
Bijbel voor Kinderen
presenteert

De Man 
van Gods 

Vuur

Geschreven door: Edward Hughes
Illustraties door: Lazarus; Alastair Paterson

Aangepast door: E. Frischbutter
Vertaald door: Importantia Publishing
Geproduceerd door: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2022 Bible for Children, Inc.
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te
drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiële

vergoeding.

Het ziet er slecht uit voor Israël.  De koning en
koningin gehoorzamen God niet.  Wat een slecht
voorbeeld!  Al snel luistert ook het volk niet meer
naar God en aanbidt men valse goden.  Houdt er
niemand meer van God? Ja, er zijn enkele toegewij-

de vol-
gelingen.   
Op een
dag 
spreekt
God tot 
één van 
hen, 
namelijk

tot Elia.
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De weduwe antwoordt hem: "Alles wat ik nog heb, 
is een handvol meel en een klein beetje olie.”  
De weduwe vertelt de 
profeet dat zij en  
haar zoon van de 
honger zullen sterven  
als dit laatste beetje 
eten op is.

"Ga naar het dorp Sarefat vlakbij Sidon.  Daar 
woont een weduwe die u zal verzorgen.  Ik heb haar 

daarvoor opdracht 
gegeven", zegt de 
HEER tegen hem.  
God weet precies 
wat Zijn volgelingen 
nodig hebben.  Elia 

gehoorzaamt God.  
Hij gaat dus naar 
Sarefat en als hij 
bij de poorten van 

de stad komt, ziet hij 
een vrouw die bezig is 
hout te sprokkelen.

Nadat hij
de koning

gewaarschuwd
heeft, wordt

Elia door 
God naar
een stille

afgelegen plek gestuurd.  Elia moet zich daar bij
een beek verbergen.  God stuurt raven die Elia eten
geven.  De raven brengen hem elke morgen en avond
brood en vlees.  Hij drinkt water uit de beek.

Elia vraagt de 
vrouw een beker 
water.  Terwijl 
zij wegloopt om 
het te halen, 
roept hij haar 
achterna: "Neem 
ook wat brood 
mee, als u wilt."  

Na enige 
tijd droogt 
de beek op 
omdat er 
geen regen 
meer valt.  Gods woord komt uit.  Het hele land 
heeft last van de droogte.  De gewassen groeien 
niet meer.  De mensen hebben honger.  Wat moet 
Elia nu doen, nu de beek helemaal droog staat?

Elia vertelt de goddeloze
koning Achab: "Zo zeker
als de HEER de God van 
Israël leeft, (de God, 
die ik vereer en
dien) zal enkele
jaren lang geen
dauw of regen 
vallen totdat ik
het weer aankondig."  
Dit betekent
hongersnood!  God wil
Zijn volk Israël niet
door laten gaan met 
hun goddeloosheid.
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Elia laat twee jonge stieren klaarmaken om te 
offeren.  Hij spreekt met Achab af dat zowel 
de valse profeten, als hijzelf geen vuur mogen 
gebruiken om het offer aan te steken.  "Bid dan 
tot uw god en ik zal tot de HEER bidden; de God 
die antwoordt door met vuur het hout aan te 
steken, is de ware God!", zegt Elia.  
Iedereen gaat 
akkoord 
met deze 
proef.

Drie jaar later stuurt de HEER, Elia weg met de 
boodschap: "Ga naar koning Achab en zeg hem dat Ik
spoedig weer regen zal sturen." Moet Elia naar
Achab?  Zijn vrouw Izebel heeft

geprobeerd al Gods 
profeten te doden.  Toch
klaagt Elia niet en hij gaat
op weg naar koning Achab. 

Elia blijft bij de weduwe
logeren.  Op een dag 
gebeurt er iets heel 
verdrietig.  De zoon 
van de weduwe sterft.  

Elia neemt het dode
lichaam mee naar
zijn logeerkamer.  
Daar roept hij
tot de HEER: 
"Ach HEER mijn
God, laat dit kind 
alstublieft weer
levend worden."

