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Achtergrond Elia 

• Mozes, Samuel, Daniel e.a. waren feitelijk ook profeten, maar zijn zo niet bij ons bekend. Elia is 
in die zin voor ons de eerste bekende profeet, en als zodanig ook de ‘grootste’.  

• Elia was een Tisbiet uit Gilead (1 Koningen 17:1). Niet geheel duidelijk, maar Gilead zou zijn 
woonplaats zijn geweest en Tisbhe zijn geboorteplaats. Dit zou een gebied van Naftali zijn 
(meest noordelijk gebied in Israel) of iets boven de Jabbok (oostelijk van de Jordaan, tussen 
Dode Zee en Meer van Galilea) – gebied van Gad.  

• Elia leefde in de 9e eeuw voor Christus (870-851 BC), tijdens de regering van Achab, en zijn 
vrouw Izebel. Achab regeerde over Israël, het noordelijke rijk.  

• Achab had Baäl in Israël geïntroduceerd, na zijn huwelijk met Izebel. Baäl was formeel de 
beschermgod van Tyrus, waar Izebel vandaan kwam.  

• Elia riep de Israëlieten op om Baäl te verlaten en naar God terug te keren. Elia betekent niet 
voorniets ‘Yahweh is God’ (en niet Baal…). Een man gedreven door de Geest. 

• Elia's wonderen en interacties zijn dan ook allemaal gericht op het presenteren van een juiste 
visie op wie God is, met grote macht over de natuur, maar ook met een verzorgend en 
rechtvaardig oog voor de achtergestelden. Naast zijn wonderbaarlijke macht over bepaalde 
elementen van de natuur, kan Elia ook gewoon verdwijnen en weer verschijnen. 

• Hij dient als ambassadeur van de Heer en als een model van leiderschap. 
• Naast het aanbidden van God, roept hij de Israëlieten ook op zich te houden aan rechtvaardig 

handelen (volgens de richtlijnen van Mozes) binnen de gemeenschap. Hij heeft ook veel 
overeenkomsten met Mozes. 

• Elia is niet gestorven maar door God opgenomen in de hemel.  
o 2Kon2: 11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door 

een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia steeg in een stormwind op 
naar de hemel. 

• Op basis van Maleachi3:1,23-24 verwacht men een terugkeer van Elia, als wegbereider voor de 
komst van de Here. 

o Maleachi 3: 23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, 
stuur Ik jullie de profeet Elia, 24 en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met 
hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig 
moeten vernietigen. 

 

 

 
  



Lezen 
1 Koningen 19 

 
Wat vooraf ging 

• Achab was koning geworden en deed wat slecht was in de ogen van God – nog slechter dan zijn 
voorgangers (1Kon16:30). 

• Zo liet hij onder andere een tempel bouwen voor Baäl in Samaria (1Kon16:32) en maakte hij een 
Asjerapaal (1Kon16:33). 

o De betekenis van de naam Baäl is ‘heer’. Hij zorgt in de mythen voor de regen en dat is 
van groot belang in een gebied waar regen een voorwaarde is voor vruchtbaarheid. Hij 
is tevens een krijgsgod die allerlei chaosmachten bestrijdt. Zo voert hij strijd met ‘de 
zee’ en ‘de dood’. 

o Asjera is in het Oude Testament de gezellin van Baäl. In veel gevallen duidt het woord 
Asjera in het Oude Testament een symbool aan, zoals een boom, een boomstronk of 
een houten afbeelding. In voornoemde tekst de paal die aanbeden werd. 

• Elia moest aankondigen dat God het 3 jaar niet zou laten regenen (1Kon17:1). 
• God droeg hem op zich te verschuilen bij het Keritdal waar de raven hem voedden met brood en 

vlees (1Kon17:6) 
• Daarna moest hij naar de weduwe van Sarefat (1Kon17:9 ev). Het bekende verhaal waar het 

meel en de olie niet verminderde en hij haar zoon opwekte uit de dood. 
• Toen er bijna drie jaar voorbij waren stuurde God Elia naar Achab (1Kon18:1), waarna de 

bekende ‘offerstrijd’ tussen God en de Baal op de berg Karmel plaatsvond met de 450 Baäl 
priesters en de 400 Asjera priesters (1Kon18:20 ev). Deze priesters liet Elia vervolgens doden 
door de aanwezige Israelieten. 

• Daarna liet God het weer regenen (1Kon18:45). 

 
Gespreksvragen 
Geloofsverdieping 

• Elia, de grootste profeet, die zo dicht bij God leefde en zoveel wonderen in Zijn Naam had 
mogen doen werd bang voor Izebel. Waarom zou hij bang geworden zijn? Wat vind je daarvan?  

• Elia reist 40 dagen en 40 nachten door de woestijn naar de Horeb, de berg van God (vers 8). Aan 
welke andere geschiedenis moet je daarbij denken? Wat betekent het dat hij juist naar deze 
berg moet? 

• God verschijnt niet in storm, onweer en bliksem. Natuurverschijnselen waarin God in het Oude 
Testament juist vaak wel aanwezig is. Natuurverschijnselen die ook met Baal geassocieerd 
werden. Wil God laten zien dat Hij anders is dan Baal, of kondigen deze natuurverschijnselen 
hem juist aan? Wat zegt dit over God? 

• Ondanks zijn sterke twijfel krijgt Elia een nieuwe opdracht van God (vers 15). Wat wil God 
hiermee zeggen? Welke eigenschap van God komt hier naar voren? 

 
 
 
 



Geloofsverbinding 
• De kerk staat onder druk vandaag. Veel van wat we ondernemen kan daardoor zinloos lijken. 

Daar kun je wakker van liggen en het er maar bij laten. Hoe wil deze geschiedenis je bemoedigen 
als je vers 18 leest? 

• Elia zag het niet meer zitten. God liet zien wie Hij was. Wat kunnen we hiermee als anderen in 
de kerk vastlopen? 

• Over bemoedigen gesproken… Lees 2Kon2:11 en Maleachi 3:23-24. Aan wie doet je dit denken?  
• God geeft Elisa als opvolger voor Elia. Ook in de kerk volgen de generaties elkaar op. Deel met 

elkaar welke mooie gaven jullie zien in de nieuwe generatie van de gemeente. Op welke manier 
kunnen jullie hen tot voorbeeld zijn? 

Geloofsgetuigen 
• God openbaarde zich  in ‘het geluid van een zachte bries’. Wat zou je op basis hiervan aan 

mensen adviseren die God niet kennen? 
• Brainstorm kort met elkaar op welke laagdrempelige manier we daar als kerk invulling aan 

kunnen geven. 
• God brengt Elia eerst op krachten met water en brood (vers 5-8). Als we dit doortrekken naar de 

wijze waarop wij anderen in aanraking willen brengen met God. Verandert dan je aanpak? 

 
God is de geheel Andere. Niet te vergelijken met welke god ook. Dank Hem voor Zijn trouw de eeuwen 
door. Dank voor het inzicht dat het werk in Zijn Koninkrijk nooit zinloos is. Vraag God of Hij je wil helpen 
om je leven op Zijn fundament te bouwen. Vraag Hem of Hij je oog wil geven voor datgene wat Hij in 
stilte aan het doen is. Bidt voor hen die God nog niet kennen.   
 
 


