
  de hervormde vaan  ·  81e jaargang  ·  nr 4  · april 2021   1

●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

Profeet Elia
1. Inleiding en 1 Koningen 16:29 – 17:1

Indeling Bijbelstudies Elia 2021-2022
1. Inleiding en 1 Koningen 16:29 – 17:1 
2. 1 Koningen 17:2-7
3. 1 Koningen 17:8-24
4. 1 Koningen 18:1-20
5. 1 Koningen 18:21-39
6. 1 Koningen 18:40 – 19:8
7. 1 Koningen 19:9-21
8. 1 Koningen 21
9. 2 Koningen 1
10. 2 Koningen 2:1-18
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Het komende winterseizoen lezen we Gods 
Woord en bespreken met elkaar de geschie-
denissen van de profeet Elia. 

Naam en afkomst
Elia draagt een naam met een mooie beteke-
nis: ‘mijn God is de HEERE’ of ‘de HEERE 
is God’. In het geheel van de geschiedenissen 

klinkt deze naam als een strijdkreet. Deze 
naam zal vooral van betekenis worden op 
de berg Karmel. Kies nu wie je dienen zult. 
Hink niet meer op twee gedachten. Als de 
HEERE God is, kies voor Hem. En zo niet, 
hang dan Baäl aan! Net als Jozua het volk 
voorging bij zijn afscheid: ‘Maar wat mij 
en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE 
dienen’! (Jozua 24:15c). De Heere roept ons 
ook op om Zijn Naam groot te maken, Hem 
te dienen en te gaan in de weg van Zijn ge-
boden.

Elia ontving zijn naam bij de besnijdenis. 
Een gelovige en vrome vader en moeder ga-
ven hun kind de wens en belijdenis van hun 
hart en leven mee. De HEERE moet in 
Israël de eer ontvangen. Het volk mag voor 
geen vreemde goden buigen. Iedere keer dat 
zijn naam klonk in huis, op straat, in het 
leeronderricht van de priesters, was deze be-
lijdenis en oproep te horen.
Van Elia’s afkomst is weinig bekend. De 
naam van zijn ouders ontbreekt. Hij wordt 
de Tisbiet genoemd, naar het plaatsje Tisbe. 
Tisbe lag in Gilead, in land ten oosten van 
de Jordaan. Dit Overjordaanse land was al 
vroeg door Mozes  aangewezen voor de stam-
men van Ruben, Gad en de halve stam van 
Manasse. Tisbe hoorde bij Manasse. Het is 
de vraag of Elia er al woonde vanaf zijn jeugd 
of er lange tijd heeft gewoond. 

Er is wel opgemerkt dat de streek Gilead wat 
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‘achter liep’ op het wereldse en afgodisch ge-
tinte leven in het binnenland aan de andere 
kant van de Jordaan. Het culturele leven en 
de invloed van Tyrus en Sidon, het moeder-
land van koningin Izebel en handelspartner 
van Israël, ging grotendeels aan het leven 
van deze nomaden voorbij. Wellicht dat de 
uiterlijke verschijning van Elia in zijn mantel 
van ruwe haren stof en de lederen gordel de 
uiting van dit leven is geweest. Bedoeïenen 
droegen het eeuwenlang. Mogelijk zette Elia 
de toon met zijn profetenmantel. In Johan-
nes de Doper kwam deze gestalte van profeet 
en boeteprediker weer terug.

Elia is niet zomaar een profeet. Zijn naam 
en persoon heeft in de geschiedenis een be-
langrijke plaats gekregen. Johannes de Doper 
zal in het wegbereider voor de Heere Jezus 
geestelijk sterk op Elia lijken (Lukas 1:17). 
Maleachi kijkt met het volk sterk uit naar de 
komst van de Messias. Dat viel in de profetie 
samen met de vreselijke en doorluchte dag 
van de HEERE. Waaraan zul je deze dag 
herkennen? Dan komt eerst Elia, als heraut.
Tijdsgewricht 
Elia trad als profeet van de Heere op in het 
Tienstammenrijk, ook wel Israël of Efraïm 
genoemd. Koning Achab (ca. 876/4-854/2 v. 
Chr.) regeerde en later heeft hij gewerkt on-
der diens zoon Ahazia (854/2-853/1).

Een bijzonder tijdsgewricht waarin Elia op-
trad. Door toedoen van koning Achab leek 
het economisch voor de wind te gaan. Ech-
ter, geestelijk gesproken boerde het land met 
stappen achteruit. Hoe kwam het zover?

