
ELIA 
Een gewone man 
in buitengewone 
tijden

Toen Jezus terechtgesteld 
werd en aan het kruis leed, 
dachten de omstanders dat 

ze Hem hoorden roepen om Elia, 
om Hem te komen helpen. Iemand 
bood Hem onmiddellijk zure wijn 
aan om Zijn pijn te verlichten. 
Anderen zeiden: ‘Niet doen, laten 
we eens kijken of Elia Hem komt 
redden.’ Waarom Elia? Wie is 
die profeet die zo’n invloed op 
de geschiedenis van Israël heeft 
gehad, dat men honderden jaren 
later nog steeds over hem sprak?

In dit boekje doet Bill Crowder, 
hoofd van de afdeling kerkelijke 
bediening bij RBC, inzichten op 
uit het verhaal van Elia, die ons 
veel duidelijk maken over onze 
God—en over onszelf.
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MIDDELMATIG 
IN ZIJN 
GROOTSHEID

Acteur John Wayne was  
    een superster. Sterker  
    nog, filmstudio’s 

baseerden hun jaarlijkse 
omzetverwachtingen op zijn 
populariteit. Hij was zo’n grote 
publiekstrekker dat zijn films 
in de jaren veertig, vijftig en 
zestig altijd zorgden voor volle 
bioscoopzalen—vaak gevuld 
met naïeve jongens zoals ik, 
die ademloos keken naar de 
avonturen van de Duke en 
zich inbeeldden dat ze aan zijn 
zijde meereden om de wereld 
te redden. John Wayne was 
een Amerikaanse held.

Eén ding over de Duke heb 
ik echter pas begrepen toen ik 
al ouder was. Wayne was geen 
groot acteur. In tegenstelling 
tot Gregory Peck, die zich 
verloor in het personage van 
welke rol hij ook maar speelde, 
bleef John Wayne altijd John 
Wayne. Of hij een sheriff in een 
western speelde, een marinier 

in de Tweede Wereldoorlog of 
een hedendaagse detective, hij 
was altijd zichzelf—niet het 
personage.

Dit teleurstellende besef 
toonde me iets wat ik niet 
wilde weten. Als held op 
het witte doek was Wayne 
bovenmenselijk. Maar 
als acteur was hij slechts 
middelmatig. Het idee dat 
iemand middelmatig kon 
zijn met een uitstraling van 
grootsheid, vond ik moeilijk te 
bevatten. Het dwong me mijn 
vooronderstellingen te herzien.

EEN MAN ALS  
JOHN WAYNE?
Dezelfde spanning bekroop me 
enkele jaren geleden, toen ik 
het leven van een groot profeet 
uit het oude Israël bestudeerde. 
Ik was opgegroeid met 
zondagsschoolverhalen over 
Elia. Ook hij sprak tot mijn 
verbeelding. Elia was een 
oudtestamentische superster en 
leek alles te kunnen, afgezien 
van in één sprong over hoge 
gebouwen springen.

De profeet Elia roept 
enkele behoorlijk krachtige 
beelden bij ons op:

 ĳ Hij trotseerde zonder vrees 
een koning

 ĳ Hij wekte een jongen uit de 
dood op

 ĳ Hij liet het vuur uit de 
hemel neerdalen

 ĳ Hij werd  in een vurige 
wagen naar de hemel 
weggevoerd
En het feit dat zo’n 

man voorkomt in de Bijbel 
draagt er ook toe bij dat hij 
bovenmenselijk lijkt. Het is 
moeilijk om me Elia in te 
denken wachtend op de bus 
of in de rij voor hamburgers 
bij McDonald’s. Het Nieuwe 
Testament echter laat ons 
heel nadrukkelijk weten dat 
Elia ondanks alles een heel 
gewoon mens was.

EEN MAN ZOALS WIJ
Het Nieuwe Testament zegt 
dat Elia dezelfde emoties 
en stemmingen kende als 
wij allemaal. Hoewel zijn 
leven werd gekenmerkt door 

wonderen, kunnen wij ons met 
hem identificeren dankzij zes 
woorden die de apostel Jakobus 
over hem schreef: ‘Elia was een 
mens als wij’ (Jak. 5:17).

Misschien verwees Jakobus 
naar legenden die Elia meer 
als een god dan als een mens 
afschilderden. Wanneer de 
apostel benadrukt dat God ons 
het gebed heeft gegeven om ons 
in onze zwakheid te helpen, 
maakt hij dus duidelijk dat 
Elia een mens zoals wij was. 
Hij had dezelfde zwakheden 
en tekortkomingen die de rode 
draad in ons leven vormen.