Als de twee mannen 
elkaar ontmoeten, daagt 
Elia Achab uit om heel 
Israël en de 450 valse 
profeten bijeen te 
roepen.  Op de berg 
Karmel spreekt Elia 
de menigte toe: 
"Als de HEER 
uw God is, volg 
Hem dan."

De HEER verhoort het gebed 
van Elia; de ziel van het kind 
keert terug en hij wordt weer 
levend.  Elia neemt hem mee 
naar zijn moeder.  "Kijk, hij 
leeft", zegt Elia.  "Nu weet ik 

zeker dat u een 
profeet bent", 
antwoordt zij, 
"en dat alles wat u 
zegt, van de HEER 
afkomstig is!"

"Wees maar niet bang," zegt Elia. "Maak die laatste 
maaltijd van u maar klaar, maar bak eerst wat brood 
voor mij.  Daarna kunt u voor u en uw zoon wat 
klaarmaken.  De HEER de God van Israël, zegt 
namelijk dat er altijd voldoende meel in de pot en 
olie in uw kruik zal zijn tot het moment dat de HEER 
weer regen laat vallen."  De weduwe doet wat Elia 
gezegd heeft en ze eten met zijn 
drieën van de 
voorraad 
olie en 
meel 
evenlang 
als nodig 
is.
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Nu zou je verwachten dat 
koning Achab zowel God 
als Zijn profeet Elia zou 
eren.  Maar nee!  In plaats 
daarvan probeert koningin 
Izebel, Elia te doden.  
Maar gelukkig kan hij op 
tijd vluchten.  De koning 
komt een tijd later om 
tijdens een gevecht. 
Koningin Izebel sterft 
omdat ze uit een 
raam wordt geduwd.

Elia vertelt Achab dat 
er eindelijk regen komt.  
Al snel verschijnt er een 
klein wolkje.  Zou het nu 
echt gaan regenen na 
drie jaren van droogte?

Elia maakt een stier gereed
om te offeren en laat het 
vlees en het hout kletsnat
maken.  Hij bidt: "O HEER,  

geef mij antwoord.  Verhoor
mijn gebed, zodat deze
mensen zullen erkennen
dat U God bent en
dat U hen tot U Zelf

terugbrengt.”  Plotseling
schiet er vuur vanuit de 
hemel naar beneden.  Het 
verbrandt de jonge stier, 
het hout en zelfs de 
stenen van het altaar!

En inderdaad kort 
daarna verduisteren 
grote regenwolken de 
hemel en een harde 
wind voert een zware 
stortregen aan.  
God stuurt eindelijk 
regen.  God laat de 
mensen zien dat Elia 
de waarheid heeft 
gesproken.  God 
bewijst dat hij de 
enige ware God is.

Als de mensen dat zien roepen ze: "De 
HEER is God!  De HEER is God!"  Elia 
laat de profeten van Baäl gevangen
nemen. Hij laat er niet één ontsnappen.  
Elia doet wat koning Achab al veel
eerder had moeten doen. Hij laat de 
valse profeten allemaal doden.

Vanaf de morgen roepen de valse profeten Baäl
aan met de kreet: "O Baäl, luister naar ons!"  Maar 
er komt geen enkel antwoord. Daarna beginnen zij
om het altaar te dansen.  's Middags gaan ze nog 
harder schreeuwen en zoals hun gewoonte is, snijden
ze zichzelf met messen en zwaarden tot het bloed

uit hun wonden gutst.  
Er komt geen vuur.
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de 
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het 
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.  Lees de bijbel en
spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16

"De Man van Gods Vuur" 

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

1 Koningen 17-19; 2 Koningen 2

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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EINDE

Elia zelf 
wordt op een 

dag door God weggenomen.  
Plotseling verschijnt een 
strijdwagen met paarden 
van vuur.  Elia wordt in een 
wervelwind in de strijdwagen 
de hemel in gedragen. 21 22
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