezen  
1 Koningen 17 : 1 t/m 6 
 
Liederen 
Psalm 111: 3  Hij maakte Hij die heerlijk is 
Psalm 81: 10  Eert geen uitlands god  
Psalm 81: 12  Opent uwen mond 
Psalm 81: 13  Maar mijn volk wou niet naar Mijn stemme horen 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 

- Elia komt de straf vertellen van de Heere God aan Achab omdat Achab en 
het volk zondigt.  
Hoe breng je in de vertelling aan evangelisatie-kinderen naar voren dat ook 
wij straf verdiend hebben en ons schuldig maken aan afgoderij? 

- Het Nederlandse volk ontkerstent en keert zich steeds meer af van de 
dienst van God. 
Hoe bemerk je dit verschijnsel in de achterliggende jaren bij het 
evangelisatie-werk of in je omgeving? 

- Waarin lijkt Elia op de Heere Jezus Christus? 
 
Verwerking + 12 
 
De Bijbel erbij 
 



1. Waarom moet Elia naar Achab toe (vorig hoofdstuk vs. 30)? 
2. Wat betekent “voor Wiens aangezicht ik sta (vs. 1)? 
3. Wat is de straf die Elia aan Achab vertelt (vs. 1)? 
4. Hoe kreeg Elia te eten en te drinken bij de beek Krith (vs. 4)? 

 
 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 
 

1. God is de Schepper van de hemel en aarde en alles wat daar leeft. Hij 
bestuurt alles. 
Waaruit blijkt dat uit de vertelling van Elia? 
Weet je een voorbeeld te noemen uit deze tijd waaruit blijkt dat God over alles 
regeert? 

2. Elia is een profeet, wat is het werk van een profeet? 
Weet je nog meer profeten uit de Bijbel? 

3. De Heere God praatte tegen Achab via een profeet, Elia. Hoe spreekt God in 
deze tijd tot ons? 



LES 2:  ELIA IN ZARFATH 
 
 
Thema 

1. Gods zorg in lichamelijke en geestelijke nood. 
2. Opwekking uit de dood – wedergeboorte. 

 
Vindplaats 
1 Koningen 17: 8 t/m 24 
  
Kerntekst 
1 Koningen 17: 9a: Maak u op, ga naar Zarfath, dat bij Sidon is, en woon aldaar; 
 
 
Aantekeningen bij de tekst 
1 Koningen 17: 8 t/m 24 
vs. 8 Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem zeggende: tot de profeet Elia 
vs. 9 Ga heen naar Zarfath: anders genoemd: Sarepta (Lukas 4: 26). Een stad 

gelegen in den stam van Aser, tussen Tirus en Sidon. Elia moet naar het 
heidense Sidon in Fenicië, waar alleen Baäl vereerd wordt. 

vs.10 Een weduwvrouw: herkenbaar aan haar weduwdracht, van oudsher een zwart 
gewaad. 

 hout lezende: die hout aan het sprokkelen is. 
 een weinig waters: haal wat water en geef het mij te drinken. 
vs.12  een koek:  een broodkoek. 
 en sterven: vanwege gebrek aan eten. 
vs.14  het meel zal niet verteerd worden: niet opraken. 
vs.17  waardin van het huis: de huisvrouw. 
          totdat geen adem in hem overgebleven was: hij blaast de laatste adem uit. 
vs 18  Wat heb ik met u te doen?: ik wil niets met u te maken hebben. 
 om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen: bij God. Als God de mens 

straft, heet het dat Hij ‘zijn ongerechtigheid gedenkt’. De vrouw denkt dat Elia 
haar dit aandoet. 

vs. 20 hebt Gij deze vrouw zo kwalijk gedaan: Elia verwijt God niet dat Hij haar zoon 
heeft weggenomen, maar hij vreest dat Gods Naam hierdoor gelasterd zal 
worden, omdat het met zijn verblijf aldaar in relatie gebracht zal worden. De 
eer van God gaat hem ter harte  en het heil van deze vrouw. 

vs.21  hij mat zich uit: hij strekt zich uit. 
vs. 22 dat het weder levend werd: zonder de ziel is het lichaam dood. 
vs. 24 Nu weet ik dat gij een man Gods zijt enz.: op een eenvoudige wijze belijdt ze 

haar geloof in God. 
 dat het Woord des HEEREN waarheid is: betrouwbaar is. 
 



Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Belofte (D.L. hfdst. 3 en 4, artikel 8) 
Doch zovelen  als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk 
geroepen.  Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord, wat Hem 
aangenaam is; namelijk, dat de geroepenen tot Hem komen. 
Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en 
het eeuwige leven.  
Elia belooft de weduwe dat God een wonder zal doen. De vrouw gelooft het en ziet 
de waarheid van Gods Woord. Zo zullen al Gods beloften zeker ook voor ons in 
vervulling gaan, als wij ze geloven.  
 
Opwekking uit de dood (H.C. vraag en antwoord 57) 
Vraag: Wat troost geeft u de “opstanding des vleses”? 
Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde  aan tot Christus, haar Hoofd, 
zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus 
opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd, en aan het heerlijk lichaam van 
Christus gelijkvormig zal worden.  
Bij het sterven verlaat de ziel het lichaam en komt ze op hetzelfde moment op de 
plaats van haar eeuwige bestemming: de hel of de hemel. 
In dit geval is de ziel van de jongen naar de hemel gegaan, want uit de hel is geen 
terugkeer meer mogelijk. Bij de algemene opstanding uit de doden keert elke ziel 
weer terug in haar eigen lichaam, dat de Heere zal herscheppen. Dan zullen ziel en 
lichaam voor altijd verenigd blijven. Deze opwekking uit de dood is een voorbeeld 
van de algemene opwekking van alle doden op de laatste dag. 
 
Om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen bij God (H.C. vraag en antwoord 
2) 
Vraag: Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven 
en sterven moogt? 
Antwoord: Drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zij. Ten andere 
hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde. En ten derde hoe ik Gode voor 
zulke verlossing zal dankbaar zijn. 
De weduwe legt onmiddellijk, en zonder dat het haar met zoveel woorden gezegd 
wordt, het verband tussen haar zondige leven en het overlijden van haar kind. Dat is 
een goed teken, als ons geweten gaat spreken. We kunnen niets beters doen, bij alle 
ellende die ons overkomt, dan eerst de oorzaak bij onszelf te zoeken. Want alle 
ellende heeft ten diepste maar één oorzaak, onze zonde. Daarvan overtuigt de 
Heilige Geest: van zonde, gerechtigheid en oordeel. 
Dagelijks moet de christen leren hoe groot zijn zonde en ellende is. Om getroost te 
kunnen leven. Ook als je kind sterft. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Zarfath 
Zarfath wordt ook Sarepta genoemd. Fenicië deelt in de hongersnood.  
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 



Gods zorg in zowel lichamelijke als geestelijke noden. Opwekking uit de dood en 
geloof. 
 
Vertelschets 

1. God gebiedt Elia naar Zarfath te gaan. 
2. Daar zal een weduwe hem onderhouden. 
3. De vrouw staat op punt het laatste maal te bereiden. 
4. Elia belooft de vrouw dat meel en olie niet zullen ophouden. 
5. De vrouw gelooft Elia. 
6. Haar zoontje sterft. 
7. Elia wekt het kind op uit de dood. 
8. De vrouw belijdt de waarheid van Gods Woord. 