Deze profeet, die deel 
uitmaakte van zo vele 
wonderbaarlijke gebeurtenissen 
in de Bijbel, was in werkelijkheid 
geen Superman. Hij was in 
zekere zin als ieder mens. Hij 
ervoer dezelfde ontmoediging, 
angst en twijfel die wij allen 
van tijd tot tijd kennen. Hij is 
voor ons een toonbeeld van 
menselijke zwakte, geestelijke 
afhankelijkheid en de diepe 
noodzaak van gebed in onze 
omgang met God.
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EEN MAN VOOR 
BUITENGEWONE 
TIJDEN
Ralph Waldo Emerson zei eens: 
‘Deze tijd is—net als elke tijd—
een heel goede tijd, als we maar 
weten wat we ermee moeten 
doen.’ Emerson herinnert ons 
eraan dat onze reactie op de 
omstandigheden van ons leven 
belangrijker is dan de aard van 
die omstandigheden.

Elia is een aloude illustratie 
van deze wijsheid. In de 
Bijbel komen slechts enkele 
perioden voor waarin we een 
golf van wondertekenen zien. 
In de meeste tijdvakken in de 
geschiedenis houden Gods 
dienaars zich niet bezig met 
het genezen van de zieken, het 
opwekken van de doden en 
het doen neerdalen van vuur 
uit de hemel.

Elia en zijn protegé Elisa 
leefden echter in een van die 
buitengewone perioden. De 
wonderen die hun publieke 
optreden kenmerkten, zijn te 
vergelijken met het goddelijke 
machtsvertoon dat twee andere 

perioden in de geschiedenis 
markeerde. Tijdens de 
wonderbaarlijke uittocht van 
Israël hadden de wonderen 
die Mozes deed, laten zien dat 
God Israël bevrijdde uit de 
slavernij in Egypte. Vele jaren 
later zouden de wonderen 
van Christus en Zijn apostelen 
duidelijk maken dat dezelfde 
God mensen van alle volken 
en alle tijden bevrijdde van de 
geestelijke slavernij van en straf 
voor de zonde.

Wat was er nu gaande in de 
dagen van Elia, wat om zulk 
bovennatuurlijk machtsvertoon 
vroeg? Het noordelijke koninkrijk 
van Israël was begonnen af te 
glijden naar de duisternis van 
de afgodendienst. In feite waren 
de geestelijke omstandigheden 
zo sterk verslechterd dat Elia ten 
onrechte meende dat hij de enige 
persoon was die nog geloofde 
in de God van Israël (1 Kon. 
19:10). In een van de donkerste 
perioden in de geschiedenis van 
Israël greep God in om Zichzelf 
te laten zien als Here der heren 
en God der goden.

EEN MYSTERIEUZE MAN
Elia duikt opeens op in het 
oudtestamentische verslag 
over de koningen van Israël; 
hij verschijnt op de bladzijden 
van de Bijbel zonder 
noemenswaardige introductie—
geen afkomst, geen stamboom, 
geen CV. 1 Koningen 17:1 
begint eenvoudigweg met: ‘De 
Tisbiet Elia uit Gilead…’

We weten niet eens zeker 
wat ermee bedoeld wordt 
dat hij ‘de Tisbiet’ wordt 
genoemd. Sommigen denken 
dat dit verwijst naar Tisbe, een 
stad aan de overkant van de 
Jordaan, in het gebied van de 
stam Gad. Het woord tisbe kan 
echter ook worden vertaald 
als ‘pelgrim’ of ‘gast’. Het zou 
gewoon kunnen betekenen dat 
hij geen thuis had en in Gilead 
rondzwierf voordat de Bijbel 
onze aandacht op hem richt.

Het enige wat we zeker 
kunnen weten, is dat Elia 
‘uit Gilead’ komt. Gilead 
lag ten oosten van de rivier 
de Jordaan en werd bevolkt 
door de stammen van Israël 

(Ruben, Gad en de halve stam 
Manasse) die in de dagen van 
Jozua het Beloofde Land niet 
binnentrokken.

Dit gebrek aan 
achtergrondinformatie verleent 
aan ‘de Tisbiet Elia’ een 
bijzondere aantrekkingskracht. 
Omdat hij in nevelen gehuld aan 
ons wordt voorgesteld, hebben 
sommige schrijvers geprobeerd 
de leemten op te vullen door 
uitvoerig te speculeren over 
zijn afkomst, wonderbaarlijke 
geboorte en opleiding aan de 
profetenschool.

