
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 4.3: Elia 

 

 

Als je denkt dat de vertelling te lang is voor deze avond, kun je punt 6 weglaten en de slotzin na 

punt 5 gebruiken.  

 

1. Achab ontmoet Elia 

• Het volk Israël is onder leiding van koning Achab en koningin Izébel Baäl gaan vereren, 

ondanks dat de Heere in de Tien Geboden gezegd had: ‘Gij zult geen andere goden voor 

Mijn aangezicht hebben.’ 

• God straft Israël door een droogte. Er zal enkele jaren geen dauw of regen zijn. 

• Na ruim drie jaren stuurt God de profeet Elia naar Achab. 

  

2. De profeten van Baäl verzamelen zich op de Karmel 

• Het hele volk Israël en de Baälpriesters moeten zich verzamelen op de Karmel. 

• Elia spreekt. ‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en 

zo het Baäl is, volgt hem na!’ 

• De Heere vraagt het ook aan ons, Hij wil dat wij Hem alléén dienen met ons hart. 

• Het volk blijft stil. 

• Elia geeft de opdracht dat er een offer voor de HEERE en voor Baäl moet komen.  

• De god die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. 

• Het volk stemt toe. 

• Elia wil duidelijk laten zien dat het niet Baäl is die helpt, maar dat de HEERE alleen God is! 

 

3. Het offer van de profeten van Baäl 

• Ze bouwen een altaar en kiezen de beste stier. 

• Van de morgen tot de middag roepen ze: `Baäl, antwoord ons!` 

• Elia bespot hen. 

• Ze roepen nog harder en snijden zichzelf. Er komt geen antwoord. 

  

4. Het offer van Elia 

• Elia bouwt het altaar van de HEERE met twaalf stenen. 

• Hij graaft een greppel, schikt het offerhout en legt de stier er in stukken op. 

• Drie keer worden er vier kruiken met water over het offer leeggegoten. 

• Elia bidt: “Antwoord mij, HEERE!”. 

• Hij schreeuwt niet; Elia weet dat de Heere hem altijd hoort. 

 

5. De reactie op het offer 

• De Heere antwoordt met vuur. 

• Het offer wordt verteerd en het water droogt op in de greppel. Wat een groot wonder! 

• Het volk knielt en antwoordt: ‘De HEERE is God, de HEERE is God!’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De Baälpriesters worden gedood. 

 

6. Elia en Achab 

• Elia waarschuwt Achab dat er zeer veel regen komt. 

• Elia gaat naar de top van de Karmel om te bidden, vol eerbied. 

• Hij stuurt zijn knecht er op uit om over de zee uit te kijken of er al wolken komen. 

• De Heere heeft het beloofd en daarom houdt Elia vol. 

• Na de zevende keer heeft hij een wolkje gezien, zo groot als de hand van een man. 

• Wat is de Heere goed voor zondige mensen, want dit had het volk niet verdiend. 

• Achab krijgt de opdracht om naar huis te gaan. 

• Elia loopt voor de wagen van Achab naar Jizreël. 

 

7. Slotzin 

De HEERE alleen is God! 

 