 
Voor 4-8 jarigen 
Dit verhaal gaat over de weduwe van Zarfath. Zarfath wordt ook wel Sarepta 
genoemd. Het is een stad die in de stam Aser tussen Tyrus en Sidon ligt. De Heere 
zegt dat Elia naar Zarfath moet gaan en daar moet gaan wonen. Daar is een vrouw 
die Elia op Gods bevel moet onderhouden. Er is grote hongersnood in het land. De 
vrouw heeft ook bijna geen eten meer. 
Als Elia om eten vraagt is zij bezorgd, omdat zij bijna niets meer heeft voor haarzelf 
en haar zoontje. Elia belooft haar dat meel en olie niet op zullen raken totdat de 
Heere regen op aarde zal geven. Dat is ook gebeurd. Meel en olie raakten niet op. 
Op een dag wordt haar zoontje erg ziek en sterft. Groot is het verdriet van deze 
vrouw. Elia roept de Heere aan en bidt. De Heere hoort de stem van Elia en de 
jongen wordt levend. Daarna belijdt de vrouw de waarheid van Gods Woord. 
  
Voor 8-12 jarigen 
Dit verhaal gaat over een vrouw waarvan haar man gestorven is. Zij woont in een  
heidens land. Daar is hongersnood. Dat betekent dat er bijna geen eten meer is. De 
HEERE stuurt Elia naar Zarfath, waar deze vrouw woont. Haar zoontje wordt ziek en 
sterft. Elia neemt het jongetje mee naar de kamer waar hij woonde en legt het op zijn 
bed. Dan gaat hij bidden tot de Heere. Daarna strekt hij zich drie maal over het 
jongetje uit en zegt: “Heere, mijn God, laat dit kind toch levend worden”. De Heere 
verhoort zijn gebed en de jongen wordt levend.  
 
Voor +12 jarigen 
Dit verhaal gaat over de weduwe van Zarfath. Zarfath wordt ook wel Sarepta 
genoemd. Het is een stad die in de stam van Aser tussen Tyrus en Sidon ligt. De 
Heere zegt dat Elia naar Zarfath moet gaan en daar moet gaan wonen. Daar is een 
vrouw die Elia op Gods bevel moet onderhouden. Er is grote hongersnood in het 
land. De vrouw heeft ook bijna geen eten meer . 
Als Elia om eten vraagt is zij bezorgd, omdat zij bijna niets meer heeft voor haarzelf 
en haar zoontje. Elia belooft haar dat meel en olie niet op zullen raken, totdat de 
Heere regen op aarde zal geven. Dat is ook gebeurtd. Meel en olie raakten niet op. 
Op een dag wordt haar zoontje erg ziek en sterft. Groot is het verdriet van deze 
vrouw. Elia neemt het jongetje mee naar de kamer waar hij woonde en legt het op 
zijn bed. Dan gaat hij bidden tot de Heere. Daarna strekt hij zich drie maal over het 
jongetje uit en zegt: “Heere, mijn God, laat dit kind toch levend worden”. De Heere 
verhoort zijn gebed en de jongen wordt levend.  



“Nu weet ik (…………) dat het Woord des Heeren in uw mond waarheid is”, zegt de 
weduwe, als haar kind uit de doden is opgestaan. Dit is de taal van het geloof. Wij 
weten dat Gods Woord waarachtig is, want Christus is opgestaan uit de doden. Maar 
het ongeloof laat niet gezeggen, al ware het dat er iemand uit de doden opstond. 
 
Om met de kinderen te lezen  
Mattheüs 6: 25 t/m 34 
Lucas 4:16 t/m 32 
 
Liederen 
Ps. 33: 10  Zijn machtig arm beschermt de vromen. 
Ps.147: 5  God wil al ’t vee steeds spijzen, laven 
 
Elke dag aan ons gegeven: 

Elke dag aan ons gegeven 
     Is een zegen van U, Heer,. 
     Geeft dat wij dat nooit vergeten. 
     Leer ons elke dag dat weer. 
 
     Helpt U ons dan steeds te leven 
   Naar Uw wil  en tot Uw eer. 
   Wil ons uit genade geven 
   Eens te wonen bij U Heer. 
 
God, Die alles maakte: 
 God, Die alles maakte, 
    de lucht en ’t zonlicht blij, 
   de hemel, zee en aarde, 
    zorgt ook voor mij. 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Ook in onze tijd werkt de Heere soms op wonderlijke wijze. Kunnen jullie 
wellicht een voorbeeld daarvan noemen / gebruiken?  

-  Wat is de kern van deze geschiedenis? 
-  Bespreek de noodzaak van het gebed. 
-  Lees vraag en antwoord van de H.C. zondag 50: welke is de vierde bede. 

Geef dit aandacht in het verhaal. 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Noem de andere naam voor Zarfath. 
2. In welke stam lag deze stad? 
3. Welke twee grote wonderen gebeurden er? 
4. Tot welke geloofsbelijdenis kwam deze vrouw? 

 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 



Zeg het maar 
1. Is er in onze tegenwoordige tijd ook nog hongersnood? Zo ja, noem plaatsen 

waar dat voorkomt. 
2. Wat is de oorzaak van alle ellende welke de mens overkomt. Is dit algemeen 

of moet dat persoonlijk beleefd worden? 
3. Waaruit blijkt dat de God van Elia dezelfde is gebleven? 
4. De Heere verhoort de gebeden van Zijn kinderen. Waaruit blijkt dat in deze 

geschiedenis? 



Les 3: Elia op de Karmel 
 
 
Thema 
Kies heden wie je dienen zult! 
 
Vindplaats 
1 Koningen 18: 17 t/m 46. 
 
Kerntekst 
“Toen naderde Elia 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.” (1 Koningen 18: 21). 
 
Aantekeningen bij de tekst 
1 Koningen 18: 
vs. 17 beroerder Israëls: Achab beschuldigt Elia ervan dat hij Israël in het ongeluk stort. 
vs. 19 vierhonderd profeten van het bos: deze profeten waren verbonden aan het koninklijk 
heiligdom in het bos, dat aan Astarte of Astoreth was gewijd. 
vs. 21 hinkt gij op twee gedachten: Israël wil God en Baäl samen dienen, terwijl ze wel 
weten dat er maar één God is, aan wie zij eer verschuldigd zijn. 
 volgt Hem na: dien Hem. 
vs. 23 varren: stieren. 
vs. 24 die zal God zijn: de enige ware God. 
vs. 26 zij sprongen tegen het altaar: om hun smeekbeden kracht bij te zetten. 
vs. 28 naar hun wijze: ze waren gewend om op deze wijze het medelijden van Baäl op te 
wekken. 
vs. 29 totdat men het spijsoffer zou offeren: het spijsoffer werd omstreeks deze tijd (15.00 
uur) in Jeruzalem gebracht. 
vs. 30 heelde het altaar des Heeren: dat verwoest was om plaats te maken voor het altaar van 
Baäl. 
vs. 31 Elia nam twaalf stenen: om daarmee te laten zien dat de twaalf stammen een eenheid 
behoorden te zijn. 
 Israël zal uw naam zijn: door de Heere tot Jakob, hun stamvader, gesproken. 
vs. 32 hij bouwde het altaar in de Naam des HEEREN: door ingeven van God. 
 naar de wijdte van twee maten zaads: de afstand tussen twee rijen zaad, ongeveer 30 
cm. 
vs. 34 vult vier kruiken met water: uit een nabije bron. 
 giet het op het brandoffer en op het hout: dit om bij voorbaat elke verdenking van 
heimelijk bedrog tegen te gaan en opdat het wonder des te groter wordt. 
vs. 36 dat de profeet Elia naderde: tot het altaar. 
vs. 37 Antwoord mij, HEERE: geef een zichtbaar teken. 
 dat Gij die God zijt: de enige, ware God bent. 
 dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt: dat God hun hart heeft afgewend van 
afgoderij en Hij de eer van hun bekering ontvangt. 
vs. 38 en dat stof: grond, aarde. 
vs. 40 en slachtte hen aldaar: in overeenstemming met Gods Wet en door ingeven van God. 
Elia doet, wat Achab verzuimt. 
vs. 41 eet en drink: uit vreugde over het einde van de droogte. 
 daar is een geruis van een overvloedige regen: de regen is er nog niet, maar Elia 
gelooft dat ze komt, vanwege de belofte van God. 