Wat echter het meest 
waarschijnlijk lijkt, is dat de 
Schriften Elia’s onbekende 
achtergrond gebruiken om te 
benadrukken dat het niet om 
hemzelf gaat, maar om zijn 
God. Zijn Hebreeuwse naam is 
Elijahoe (letterlijk: ‘Jah is El’), 
wat betekent: ‘Jahwe is God.’ 
Wanneer zijn verhaal zich 
ontvouwt, wordt het belang van 
zijn naam duidelijk. Elia werd 
gezonden om Israël te laten zien 
dat Jahwe, en niet Baäl, de ene 
ware God is.
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de plaats van God stelt. Volgens 
theoloog Gene Getz doen wij dit 
vandaag de dag op verschillende 
niveaus. Wij hebben onze:

 ĳ Humanistische goden. 

Hieronder valt een breed 
scala aan mensen zoals 
sporthelden, musici en 
leiders.

 ĳ Materialistische goden. ‘U 
kunt God en het geld niet 
tegelijk dienen’ (Mat. 6:24, 
GNB). Dat geldt ook voor 
de zaken die met geld 
gekocht kunnen worden.

 ĳ Sensuele goden. ‘Want 
u moet goed weten dat 
iemand die in ontucht leeft, 
zedeloos of hebzuchtig is—
dat is allemaal afgoderij—
geen deel kan hebben aan 
het koninkrijk van Christus 
en van God’ (Ef. 5:5).

 ĳ Relationele goden. Zelfs 
iets wat zo geweldig is als 
een gezonde relatie kan 
een afgod worden. Jezus 
waarschuwde: ‘Wie meer 
van zijn vader of moeder 
houdt dan van Mij, is Mij 
niet waard, en wie meer 

houdt van zijn zoon of 
dochter dan van Mij, is Mij 
niet waard’ (Mat. 10:37).
God sprak Achab aan op 

datgene waartegen Paulus 
ons waarschuwt in Romeinen 
1:23—het schepsel vereren in 
plaats van de Schepper.

DE REACTIE VAN GOD
De eerstkomende jaren zal er 

geen dauw of regen komen 

tenzij ik het zeg (1 Kon. 17:1).

Theoloog John Whitcomb 
schreef: ‘Als een meteoor die 
plotseling oplicht tegen de 
duistere hemel verschijnt Elia op 
het toneel, zonder stamboom, 
zonder historische achtergrond, 
en zonder waarschuwing 
vooraf. Er komt één donderend 
hemels oordeel uit zijn mond, 
en dan verdwijnt hij spoorloos!’ 
(Solomon To The Exile, p. 50).

Elia’s boodschap aan Achab 
had een krachtig precedent. 
Jaren eerder had Mozes 
al gewaarschuwd dat een 
nationaal geloofsafval ertoe zou 
leiden dat er geen regen meer 
zou vallen (Deut. 11:16-17).

EEN TIJD VAN 
MOED
(1 Kon. 17:1)

De Tisbiet Elia uit Gilead 

zei tegen Achab: ‘Zo waar 

de HEER leeft, de God van 

Israël, in wiens dienst ik sta, 

de eerstkomende jaren zal er 

geen dauw of regen komen 

tenzij ik het zeg.’

Met deze paar woorden  
 verscheen Elia in de  
 Bijbel op het toneel 

en stak hij zich meteen in een 
wespennest. De economie 
van Israël was gebaseerd op 
de landbouw. Nu stond God 
op het punt om, in antwoord 
op Elia’s gebed, het land de 
jaarlijkse regens te onthouden. 
Waarom? Om Zijn volk wakker 
te schudden. Het was een 
corrigerende straf. Israël was 
vervallen tot de Baälsdienst. 
Het wegnemen van de regen in 
een toch al droog klimaat zou 
een zware klap zijn.

Terwijl de straffende 
hand van God op Zijn volk 
drukte, stapte Elia—een 

onbeduidend persoon zonder 
noemenswaardige afkomst—het 
paleis van koning Achab binnen 
om in de zalen van de macht de 
waarheid te verkondigen.

DE ZONDE VAN ACHAB
De koning van Israël had 
het eerste gebod van Mozes 
overtreden. Hij leidde zijn eigen 
volk terug naar de afgodendienst.

Dit was niet de eerste 
keer dat Gods volk Degene 
vergat die hen uit Egypte had 
bevrijd, voor hen had gezorgd 
in de woestijn en hen naar dit 
Beloofde Land had geleid. Van 
de dagen bij de Sinai met het 
gouden kalf, tot de tijd van 
Ezechiël en het door afgoden 
verontreinigde Heilige der 
Heiligen, liet Gods uitverkoren 
volk zich keer op keer verleiden 
door de goden van het land.

In de eenentwintigste eeuw 
menen wij misschien dat wij 
te verlicht zijn om ons bezig te 
houden met zoiets primitiefs 
als afgodendienst. Afgoderij 
betekent echter eenvoudigweg 
dat men iets—wat dan ook—in 
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EEN TIJD VAN 
TRAINING
(1 Kon. 17:2-10)

Enkele jaren geleden  
 had Nike een  
 reclamecampagne met 

als thema: ‘Waar bereid jij je 
op voor?’ Eén reclame toonde 
een professionele rugbyspeler 
die zichzelf van een steile, 
rotsachtige heuvel liet vallen. 
In een andere reclame deed 
een voetballer alles met zijn 
voeten. Wat ze daarmee wilden 
zeggen? Wat wij vandaag 
doen, bereidt ons op iets voor.