De koningen van het Tienstammenrijk 
deden allen wat slecht was in de ogen van 
de Heere. In de afgelopen jaren waren er 

koningen gekomen én gegaan. Het land 
leek onbestuurbaar geworden. Wie macht 
en invloed bezat deed een greep naar kroon 
en troon. Onder koning Omri, de vader van 
Achab, kwam er weer rust en welvaart. Hij 
heerste met krachtige hand en vooruitziende 
blik. Hij bracht eenheid in het verdeelde 
land. De bouw van een nieuwe hoofdstad en 
residentie Samaria droeg daar aan bij. Het 
lag in tegenstelling tot Tirza midden in het 
land. Omri zocht vriendschap met de konin-
gen van Juda in het Zuiden en dreef handel 
met de machtige Feniciërs, de buren in het 
Noorden. Daar regeerde Ethbaäl. De nauwe 
contacten werden extra verstevigd door hun 
kinderen Achab en Izebel, die met elkaar 
huwden.

Koning Jerobeam is de geschiedenis ingegaan 
met de woorden: ‘die Israël deed zondigen’. 
Omri deed er nog een schep boven op. Hij 
deed meer kwaad dan zijn voorgangers. De 
Heere wordt nog meer tot toorn verwekt 
door nietige afgoden te vereren en in plaats 
te stellen van God. 
Achab treedt in de voetsporen van zijn va-
der. Erger dan Achab kon niet meer. God 
houdt iedere koning zelf verantwoordelijk in 
het voortzetten van het geestelijk beleid van 
Jerobeam. De toorn wordt echter nog meer 
opgewekt door te trouwen met een heidense 
vrouw Izebel, een fervent dienares van de 
afgod Baäl. Daarbij bleef het niet. Achab zelf 
– lees de verandering – ging (!) Baäl dienen 
en boog zich. Wat betekent dat? Hij wijdde 
zijn hart en leven aan andere goden. Het 
duurt niet lang meer of de nationale gods-
dienst wordt ingeluid met een nieuwe tempel 
en een gewijde paal. Om de tijd nog meer te 
duiden lezen we van een gruwelijke gebeurte-
nis rondom de herbouw van Jericho. 
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Om in die tijd de HEERE te blijven dienen! 
De vergelijking met onze tijd dringt zich op. 
Zondige wetten en allerlei mogelijkheden 
om het leven in het prille begin en later in 
eigen hand te nemen. Veel moet wijken voor 
de nieuwe Baäl, de god van de economische 
vooruitgang, de vruchtbaarheid, kortom een 
leven niet meer afhankelijk en aanhankelijk 
van God.

Gebed
Onaangekondigd staat Elia voor Achab. 
Met gezag en volmacht spreekt hij. Hij staat 
voor Gods aangezicht. Gelijk de engelen, 
zoals Gabriël (Lukas 1:19), is hij in dienst 
van God en komt met een boodschap van 
God. Gedurende jaren zal er geen dauw en 
regen komen. Onmisbare ingrediënten in 
tijden van groei en rijping. De ware en le-
vende HEERE zal laten zien dat Hij de aarde 
vruchtbaar maakt van boven. Dit land is 
een land vloeiende van melk en honing, dat 
afhankelijk is van regen (Deuteronomium 
11:11-14). Alleen een woord van Elia kan 
deze droogte keren. Deze boodschap staat 
niet los van het gebed van Elia (Jakobus 
5:17). In heilige verontwaardiging om de eer 
van God gebeden en moeten spreken. Het 
gebed van een rechtvaardige werkt veel uit. 
Om te slaan? De Heere plaagt de mensen-
kinderen niet van harte, dan om een roepen 
tot Hem geboren te laten worden in ware 
bekering en geloof. 

Vragen:
1.  Elia heeft tot God gebeden. Dat is de 

voorgeschiedenis van de aankondiging 
van de straf. Wat kunnen we leren van 
deze weg, eerst naar de binnenkamer? 
Hoe gaan we om met de zogenaamde 
‘wraakpsalmen’ waarin tot God wordt 
gebeden tot handelen over te gaan?

2.  Een langdurige droogte werd afgekon-
digd. Wij leven in coronatijd. Al meer dan 
een jaar. Wat heeft de Heere ons te zeggen 
in Zijn oordelen? Hoe beleeft u dat zelf in 
deze en de achterliggende tijd?

3.  Wij geloven en belijden dat ‘regen en 
droogte, vruchtbare en onvruchtbare ja-
ren komen uit Zijn vaderlijke hand ons 
toekomen’ (HC zondag 10, vr. 27). Hoe 
maakt u de zin ‘in tegenspoed geduldig en 
in voorspoed dankbaar’ waar?

4.  Elia de profeet. Is er vandaag behoefte 
aan profetische prediking? Waarom wel of 
niet? En, welke thema’s zijn in onze tijd 
actueel? Zou er gezien HC zondag 12, 
vraag 32, dit ook een taak voor u zijn? 
Hoe kunnen wij dit belijden concreet 
maken?