vs. 42 legde zijn aangezicht tussen zijn knieën: Elia vraagt ootmoedig om de vervulling van 
Gods belofte. 
vs. 44 kom af: rijd van de berg Karmel af naar Jizreël. 
 dat u de regen niet ophoude: doordat de wagen vastloopt ten gevolge van de door de 
stortregen ontstane modder. 
vs. 46 de hand des HEEREN was over Elia: de Heilige Geest geeft hem grote ootmoed en 
uithoudingsvermogen. Hij snelt vele kilometers voor de wagen van koning Achab uit, als om 
de weg voor de koning te bereiden. Hij eert de (goddeloze) koning. 
 hij gordde zijn lenden: om beter uit de voeten te kunnen (het opperkleed –een grote 
vierkante doek die op de onderkleding wordt gedragen- wordt wat over de gordel 
omhooggetrokken, zodat men ongehinderd kon lopen). 
 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
H.C., zondag 34, vr. en antw. 94 en 95. 
Er is één God: God gebiedt in het eerste gebod dat we Hem alleen zullen dienen. 
 
DL 3,4 art. 10, 1 Koningen 18: 37. 
Bekeerd worden: Maar dat anderen, door de bediening van het Evangelie geroepen zijnde, 
komen, en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door 
zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen; (...) maar men moet het Gode toeschrijven, Die, 
gelijk Hij de Zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus alzo ook diezelfden in de 
tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigt, en uit de macht der duisternis 
verlost zijnde, tot het rijk van Zijn Zoon overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de 
deugden Desgenen Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, en 
opdat zij niet in zichzelf maar in de HEERE zouden roemen (...). 
 
HC, vr. en antw. 116. 
Belofte: Elia heeft de belofte van God gekregen dat het gaat regenen. Hij gelooft wat de 
HEERE zegt. Dat blijkt uit zijn vurig gebed en zijn hoopvol uitzien, net zolang tot er regen 
komt. Zo staat het ook met het verkrijgen van de andere beloften van God: omdat “God Zijn 
genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijk zuchten 
zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken”. 
 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
Baäl: 
Achab is de eerste koning in Israël die officieel de Baäldienst invoert. Hij bouwt een tempel 
voor Baäl, met een beeld van en een altaar voor Baäl. Ook maakt hij een afbeelding van 
Astarte, de gemalin van Baäl. Hij gaat Israël voor in de aanbidding van Baäl. 
Baäl was de zonnegod, aan wie bliksem en vuur werden toegeschreven. Er was daarom geen 
verontschuldiging voor Baäl en zijn vereerders dat het vuur niet kwam.  
 
Zelfverwondingen: 
Het was een algemeen gebruik in de heidenwereld om de vertoornde godheid te verzoenen 
door zelfkastijding. 
 
Lopen voor het aangezicht van Achab: 



Elia liep voor Achab uit, waarschijnlijk om hem te tonen dat het niet zijn bedoeling was 
opstand te verwekken. Hij laat daarmee juist zien dat hij de koning eer en eerbied wilde 
bewijzen. De afstand van de Karmel tot Jizreël is 18 km. 
 
Tijd van het avondoffer: 
Elia vraagt aandacht voor de inzettingen van God. Het herstel van het altaar met de twaalf 
stenen (symbool van de eenheid van het volk) en de tijd van het avondoffer (gemeenschap 
met de gelovigen). 
 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemene opzet 

1. De honger steeds erger. 
2. Achab en Elia ontmoeten elkaar. 
3. Achab geeft Elia de schuld van de hongersnood. 
4. Elia vraagt Achab de profeten van Baäl en het volk op de Karmel te verzamelen. 
5. Elia vraagt het volk te kiezen voor God of Baäl. 
6. Er worden twee offers klaargemaakt. 
7. De God Die met vuur antwoordt, is de enige, ware God. 
8. De profeten van Baäl roepen en springen tevergeefs. 
9. God verhoort het gebed van Elia en antwoordt door vuur. 
10. De profeten van Baäl worden gedood (volgens bevel van God) bij de beek Kison. 

(voor de jongere kinderen kan dit punt weggelaten worden) 
11. Elia zegt tegen Achab dat er regen komt, terwijl de lucht nog blauw is. 
12. Op het ootmoedige en vurige gebed van Elia wordt de lucht zwart. 
13. Voordat het regent, loopt Elia voor Achabs wagen uit. 

 
Algemene opmerkingen 
Het gedeelte over de ontmoeting met Obadja is weggelaten, omdat de vertelling dan te lang 
zal worden. Uit de vorige verhalen zijn de kinderen bekend met de hongersnood. Er kan evt. 
begonnen worden, door daarop aan te sluiten. De honger is zo erg dat er voor mensen én 
beesten geen eten meer te vinden is. 
Achab geeft Elia de schuld van de hongersnood. Hier kunnen we kort herhalen dat het juist de 
straf van God is, omdat Achab en het volk Hem hebben verlaten. 
Kern van het verhaal is dat Elia het volk voor de keuze stelt om of de Heere, of Baäl te 
dienen. Van twee walletjes eten is onmogelijk! 
De Heere laat zien dat Hij God is. Hij is de God op wie je aankunt. Baäl kan niet luisteren. 
Elia vertrouwt volledig op God. Als er nog geen spoortje van een aankomende regenbui te 
ontdekken is, zegt hij tegen Achab dat de regen er aankomt. God heeft het immers beloofd. 
Dan bidt Elia heel ootmoedig (gebedshouding) om de vervulling van Gods belofte. De Heere 
wil er om gebeden zijn! 
 
 
Voor 4-8 jarigen 
Benadruk vooral de kern van het verhaal: de keuze voor God of voor Baäl. De andere punten 
die onder de algemene opmerkingen genoemd zijn niet te veel benadrukken. Het wordt anders 
te veel. 