Waar bereidt u zich op 
voor? Wat het ook is, u heeft 
er training voor nodig:

 ĳ Uren achter de piano zitten 
om toonladders te leren en 
sonates te oefenen;

 ĳ Dagenlang in de hete 
zomerzon doorbrengen 
om tweemaal daags een 
sporttraining te ondergaan;

 ĳ Jaren in een laboratorium 
werken ter voorbereiding 
op een carrière in medisch 
onderzoek.

Voor veel zaken in het 
leven lijkt er een periode van 
voorbereiding te zijn. En hoe 
intenser iets is, hoe intensiever 
de training zal zijn. Dit gold 
ook voor Elia. God had een 
plan om het vertrouwen en het 
karakter van Zijn dienaar te 
verdiepen. Theoloog J. Vernon 
McGee schreef: 

Je krijgt de indruk dat Elia 
een ruige man was, en dat 
klopt. Maar we moeten 
hier nog iets over hem 
opmerken: God moest 
deze man trainen. Gods 
manier om de mensen die 
Hij gebruikt te trainen, is 
altijd geweest dat Hij hen 
meenam naar de woestijn. 
(…) Dit is Gods methode 
om Zijn mannen te trainen. 
Nu gaat Hij deze man, 
Elia, meenemen en hem 
enkele dingen leren die 
hij moet weten (Thru The 

Bible, deel II, p. 283).

GODS BEVEL (vs. 2-4)
De HEER richtte zich tot 

Elia met de woorden: ‘Ga 

Ondanks herhaalde 
waarschuwingen was Israël 
ontrouw aan zijn God. 
Daarom zou Zijn zegen op 
het land tijdelijk worden 
ingetrokken, zoals beloofd. 
Onder Achabs toeziend oog 
zou het land meer dan drie 
jaar lijden onder droogte.

ELIA’S GEBED
Jakobus 5:17-18 vertelt ons dat 
het gebed het middel was dat 
God gebruikte om deze oordelen 
aan te kondigen en in gang te 
zetten. Het is verbazingwekkend 
dat een onbelangrijk persoon 
als Elia zo’n geestelijke 
onverschrokkenheid en moed 
kon hebben. Hij was een mens 
zoals wij; toch had zijn gebed 
volgens Jakobus opmerkelijke 
gevolgen.

In 1 Koningen wordt Elia’s 
gebed niet genoemd. Jakobus 
echter vertelt ons dat hij ‘vurig 
had gebeden dat het niet zou 
regenen’. En dat gebeurde!

Zijn gebed was ook heel 
specifiek. Hij bad dat er geen 
dauw of regen zou komen—

helemaal niets om het land te 
bevochtigen.

Drieënhalf jaar lang 
gebruikte God de gebeden 
van een man zoals wij om 
hen die van Zijn liefde waren 
afgedwaald, aan te spreken.

Toepassing
Elia kende de kracht van 
het gebed, en hij paste het 
toe—waarmee hij ons enkele 
belangrijke vragen gaf om 
over na te denken:

 ĳ Denken wij dat de mate 
waarin wij effectief zijn 
voor God, afhangt van 
onze talenten of onze 
positie? Of zijn we 
afhankelijk van God zelf?

 ĳ Zien wij de ware God 
als het enige voorwerp 
van onze aanbidding? Of 
worden onze harten en 
gedachten vertroebeld door 
andere goden?

 ĳ Is het gebed voor ons waarlijk 
een hulpmiddel, waardoor 
God wonderbaarlijke dingen 
kan doen overeenkomstig 
Zijn wil?
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eerste dag in de Kerit zal 
vast interessant zijn geweest. 
Keek hij voortdurend naar 
de lucht, zich afvragend of 
de raven werkelijk zouden 
komen opdagen? Dit was een 
nieuwe ervaring voor Elia. 
Zoals de Duitse biograaf F.W. 
Krummacher schreef: 

Kom, laten we deze man 
van God bezoeken in zijn 
nieuwe woonplaats. Er 
heerst een doodse stilte, 
misschien verbroken 
door de kreet van een 
enkele roerdomp, terwijl 
de struisvogel temidden 
van de heide en de 
jeneverbesstruiken zit te 
broeden. Het is een en al 
wildernis en eenzaamheid. 
Er is geen enkele 
menselijke voetstap te 
zien (Geciteerd door W.J. 
Petersen, Meet Me On The 

Mountain, p. 37).
Stelt u zich eens voor hoe 

geïsoleerd hij zich voelde. In 
dit moeilijke gebied, helemaal 
alleen in de woestijn, zou Elia 
meer leren over zijn God.