Als intro kan aan de orde komen wat afgoden zijn. Vroeger maakten mensen een beeld. Dat 
kan niet horen of zien. Alles wat in de plaats komt van God zou je een afgod kunnen noemen. 
Wellicht kan er wat uit komen bij een vraaggesprekje vooraf, al zal dat best moeilijk zijn.  
Als intro kan ook de keuze genomen worden. Dat de Heere gediend wil worden met heel het 
hart, en niet met een stukje ervan. Misschien kan hier een voorbeeld dienen als een vriendje of 
vriendinnetje waarmee je aan het spelen bent, maar die je in de steek laat als er een ander of 
als er anderen bijkomen (met bijv. prachtig speelgoed o.i.d.). We moeten ervoor oppassen de 
voorbeelden voor deze leeftijdsgroep te abstract te maken. Ook het spreken over het “hart” 
kan al verwarrend zijn. 
 
Elia staat alleen tegenover zoveel priesters. Het volk staat erbij, twijfelt, ze weten het niet. 
Maar .... Elia ís niet alleen. Hij heeft een sterke God. En Elia komt niet beschaamd uit. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Zie  opmerkingen bij 4-8 jarigen of eventeel voor de +12 jarigen. 
 
Voor +12 jarigen 
 
De keuze benadrukken. Dat zou aan de hand van een voorbeeld kunnen. Je kunt ze ook als 
intro of in een vraaggesprek gebruiken. Hieronder volgen er twee: 

- Op school doe je een voetbalwedstrijd. Er worden twee teams gemaakt, team A en 
team B. Stel dat er één jongen tussen loopt die zegt het maakt me niet uit wie er 
wint. Als de bal voor doel A komt schiet ik ‘m daarin, komt de bal bij B, dan doe 
ik het daar. Dat kan natuurlijk niet. Je hoort bij een van de ploegen. Je kunt niet bij 
allebei een beetje meedoen. 

- Een jongen vindt twee meisjes wel leuk, maar kan niet kiezen. De ene keer gaat hij 
een dagje weg met Marieke, de andere keer met Janneke en zo gaat dat maar door. 
Is Marieke of Janneke blij met zo’n jongen? Nee toch, ze zal zeggen: “ zo wil ik 
het niet, je moet kiezen”. 

Voor deze leeftijdsgroep kan wellicht het onderdeel over het vertrouwen van Elia ook wat 
meer aandacht krijgen. Zijn vertrouwen dat God zal doen wat Hij belooft.  
 
Om met de kinderen te lezen  
 

- een klein gedeelte uit 1 Koningen 18, bijv. de verzen 19 t/m 24, 36 t/m 39, of 41 
t/m 46 

- Jozua 24: 14 t/m 24 
- Mattheüs 22: 37 en 38 
- Openbaringen 3: 14 t/m 22 

 
Liederen 
 
Psalm 75: 1 
Psalm 81: 12 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
Ik stel mijn vertrouwen op de Heere God 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 



- Lees Mattheüs 22: 37 en 38. De Heere vraagt heel het hart en heel ons verstand. 
Wat kan er allemaal in de weg staan? 

- Denk na over voorbeelden om dit eenvoudig te vertellen aan de kinderen. 
- In Openbaringen 3: 14 t/m 22 wordt de Laodicenzen verweten dat ze lauw zijn. 

Ook het volk Israël op de Karmel zwijgt in eerste instantie. In onze tijd is er veel 
lauwheid. Waaruit blijkt dat? Hoe is dat in ons eigen hart? Hoe kan daar 
verandering in komen? 

 
 
  
Verwerking + 12 
 
------ 1. De Bijbel erbij ------- 
 

1. Wie zijn er op de Karmel  (vs. 19)? 
2. Wat vraagt Elia aan het volk en wat betekent dat (vs. 21)? 
3. Wat doet Elia allemaal als hij het offer klaarmaakt en waarom doet hij dat (vs. 30 t/m 

35)? 
4. Wat gebeurt er als Elia bidt (vs. 36)? 
5. Elia bidt om regen. Hoe vaak moet de jongen gaan kijken of hij al wat ziet (vs. 43)? 

 
 
------ 2. Puzzelen maar ------- 
 
Een of meer eenvoudige woordpuzzeltjes. 
 
------ 3. Zeg het maar --------- 
 

1. Israël moest kiezen voor God of Baäl. Weet jij nog meer voorbeelden uit de Bijbel van 
mensen die moesten kiezen? 

2. Het volk twijfelt. Ze weten niet wat ze moeten kiezen. Hoe komt het dat wij het ook 
(vaak) moeilijk vinden om te kiezen? 

3. Elia gelooft God. De regen zal komen, ook al is de lucht nog blauw. Durven wij ook 
zo op God te vertrouwen? 

4. Zeven keer gaat Elia’s jongen kijken of hij al wat ziet van de regen. Elia blijft bidden. 
Zou jij zo lang vol kunnen houden? 



LES 4:  ELIA IN DE WOESTIJN 
 
 
Thema 
God ondersteunt Zijn moedeloze knecht. 
 
Vindplaats 
1 Koningen 19 : 1 t/m 18 
 
Kerntekst 
1 Koningen 19: 18: Ook heb Ik in Israël doen overblijven zeven duizend, alle knieën 
die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en alle mond die hem niet gekust heeft. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
1 Koningen 19: 1 t/m 18 
vs. 2 zo doen mij de goden: ze zweert dat de goden haar mogen straffen als ze Elia  

niet zal doden. 
vs. 3 en liet zijn jongen aldaar: hij wil alleen zijn. 
vs. 4 het is genoeg: ik heb genoeg geleden.  

Ik ben niet beter dan mijn vaderen: ik heb niet meer kracht en moed dan zij en  
kan deze ellende niet langer dragen. 

vs. 5 een engel: de Zoon van God. 
vs. 7 de weg zou voor u te veel zijn: om op eigen kracht verder te gaan. 
vs. 8 door de kracht derzelver spijs: de HEERE legt een wonderlijke kracht in het  

eten, waardoor hij 40 dagen buiten eten en drinken kan. 
 de berg Gods: zo genoemd, omdat God op het gebergte van Sinaï, de berg 

 Horeb verschenen  is en Zijn Wet aan het volk heeft verkondigd. 
vs. 9 Wat maakt gij hier?: wat doet u hier? De HEERE berispt Elia tot twee keer toe,  

omdat hij zijn roeping ontvlucht. 
vs. 10 de kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten: ze leven niet meer naar de  

wetten van Uw verbond. 
 Uw altaren afgebroken: de altaren die er nog steeds waren op de hoogten. Op  

zich is dat afbreken goed, omdat de hoogtedienst verboden is, maar niet als er  
altaren voor Baäl voor in de plaats komen. 

vs.11,12wind, aardbeving, vuur: tekenen van oordeel. 
vs. 12 het suizen van een zachte stilte: de HEERE is niet in de wind, de aardbeving  

en het vuur met Zijn genadewerking, maar wel met Zijn oordeelwerking. Het  
oordeel over Zijn onbekeerlijke volk Israël wordt uitgevoerd door Hazaël, Jehu  
en Elisa. Zijn genade werkt God door Zijn Woord en Geest in de 7000 
uitverkorenen van Zijn volk. Hun bekering geschiedt in stilte. 

 stilte: teken van genade. Als God genade uitwerkt in een mens, komt er vrede  
in het hart. 