GODS PROVIAND (vs. 6)
De raven brachten hem daar 

’s ochtends en ’s avonds 

brood en vlees, en water 

dronk hij uit de rivier.

Daar aan de wadi Kerit werd 
Elia gevoed met het proviand 
dat God had beloofd. Merk op 
hoe God voor hem zorgt:

 ĳ Raven zijn vraatzuchtige 
roofvogels en zouden van 
nature nooit hun voedsel 
afstaan. Misschien gebruikte 
God juist deze vogels om 
Elia ervan te doordringen 
Wie de ware bron van zijn 
voedsel was, zodat hij niet 
op de vogels, maar op God 
zou vertrouwen voor zijn 
levensonderhoud.

 ĳ Tweemaal daags brood en 
vlees (vergeleken met het 
manna en de kwartels in de 
woestijn).

 ĳ Water uit de Kerit.
God voorzag in zijn 

levensbehoeften op een unieke 
manier, die evenwel aansloot 
bij de herinnering aan eerdere 
uitingen van Zijn trouw. God 
gebruikt altijd de juiste middelen 

weg van hier. Ga naar 

het oosten en zoek een 

schuilplaats in de wadi 

Kerit, aan de overkant van 

de Jordaan. Drinken kun je 

uit de rivier, en Ik heb de 

raven opgedragen je daar 

van voedsel te voorzien.’

Gilead lag ten oosten van 
de rivier de Jordaan. God 
stuurde Elia dus terug naar 
huis, naar een beekje dat niet 
meer dan een wadi was: een 
droge rivierbedding waarin 
alleen water stroomt tijdens de 
jaarlijkse regens in de winter. 
Het klinkt vreemd dat God 
hem juist in de wadi Kerit zal 
voorzien van voedsel en water 
tijdens een drie jaar durende 
droogte. Wellicht was er daar 
een grot of een schuilplaats. 
We weten het niet. Wat we 
echter wel weten, is dat de 
wadi Kerit zich in het meest 
ruige deel van de wildernis 
bevindt—een moeizame 
plaats om te leven en een 
moeizame plaats om te leren.

Elia zou te voet zo’n vijftig 
kilometer moeten afleggen 

door barre gronden om een 
zeer onherbergzaam oord 
te bereiken. Maar dit is de 
plaats waar God hem  
naartoe stuurde. Elia moest 
nog veel leren, en de periode 
van eenzaamheid zou hem  
de tijd voor reflectie en  
studie verschaffen die hij  
zo nodig had.

ELIA’S REACTIE (vs. 5)
Elia deed wat de HEER  

hem had gezegd, hij ging 

weg en trok zich terug in de 

wadi Kerit, ten oosten van 

de Jordaan.

Merk op dat God beloften 
had gedaan aan Elia, die 
direct gekoppeld waren aan 
zijn reactie. Hij gehoorzaamde 
Gods woord, geloofde in Gods 
beloften en ging naar de wadi 
Kerit. Het staat buiten kijf dat 
geloof altijd een cruciaal punt 
is in onze relatie met God. 
Elia reageerde met vertrouwen 
en gehoorzaamheid.

Elia legde de lange tocht 
naar de eenzame plaats 
af en vestigde zich er. Die 
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beseffen dat hij veel meer op 
God kon vertrouwen dan op 
water—zelfs in de woestijn, 
en zelfs wanneer de beek 
opdroogde. Dit moest hij leren:

God had al die tijd geweten 
dat de beek zou opdrogen. 
Het was onvermijdelijk. De 
wadi was afhankelijk van de 
zware regens aan het eind van 
de herfst en het begin van de 
winter. En toen die regens niet 
kwamen, verdween de beek.

Gods zorg voor hem werd 
niet gehinderd door het 
opdrogen van de beek. Elia zou 
gemakkelijk kunnen aannemen 
dat God hem vergeten was.  
Hij moest echter leren dat hij 
van God afhankelijk was, niet 
van de beek.

God had de situatie nog 
steeds onder controle, zelfs 
toen de beek opdroogde. 
Sterker nog, God had de 
touwtjes zozeer in handen dat 
Hij het comfortabele leventje 
waaraan Elia gewend was 
geraakt, volledig verstoorde. 
Waarom? Om hem opnieuw te 
doen groeien.

Als ons comfortabele leventje 
overhoop wordt gegooid, wil dat 
niet zeggen dat God de controle 
verloren heeft. Het kan wel 
betekenen dat we Gods stem 
niet langer horen, omdat ons 
leven te gerieflijk is geworden.

Zelfs toen het water afnam, 
bleef Elia bij de beek, totdat 
hij de opdracht kreeg ergens 
anders naartoe te gaan 
(‘Ga’, vs. 9). De lessen van 
vertrouwen en gehoorzaamheid 
werden hem in het hart geprent.

God stuurde hem dus weg 
van de wadi, op reis naar Sarefat. 
Wat weten we over deze stad?

 ĳ Ze lag ca. 130-140 
kilometer ten noordwesten 
van de Kerit aan de kust, 
niet op Joods maar op 
heidens grondgebied.

 ĳ Ze lag midden in 
een gebied waar de 
Baälverering overheerste.

 ĳ Ze lag in het thuisland 
van koningin Izebel, een 
priesteres van Baäl, de god 
die Elia had uitgedaagd.
Zijn situatie ging dus van 

kwaad tot erger. Wat zou Elia 

om Zijn doelen te bereiken en 
Zijn training te bewerkstelligen 
in het leven van Zijn kinderen. 
Dat geldt zowel voor natuurlijke 
middelen (wadi Kerit) als voor 
bovennatuurlijke middelen (door 
raven bezorgde boterhammen). 
Hij is altijd Jehova Jireh, ‘de 
HEER die erin zal voorzien’. Dat 
God Zich trouw aan Zijn belofte 
heeft gehouden, maakt deel uit 
van Elia’s voorbereiding.

ELIA’S TRAINING  
(vs. 7-10a)

Maar doordat het almaar 

niet regende in het land, viel 

de rivier na verloop van tijd 

droog. Toen richtte de HEER 

zich tot Elia met de woorden: 

‘Ga naar Sarefat, in de buurt 

van Sidon, en neem daar je 

intrek. Ik heb een weduwe 

daar opgedragen je van 

voedsel te voorzien.’ Elia 

ging op weg naar Sarefat.

De Bijbeluitleggers menen dat 
Elia ruim een jaar in de wildernis 
verbleef. En hoewel er elke dag 
voedsel werd gebracht, moet zijn 
bezorgdheid zijn toegenomen. 

Door de voortdurende droogte 
veranderde de rivier immers 
in een beek, vervolgens in een 
beekje, en ten slotte in slechts 
een stroompje.

Dit maakte deel uit van 
Gods training van Elia. Stelt 
u zich eens voor wat het met 
het geloof van de profeet zal 
hebben gedaan om te zien hoe 
het waterpeil in de beek steeds 
verder daalde. God had water 
uit de rotsen kunnen laten 
komen, zoals Hij voor Israël 
in de woestijn had gedaan, 
maar dat deed Hij niet. Het 
water raakte op.

Vergeet niet dat Elia ‘een 
man zoals wij’ was. Hoe zou 
hij hebben gereageerd?

 ĳ Zou hij bijna in paniek zijn 
geraakt?

 ĳ Zou hij hebben willen 
opgeven en sterven (zoals 
hij later wilde)?

 ĳ Zou hij Gods oordeel 
ongedaan hebben willen 
maken, omdat het hem 
persoonlijk raakte?
Dit alles maakt deel uit van 

het trainingsproces. Elia moest 
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EEN TIJD VAN 
GELOOF
(1 Kon. 17:10-24)

Iemand heeft ‘geloven’ eens  
 gedefinieerd met behulp van  
 het letterwoord FAITH, het 

Engelse woord voor geloof: 
Forsaking All I Trust Him—ik 
keer mij van alles af en vertrouw 
op Hem. Dat gold zeker voor 
Elia. Hij keerde zich van alles 
af om op God te vertrouwen. 
Nadat hij de confrontatie met 
koning Achab aangegaan was 
en zijn afgod, Baäl, had bespot, 
vluchtte hij de woestijn in.  
Maar hij moest erop vertrouwen 
dat God in zijn onderhoud  
zou voorzien in dat 
onherbergzame gebied.

Elia had geleerd dat God 
voor hem kon zorgen, maar nu 
moest hij nog leren dat God dat 
ook voor anderen kon doen. 
Het leven draaide niet alleen 
om Elia; hij moest de noden 
van een menigte andere mensen 
onderkennen en om hen  
begaan zijn. Die les zou Elia in 
Sarefat leren.

EEN VROUW OP DE 
PROEF GESTELD (vs. 10-16)
God stuurde Elia naar de 
weduwe van Sarefat. De 
daaropvolgende twee jaren 
zou hij door haar worden 
onderhouden—ook al was ze 
arm. Zij was een heidense vrouw 
die in de Heer geloofde (‘Zo 
waar de HEER, uw God, leeft’, 
vs. 12). Nu riep Elia haar op om 
te vertrouwen op Gods belofte, 
met de woorden: ‘dit zegt de 
HEER, de God van Israël’ (vs. 
14). Wat zou haar antwoord 
zijn op de opdracht van God om 
haar laatste beetje voedsel te 
nemen en er een maaltijd voor 
Elia van te bereiden (vs. 11-13)?