vs. 13 dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel: uit diepe eerbied en vrees voor  
God, Die hij niet waard is te aanschouwen. 

vs. 15 en zalf Hazaël: Elia heeft dit aan Elisa opgedragen, die Hazaël het  
koningschap voorzegt ( 2 Kon. 8: 13). 

vs. 16 daartoe zult gij Jehu zalven: dit laat Elisa uitvoeren door een van de leerlingen  
van de profeten ( 2 Kon. 9:1 t/m 3). 

vs. 17 het zwaard van Hazaël: Elisa weent, als hij Hazaël tot koning zalft over Syrië  
(2 Kon. 8: 12). 



 die ontkomt: niet chronologisch bedoeld, maar in die zin dat niemand zijn straf  
zal ontlopen. 

 het zwaard van Jehu: Jehu roeit alle profeten en dienaars van Baäl uit. 
 dien zal Elisa doden: die zal door Elisa gedood worden. Dit geschiedt figuurlijk  

door het Woord van God, dat een ieder die zich niet bekeert de eeuwige dood  
aanzegt, maar ook letterlijk, door de dood van 42 kinderen ( 2 Kon. 2: 24). 

vs. 18 zeven duizend: niet letterlijk nemen, maar in de zin van een groot aantal. 
 die hem niet gekust heeft: de offeraar moet de voeten van het beeld van Baäl  

kussen. De kus is een teken van verering en diepe genegenheid (Hos. 13: 2).  
 Tegen deze achtergrond moeten we de vermaning van God aan de heidense 

vorsten verstaan, om “de Zoon te kussen” ( Ps. 2: 12). 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Van de algemene Christelijke Kerk (N.G.B. artikel 27) 
Hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in 
de ogen der mensen; gelijk Zich de HEERE gedurende de gevaarlijke tijd onder 
Achab zevenduizend mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baäl niet 
gebogen hadden. 
 
Openbaring van God (D.L. hoofdstuk 3 en 4 artikel 16) 
Alzo werkt ook deze Goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in 
stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, noch dwingt hen 
met geweld tegen hunnen dank, maar maakt hen geestelijk levend, heelt, verbetert 
en buigt hen tegelijk liefelijk en krachtig; alzo dat, waar de wederspannigheid en 
tegenstand van het vlees te voren ten enenmale de overhand had, daar nu een 
gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de Geest de overhand begint te krijgen. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Jeneverboom 
De jeneverboom is een op een brem lijkende, groene struik zonder bladeren, die 2 
meter hoog kan worden. Door zijn dichte vertakking geeft hij enige schaduw. 
 
Koek 
Men is gewoon het deeg op een gloeiend heet gestookte steen te leggen en zo te 
bakken. 
 
Profetenmantel 
De profeten dragen sinds de tijd van Elia een ruige, harige mantel, gemaakt van 
schapenvacht, geitenvel of kamelenhaar, waaraan zij herkenbaar zijn. Johannes de 
Doper is de laatste die met die dracht laat zien dat hij een profeet is. 
Het Nieuwe Verbond kent geen speciaal ambtsgewaad, zoals van de priesters en 
profeten onder het Oude Verbond. 
 
Dagreis 
Een dagreis is ongeveer 40 km. 
 
Afstand 
De afstand van Berseba naar Horeb is 500 km. 



 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
Elia wordt in deze vertelling getekend als een mens met hoogtepunten en 
dieptepunten in zijn geloofsleven. Elia had verwacht dat het volk tot de Heere zou 
terugkeren. Israël had slechts onder de indruk van het ogenblik voor de Heere 
gekozen, maar was innerlijk niet veranderd. Van zijn grote verwachting is nu niets 
meer over, hij meent zelfs dat al zijn werk voor niets is geweest. Hij slaat op de vlucht 
voor de wraak van Izebel. In zijn moedeloosheid wenst hij te sterven, hij kan er niet 
meer tegenop. Hij denkt dat al zijn ijver voor de dienst van de Heere te vergeefs is. 
Deze begeerte is niet goed, dus zondig. 
De Heere zoekt Zijn knecht op en geeft hem onderwijs. Het lichaam wordt gesterkt 
door een wonderlijke kracht zodat hij de tocht naar Horeb kan volbrengen. Daar 
zoekt de Heere hem weer op en geeft hem onderwijs d.m.v. tekenen en opdrachten. 
Zijn geest wordt gesterkt. In tijden van de grootste afval zal er nog een overblijfsel 
gevonden worden (NBG art. 27). Het buigen van de knieën is een teken van 
onderwerping. 
Elia voert niet alle opdrachten zelf uit. Het is niet de bedoeling om de uitvoering van 
deze opdrachten ook in de les te verweven. De vertelling wordt dan veel te lang, dus 
de roeping van Elisa als profeet komt in deze vertelling niet aan de orde. 
 
Indeling van de vertelling: 
 1. Achab vertelt zijn vrouw wat er gebeurd is. 
 2. Izebel zweert dat ze Elia zal doden. 
 3. Elia vlucht voor zijn leven. 
 4. Hij ligt moedeloos onder de jeneverboom. 
 5. Een engel spoort hem tot twee keer toe aan om te eten. 
 6. 40 dagen kan hij door de kracht van dit eten verder. 
 7. Als hij bij de Horeb is, vraagt God wat hij daar doet. 
 8. Elia klaagt de Heere zijn nood. 
 9. God verschijnt hem onder vier tekenen van de natuur. 
10. De Heere geeft Elia drie opdrachten. 
11. De Heere openbaart Elia dat nog vele anderen Hem dienen. 
 
Algemene opmerkingen 
Het zaligmakend geloof twijfelt niet en ligt vast in God. In het leven van de gelovige 
zijn veel aanvechtingen en bestrijdingen, dat blijkt ook uit deze geschiedenis. We 
moeten dit accent, afhankelijk van de leeftijd van het kind, in de vertelling naar voren 
laten komen. De HEERE is een waarmaker van Zijn Woord, Hij laat niet varen de 
werken Zijner handen. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Vind je het fijn als de zon schijnt? Hoe komt dat? Het ziet er alles veel vrolijker en 
mooier uit dan met donker weer.Toch is de zon er ook bij een sombere, betrokken 
lucht. Je kunt hem alleen niet zien door al die donkere wolken. 
In dit verhaal gaat het over een verdrietige Elia. Hij voelt zich alleen en uitgeput. Hij 
denkt, dat al zijn werk voor niets is geweest. Dan verschijnt de Heere in het leven van 
Elia en verdrijft alle sombere gedachten. De Heere waakt over Zijn kinderen, Hij is er 
altijd, ook als zij Hem niet zien. Hij houdt Zijn werk in stand.  



Dat is vandaag ook nog waar, vraag maar aan de Heere of je bij Zijn volk mag horen. 
De Heere kan je verlossen uit de duisternis van de zonde en je overbrengen in Zijn 
Licht. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Je krijgt een moeilijke opdracht. Je doet je best om die zo goed mogelijk uit te voeren 
en juist als je denkt; het is gelukt, blijkt het mislukt te zijn. Gevolg: je stopt met je 
werk. Is dat goed? 
In dit verhaal laten we de ijver van Elia en zijn ongeduld eerst naar voren komen. Hij 
wil in moedeloosheid zijn werk opgeven, maar dan wordt hij door de Heere berispt en 
bemoedigd. De verkeerde beoordeling van Elia wordt aangewezen. 
 Het is niet zijn, maar ‘s Heeren zaak.De Heere staat voor Zijn eigen werk in. Hij 
versterkt en onderhoudt Zijn werk. Het werk gaat door, Elia wordt opnieuw ingezet in 
de dienst van de Koning. 
 