Zij moet het gevoel hebben 
gehad dat ze zwaar op de 
proef gesteld werd. Ga maar 
na. Elia vroeg om een maaltijd 
en beloofde haar proviand 
(vs. 14), maar hij gaf haar 
geen enkel bewijs dat hij zijn 
belofte zou kunnen houden. 
Ze had twee keuzes:

 ĳ Haar laatste beetje voedsel 
opeten, ervan overtuigd dat 
ze spoedig zou sterven;

daar aantreffen? Een weduwe om 
voor hem te zorgen. Dat beloofde 
niet veel goeds. Weduwen 
waren over het algemeen de 
allerarmste mensen. In tijden 
van hongersnood zouden zij 
als eersten zonder eten komen 
te zitten, niet als laatsten. Elia 
kreeg dus de opdracht om 
zich in vijandelijk gebied te 
begeven, naar iemand die niets 
zou hebben om voor hem te 
zorgen. Waarom? Omdat God 
Zijn dienstknecht wilde leren 
om te wandelen in geloof, niet 
vertrouwend op wat hij kon zien. 
En het was hem nooit gezegd 
dat het gemakkelijk zou zijn.

Toepassing
Welke lessen kunnen wij 
leren van het ‘Wadi Kerit 
Trainingscentrum voor 
Geestelijke Dienst’?

 ĳ Soms moeten Gods kinderen 
met de ongelovigen lijden.

 ĳ Soms, wanneer wij denken 
dat we klaar zijn voor de berg 
Karmel, stuurt God ons naar 
de Kerit omdat we nog niet 
zo klaar zijn als we denken.

 ĳ Soms is de plek waar 
God ons verbergt, geen 
gemakkelijke plaats.

 ĳ Soms is het nodig voor de 
lessen die wij moeten leren 
dat de situatie verslechtert 
voordat hij verbetert.
Welkom in de wereld 

van Elia, nu hij persoonlijk 
de kracht (en de prijs) van 
geestelijke training ervaart. De 
auteur W.J. Petersen schreef: 

Soms begrijpen we Gods 
aanpak niet. We weten 
om te beginnen al niet 
waarom we naar de Kerit 
zijn gestuurd; we kunnen 
het niet waarderen dat God 
vieze raven gebruikt om ons 
te voeden; en we begrijpen 
al helemaal niet waarom 
de beek moet opdrogen. 
Het feit dat we het niet 
begrijpen, is eenvoudigweg 
een teken dat Gods 
leerschool nog niet  
afgerond is. Hij is ons nog 
steeds aan het onderwijzen 
en wij zijn nog steeds aan 
het leren (Meet Me On The 

Mountain, p. 44).
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had vertrouwen, gehoorzaamde, 
stelde zich dienstbaar op. Meer 
kon ze toch niet doen?’ Als we 
denken dat wij gevrijwaard 
worden van problemen door op 
God te vertrouwen en Hem te 
gehoorzamen, dan hebben we 
het bij het verkeerde eind. God 
is geen geest in een fles die, op 
ons verzoek en wanneer het 
ons uitkomt, doet wat wij maar 
willen. God is volmaakt goed 
en almachtig, maar wij zijn niet 
de baas over Hem. Hij geeft ons 
geen blanco cheque om mee te 
doen wat we willen. Zowel Elia 
als de weduwe moesten leren 
dat God de leiding heeft—en 
dat moeten wij ook. We moeten 
Gods plan herkennen en 
vertrouwen, zelfs in de pijnlijke 
crises van ons leven.

HET VERDRIET VAN 
EEN MOEDER (vs. 18)

Toen zei de vrouw tegen 

Elia: ‘Wat heb ik u misdaan, 

godsman? Bent u soms naar 

me toe gekomen om mijn 

zonden aan het licht te brengen 

en mijn zoon te doden?’

Kijk eens naar de innerlijke 
strijd die in haar hart woedt:

Woede. ‘Wat heb ik u 

misdaan, godsman?’ In tijden 
van verdriet halen we helaas 
vaak uit naar degenen die het 
dichtst bij ons staan—zelfs naar 
hen die veel voor ons hebben 
gedaan. Ze zegt als het ware: ‘Ik 
wou dat u nooit gekomen was.’

Schuldgevoel. ‘Bent 

u soms naar me toe gekomen 

om mijn zonden aan het licht te 

brengen?’ Dit kwam voort uit 
haar vermoeden dat God door 
de nabijheid van een profeet 
haar zonden duidelijker kon zien.