Voor +12 jarigen 
In een voorgesprek kan ingegaan worden op lichamelijke en psychische ziekten. We 
komen er allemaal mee in aanraking in onze omgeving. De oorzaak van alle ziekten 
nl. de zonde moet aangewezen worden. Zieke mensen gaan met hun klachten naar 
de dokter om hulp en dat moeten ze ook zeker doen. Eén is er die genezen kan van 
alle kwalen. Dat is de God, Die hemel en aarde geschapen heeft. Hij blijft zorg 
dragen voor schepsel en schepping ondanks alle verval en afval.  
Verder zou gewezen kunnen worden op de betekenis van de natuurverschijnselen. 
God openbaart zich ook in de wind, de aardbeving en het vuur, maar de Heere wil 
Zijn knecht leren dat hij in stilte werkt. Niet door kracht noch door geweld, maar door 
Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. De goddelijke 
genade dwingt de mensen niet tot bekering tegen wil en dank. 
 
Om met de kinderen te lezen 
Een gedeelte uit 1 Koningen 19 : 1 t/m 18 
Lukas 9 : 57 t/m 62 
 
Liederen 
 
Ps. 34: 9  God is ’t verbroken hart, 
Ps. 97: 6  Beminnaars van den Heer 
Morgenzang: 7  Troost allen, die, in nood en smart 
Elia, Alles wordt nieuw, deel 2 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 

- De Heere leidt Zijn kinderen vaak door onbegrepen wegen. Kun je daar 
voorbeelden van geven vanuit de Bijbel? Hoe waren de verschillende 
reacties? 

- Er wordt wel eens gezegd: Moedeloosheid is ongeloof. Hoe kijk jij daar 
tegenaan? 

- Probeer met elkaar de belangrijkste les voor onszelf uit deze geschiedenis te 
halen. 

 
Verwerking +12 
 



De Bijbel er bij 
 1. Voor wie is Elia bang? 
 2.  Welke boodschap krijgt Elia van Izebel? 
 3. Waar vlucht Elia naar toe? 
 4. Wie zoekt hem daar op en wat wordt er tegen hem gezegd? 
 5. Noem de 4 natuurverschijnselen bij de berg Horeb eens? 
 6. Welke opdrachten krijgt Elia van de Heere? 
 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. Elia is bang voor een vrouw, hij slaat op de vlucht. Op de berg Karmel was  
    hij  niet bang. Hoe zou het komen, dat hij nu wel bang is? 

 2.  Noem eens 3 mensen uit de Bijbel, die ook dachten dat alles verkeerd ging  
      in hun leven. Wat was hun reactie? 
 3.  Elia moest zachtmoedig en geduldig zijn. Zie ook 2 Timotheüs 2: 24 en 25.  
      Wat betekent zachtmoedigheid? 



Elia’s hemelvaart 
 
Thema 
 

1. Gods kinderen komen áltijd thuis! 
2. Gods kerk en werk gaat altijd door! 

 
 
Vindplaats 
 
2 Koningen 2 vers 1 tot en met 15 
   
Kerntekst 
 
2 Koningen 2 vers 15: …:”de geest van Elia rust op Elisa” 
 
Aantekeningen bij de tekst 
 
Vers 1: Het geschiedde…dat Elia met Elisa ging van Gilgal.  
Elia en Elisa vertrokken blijkbaar uit Gilgal, een plaats ten noorden van Jericho, ook dicht bij 
de Jordaan. In die plaats van een zgn. profetenschool (zie oudheidkundige aantekeningen). 
 
Vers 2: Blijf toch hier  
Elia stelt Elisa voor om achter te blijven. Elia weet dat zijn aardse tijd voorbij is (zie vers 9) 
en dat hij op een bijzondere manier zal overlijden (zie vers 10). Elisa weet dit ook (zie vers 3 
en 5) maar dit is Elia waarschijnlijk onbekend. Elisa verklaart “onder ede” dat hij Elia niet zal 
verlaten.  
 
Vers 2: Want de HEERE heeft mij naar Beth-el gezonden  
Elia weet zich hierin door de Heere gestuurd. Elia was niet alleen geroepen als profeet, maar 
wordt, óók in deze fase van zijn loopbaan, gezonden.  
 
Vers 3: weet gij dat de HEERE uw heer van uw hoofd wegnemen zal? 
De profetenzonen vragen aan Elisa of hij weet dat Elia, als zijn leider, zal worden 
weggenomen?  
 
Vers 4: Blijf toch hier 
Zie vers 2. Opnieuw de vraag van Elia en de eed van Elisa. Vervolgens trekken ze samen naar 
Jericho. 
 
Vers 5: weet gij dat de HEERE uw heer van uw hoofd wegnemen zal? 
De profetenzonen vragen ook hier aan Elisa of hij weet dat Elia zal worden weggenomen? 
Blijkbaar waren de profetenzonen zich op meerdere plaatsen bewust van het speodig 
heengaan van Elia.  
 
Vers 6:  Blijf toch hier 
Zie vers 2. Opnieuw de vraag van Elia en de eed van Elisa. Vervolgens trekken ze samen naar 
de Jordaan. Driemaal heeft Elia Elisa gevraagd achter te blijven. Driemaal heeft Elisa 
gezworen Elia niet te willen verlaten. Het getal drie komt in de heilige geschiedenis vaker op 



deze wijze voor: Ruth geeft tot driemaal toe aan Naomi niet te willen laten gaan (Ruth 1). 
Maar ook: Petrus verloochende de Heere Jezus driemaal. 
 
Vers 7: en stonden tegenover van verre 
Ongeveer 50 profetenzonen bleven op grote afstand staan wachten.  
 
Vers 8: en zij gingen daardoor op het droge   
Met het slaan op het water met de mantel, viel er een pad in de Jordaan droog. Het laatste 
teken dat Elia als profeet mocht laten zien. Het spreekt voor zich dat het niet Elia’s macht was 
die de Jordaan liet splijten, maar dat de HEERE hierin Zijn macht toonde en Zijn gunst aan 
Elia openbaarde.     
 
Vers 9: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. 
Elisa mag Elia vragen wat hij wil hebben. Elisa vraagt om een dubbel deel. Dit betekent níet 
dat hij tweemaal zoveel hebben wil als Elia. Een dubbel deel is het deel dat een eerstgeborene 
krijgt bij de verdeling van de erfenis. Elisa vraagt dus eigenlijk om een eerstgeboortegunst. 
Een eerstgeborene krijgt daarbij niet alleen een dubbel deel (in vergelijking met de andere 
erfgenamen), maar treedt ook in de plaats van zijn vader (Deuteronomium 21).  
 
Vers 10: Gij hebt een harde zaak begeerd 
Hard betekent in dit verband moeilijk. Elia geeft hiermee aan dat hij niet beschikt over de 
hemelse gaven. De HEERE geeft Zijn geest èn Zijn Geestesgaven aan die Hij wil.  
 
Vers 10: Indien gij mij zult zien… 
Elia kan over de zaak zelf niet beschikken, maar geeft wèl aan hoe Elisa weten kan dat de 
Heere zijn wens gegeven heeft. 
 
Vers 11: een vurige wagen met vurige paarden 
Een beeld van de engelen, die nu niet alleen de ziel van een kind van God, maar ook zijn 
lichaam naar de hemel dragen. 
 
Vers 11: met een onweder 
Temidden van donder en bliksem.  
 
Vers 12: Mijn vader    
Zo noemde een “profetenzoon” zijn leermeester.  
 
Vers 12: Wagen Israëls en zijn ruiteren 
Elisa past het beeld van de opneming van Elia toe op Elia’s rol voor het volk Israel: de kracht 
en strijdbaarheid zoals Elia die heeft mogen tonen in zijn strijd tegen de Baäldienst.  
 
Vers 12: en scheurde ze in twee stukken 
Als teken van rouw 
 
Vers 14: Waar is de HEERE, de God van Elia? 
Elisa roept bij het doorgaan van de Jordaan de God van Elia te hulp. Met de herhaling van het 
wonder van het droogvallen van een pad, mag Elisa nu zeker geloven dat de Heere hem in 
zijn wens om een “dubbel deel” verhoord heeft. 
 
Vers 15: De geest van Elia rust op Elisa 



De profetenzonen herkennen in Elisa de krachtige werkingen van Gods Geest en erkennen 
hem als de opvolger van Elia. 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
H.C. Vraag en antwoord 46: 
Wat verstaat gij daarmede “opgevaren ten hemel”? 
Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat Hij 
ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden. 
 
H.C. vraag en antwoord 58: 
Wat troost schept gij uit het artikel van het “eeuwige leven”? 
Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven 
volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, en in 
geen mensenhart opgeklommen is, en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen.  
 
NGB 27 
….En deze heilige Kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der 
gehele wereld…… 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Zonen der profeten / profetenscholen 
Men gaat ervan uit dat Elia, in de periode vanaf de gebeurtenissen op Karmel op verschillende 
plaatsen mannen heeft onderwezen in de kennis van de Heere en Zijn inzettingen. Ook tijdens 
de tijd van Samuël is er sprake geweest van dergelijke scholen. Dit betekent echter niet zozeer 
dat een profetenschool een opleidingsinstituut was voor jonge onervaren profeten. Eigenlijk is 
het een bijeenzijn waar door een profeet werd “lesgegeven”. Leerlingen van een profeet 
werden dan zonen van de profeet genoemd. Ondanks dat deze profetenzonen niet zelf tot 
profeet werden gezalfd, gaven zij vervolgens wel weer onderwijs in de godsdienst. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemene opzet 
 

1. De laatste dag van Elia’s leven op aarde breekt aan.  
2. Hij is samen met Elisa,  
3. Elia vraagt Elisa niet verder mee te gaan. Elisa weigert. (driemaal) 
4. Elisa trekt met Elia langs drie profetenscholen om afscheid te nemen 
5. Elia baant een pad door de Jordaan 
6. Elisa vraagt om het geestelijk eerstgeboorterecht 
7. De hemelvaart van Elia 
8. Elisa’s verdriet 
9. Ook Elisa baant een pad door de Jordaan  
10. De profetenzonen erkennen Elisa als opvolger van Elisa 

 
Algemene opmerkingen 
 



Sterven 
De hemelvaart van Elia staat in schril contrast met de dood van andere mensen. De dood is 
verschrikkelijk en ook voor Gods kinderen altijd nog de laatste vijand. De dood is de straf op 
de zonden, niet alleen die van Adam en Eva (“ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood 
sterven”) maar ook als straf op onze zonden.  
 
Verdriet 
Afscheid nemen brengt verdriet met zich mee. Elisa was, ondanks de glorierijke hemelvaart 
van zijn leermeester, ook verdrietig! Onder de kinderen zullen er zijn die dit vanuit heel 
dichtbij herkennen. Ga hier dus voorzichtig mee om. 
 
Hemel 
De hemel is de volmaakte plaats waar de Heere volmaakt gediend en geloofd wordt. De 
hemel is dus geen plaats waar een volmaakt aards genoegen wordt beleefd, of waar de mens 
beloond wordt voor zijn goede gedrag op aarde (Islam).   
 
Elia mocht ten hemel opvaren, met lichaam en ziel. Gods volk zal bij de dood met de ziel in 
de hemel komen, en bij de wederkomst ook met een lichaam. Deze wetenschap maakt de 
dood van Gods volk zo heel anders dan de dood van iemand die de Heere niet vreest. Aan de 
andere kant: de Heere oordeelt, mensen gelukkig niet. 
 
De dood overwonnen 
Door het lijden en sterven van de Heere Jezus is de dood overwonnen. Híj is méér dan Elia. 
 
Gods werk gaat door 
Tot aan de wederkomst zal de Heere werken aan de uitbreiding van Zijn koninkrijk. De 
geschiedenissen van Elia laten zien dat Gods volk soms bijna onvindbaar lijkt, maar het zal 
nooit ten onder gaan. Daarvoor staat Híj in. Elisa mag de plaats van Elia innemen, elke keer 
zullen zonen de vaders mogen opvolgen. Maar niet alleen in de natuurlijke lijn: ook vanuit 
andere volken bouwt God Zijn kerk. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Elia is oud geworden. Hij heeft heel veel meegemaakt. Hij heeft veel verdriet gehad, heeft 
moeten vluchten, strijd moeten leveren. En Elia is ook een mens. En aan een mensenleven 
komt een eind. Hoe komt dat? Door de zonde. Zonden van ons allemaal. Dat is heel erg. Dat 
is ook heel erg verdrietig. Nu komt ook een eind aan het leven van die oude Elia…. Kijk, daar 
loopt hij. Samen met een veel jongere man…..  
 
Voor 8-12 jarigen 
Als mensen vandaag de dag in Nederland stoppen met werken, dan gaan ze met pensioen. 
Hun taak zit erop. Ze mogen gaan uitrusten. Vroeger was dat anders. Bijna iedereen werkte 
tot z’n dood. Vandaag gaan we het hebben over een man wiens taak er ook bijna opzat. 
Elia…. Weet je nog? Die man die tegen Achab zei dat het niet meer regenen zou? Weet je 
nog: Hij stond op de Karmel tegenover hónderden Baäl-priesters. Hij heeft veel beleefd. Heel 
veel mogen betekenen voor het volk Israël. Maar nu is ook zijn tijd gekomen….. 
 
Voor +12 jarigen 
Een speekwoord zegt: “Wij zijn mensen van de tijd”. Alles wat we doen heeft met tijd te 
maken. We denken aan tijd: om 10.00 begint de club en die duurt 2 uur….tijd. We rekenen in 



tijd: nog twee weken, dan ben ik jarig. Jarig….wat is dat eigenlijk….Ik wordt een jaar 
ouder…eigenlijk zijn we tijd.  
 
Tijd heeft iets met begin en einde te maken. Iets begint om…. En eindigt om….. Ook een 
mens heeft een begin en een eind…..geboorte en …sterven. Dat is niet altijd zo geweest! Ja, 
wèl het begin. Maar niet het eind. In het paradijs bestond wèl tijd, maar geen sterven. Dat is 
door de zonde in de wereld gekomen…. Ook aan Elia’s leven op aarde kwam een eind. 
Luister maar.  
 
Om met de kinderen te lezen  
 
2 Koningen 2 vers 1 tot en met 15 
 
Liederen 
Psalm 43 : 4  “Dan ga ik op tot Gods Altaren” 
Psalm 47 : 3 “God vaart voor het oog met gejuich omhoog” 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

• Waarom stierf Elia niet zoals ieder ander mens? Was hij beter? Heeft hij meer 
betekend? 

• Elia heeft de kroon mogen ontvangen. Wat maakt die kroon begeerlijk? Wordt dat 
ook zo ervaren? Zo ja, hoe? Zo nee, hoe wordt het dan ervaren? 

• Door deze geschiedenis loopt de lijn van Gods trouw door de tijden heen. Is dat 
ook te herkennen in de eigen gemeente? En op het werk dat op de club mag 
gebeuren? Zo ja, Hoe?  Zo nee, hoe komt dat?  

 
 
Verwerking + 12 
 
------ 1. De Bijbel erbij ------- 
 
Lees met elkaar 2 Koningen 2 vers 1 tot en met 15 
 

• Wat betekent vers 3? 
• Wat gebeurt er in vers 8? 
• Wat is het belangrijkste vers van dit stukje? 

 
------ 2. Puzzelen maar ------- 
 
Puzzel Diny van Leeuwen 
 
------ 3. Zeg het maar --------- 
 

• Wat betekent het dat wij “mensen van de tijd” zijn? 
• Wat is de diepste oorzaak van het einde van het leven? 
• Had Elia de dood niet verdiend? 
• Wat is de enige troost, óók bij het sterven (zie H.C. vraag en antwoord 1) 
  

 



PUZZELEN MAAR, VIJF PUZZELS THEMAMAP ELIA 
 
 
Les 1:  Elia de profeet 
 
 
Woordzoeker 
 
Zoek in het hok de vijftien woorden op. 
Ze zijn zowel recht als schuin te lezen. 
Streep ze weg met een potlood . 
De letters die overblijven vormen een zin. 
Welke? 
 
ACHAB 
BAAL 
BEEK 
DAUW 
DROOGTE 
HONGER 
ISRAEL 
KONING 
KRITH 
VOEDSEL 
VOLK 
WATER 
WEG 
WOORD 
ZONDEN 
 
 
 

 D D E K   P R G B  
W  O R L   F N E  E 
E U  A O   I E  Z V 
 T A  V O N K  R O  
 B E D  O G  L E N  
 D I A K   T D G D  
 L R R L   S E N E  
 U I O  E E  A O N  
I T S  O L A C  H T W 
H E  R T W H R N  A E 
A  R E T A W R S G  G 
  O  B   D  I   

 
 



Les 2:  Elia in Zarfath 
 
 
Alfabetpuzzel 
 
Maak van de cijfers de juiste letters. 
1=a, 2=b, 3=c, *=hoofdletter 
Welke zin lees je? 
 

4* 5  22 18 15 21 23  26 5 7 20  
              

4 1 20  8 5 20  23* 15 15 18 4 
             
 22 1 14  7* 15 4  4 5  
            

23 1 1 18 8 5 9 4  9 19  
            

 
 



Les 3:  Elia op de Karmel 
 
 
Cijferraadsel 
 
Zoek de woorden op die ontbreken in elke zin. 
Zoek in het woord steeds de juiste letter bij de cijfers. 
Zet die letters onder de cijfers in de hokjes. 
De letters onder nummer 1 en 15 moeten met een hoofdletter. 
Welke zin lees je dan? 
 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

 1
2 

1
3 

1
4 

 1
5 

1
6 

1
7 

 1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

                         
 
 
1. De  . 9 . 15 . .  in het land wordt steeds erger. 
2. Koning Achab en de profeet Elia  8 . 21 . . . . . .  elkaar. 
3. Achab geeft  . 7 . .  de schuld van de hongersnood. 
4. Iedereen gaat naar de berg  . 13 . . . 2 
5. Het volk moet  . 3 . . . . : God of Baäl. 
6. De God die met vuur  4 . 14 . . 16 . 17 . .  zal is de enige,  12 . . .  God. 
7. De profeten van Baäl  . . . 20 . .  geen antwoord. 
8. God verhoort het  5 . . 19 .  van Elia. 
9. De  . . . 10 . 11 . .  van Baäl worden gedood. 
10. Elia  18 . . .  dat er regen komt en op het gebed gaat het ook  . 1 . . . 6 . 
 
 
 
 



Les 4:  Elia in de woestijn 
 
 
Lettergreeppuzzel 
 
Streep de lettergrepen van de namen weg. 
 
 
EL ZAR SE A NE KAR IS 
ZEND A VER BAD DUI E ZE 
BEL BER RA LI FATH VEN BA 
O ZE MEL I AL BA KRITH 
SA LI JA BOOM CHAB JE E 
 
 
  1.  Naam van een koning 
  2.  Naam van een koningin 
  3.  Naam van een profeet 
  4.  Naam van een berg 
  5.  Naam van een beek 
  6.  Naam van een afgod 
  7.  Naam van een hofmeester  
  8.  Naam van een boom 
  9.  Naam van een plaats bij Sidon 
10.  Naam van een plaats in Juda 
11.  Naam van het volk van God 
12.  Naam van de opvolger van Elia 
 
 
Welk woord kun je maken van de vier lettergrepen die overblijven? 
Dit woord is het antwoord op de vraag: 
 
Hoeveel mensen hebben hun knieën niet gebogen voor Baäl? 
 
            
 
 
 
 
 



Les 5:  Elia's hemelvaart 
 
 
Wegstreeppuzzel 
 
Streep de woorden weg. 
Welke woorden kun je maken van de letters die overblijven? 
 
BETHEL    PAARDEN 
DELEN    PAD 
DOOR    PROFETEN 
ELIA     RUITEREN 
ELISA     SCHEIDING 
HEMEL    TWEE 
HIER     VADER 
JERICHO    VER 
JORDAAN    VIJFTIG 
KLEREN    VURIGE 
MANNEN    WAGEN 
MANTEL    WATER 
OEVER    WEG 
ONWEER    ZWIJG 
 
 
 
H P A A R D E N E L E D 
E R M E V D W T L E L E 
J O R D A A N W D M I G 
E F V P G S D E O E A I 
R E A E A I R E O H N R 
I T N T V L V E R I E U 
C E O N W E E R A E R V 
H N N E R U I T E R E N 
O Z W IJ G B E T H E L G 
L G N I D I E H C S K E 
V IJ F T I G I R E T A W 
A L E T N A M A N N E N 

 
Oplossing: 
                   
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 



PUZZELEN MAAR, OPLOSSINGEN VAN DE VIJF PUZZELS THEMAMAP ELIA 
 
 
 
Les 1:  De profeet Elia luistert naar God. 
 
 
Les 2:  De vrouw zegt dat het Woord van God de waarheid is. 
 
 
Les 3:  Elia gelooft wat God zegt. 
 
 
Les 4:  Zevenduizend. 
 
 
Les 5:  Hemelvaart van Elia. 