Verwijt. ‘En mijn zoon 

te doden?’ We krijgen niet te 
horen waarom ze meende dat 
God haar strafte, maar ze was 
ervan overtuigd dat de dood 
van haar zoon de straf voor 
haar zonde was.

HET MEDELIJDEN VAN 
EEN PROFEET (vs. 19-23)

‘Geef mij uw zoon,’ zei hij, en 

hij nam de jongen van haar 

schoot en droeg hem naar 

boven, naar de kamer die hij 

 ĳ Vertrouwen op Elia’s 
belofte dat God haar zou 
onderhouden.
Ze had Elia nog maar net 

ontmoet. Ze had geen enkel 
bewijs dat God Elia’s beloften 
zou waarmaken. Zou u uw 
laatste maaltijd opgeven? 
Vergeet niet: 

Het geloof legt de grondslag 

voor alles waarop we hopen, 

het overtuigt ons van de 

waarheid van wat we niet zien 

(Hebr. 11:1). 

De vrouw reageerde met 
geloof op datgene waar ze op 
hoopte, maar wat ze nog niet 
kon zien. ‘De vrouw ging naar 
huis en deed wat Elia had 
gezegd’ (vs. 15). Hij vroeg haar 
om hem als eerste te eten te 
geven; en toen ze gehoorzaamde, 
werd ze gezegend door de God 
die voorziet.

De niet aflatende voorraad 
meel en olie die God gaf, 
was een wonder. Het is een 
voorafbeelding van Jezus’ belofte 
in Matteüs 6:33: ‘Zoek liever 
eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan zullen 

al die andere dingen je erbij 
gegeven worden.’ Zij zette Gods 
zaak op de eerste plaats, en God 
zorgde genadig voor haar.

EEN GEZIN IN CRISIS  
(vs. 17)

Enige tijd later werd het kind 

van Elia’s gastvrouw ziek, en 

wel zo ernstig dat ten slotte 

alle leven uit hem week.

Het is onduidelijk hoe lang 
Elia al bij de weduwe woonde 
toen haar zoon ziek werd. In de 
tussentijd had God hen allen 
onderhouden. Toen veranderden 
de omstandigheden. De zoon 
van de weduwe werd ernstig 
ziek—zo ziek zelfs dat hij niet 
meer ademde en stierf.

Voor een moeder bestaat 
er geen grotere crisis dan haar 
kind in gevaar te zien. Deze 
enige zoon van de weduwe was 
haar enige bron van vreugde, 
en ze verloor hem aan een 
onzichtbare vijand tegen wie ze 
niet kon vechten.

Op het eerste gezicht zeggen 
wij: ‘Dat is niet eerlijk. Ze deed 
precies wat ze moest doen. Ze 
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keerde terug in de borst van 

het kind, en het leefde weer. 

Elia nam het kind op, droeg 

het naar beneden en gaf het 

aan zijn moeder terug. ‘Kijk, 

uw zoon leeft,’ zei hij.

Gods antwoord. De 
verwachtingen van de weduwe 
en Elia kwamen uit. Het leven 
keerde terug in de jongen. 
Stelt u zich de vreugde van de 
vrouw voor toen ze haar zoon 
zag—weer in leven! Gods 
bedoeling was nu duidelijk. Het 
ging niet om haar zonde. Gods 
bedoeling was dat haar geloof 
en dat van Elia zou groeien.

Toepassing
Wij kunnen weliswaar niet 
bepalen wat ons overkomt, maar 
we kunnen wel bepalen hoe we 
reageren op wat ons overkomt.

 ĳ Leren we om in tijden 
van crisis onze toevlucht 
te zoeken bij Gods 
aanwezigheid en zorg?

 ĳ Leren we om in tijden van 
crisis alles onder ogen te zien 
wat ons vertrouwen in God 
zou kunnen ondermijnen?

 ĳ Leren we om in tijden 
van crisis op Gods wil te 
vertrouwen, niet alleen voor 
de toekomst, maar ook voor 
het heden?

 ĳ Leren we om in tijden van 
crisis ons te richten op de 
macht van de God van de 
opstanding?

EEN TIJD VAN 
STRIJD
(1 Kon. 18:20-46)

Pilatus vroeg Jezus: ‘Wat  
 is waarheid?’ (Joh.  
 18:38). Die vraag stelt 

men zich vandaag de dag nog 
steeds.

In de dagen van Elia 
speelde hetzelfde probleem: de 
mensen hadden de God van de 
waarheid verworpen ten gunste 
van de goden van het land. De 
waarheid was verloren gegaan 
in een cultuur van afgoderij.

In de tijd die verstreken 
was sinds de profeet Sarefat 
had verlaten, was alles in 
stelling gebracht voor de 
ultieme krachtmeting. Het 

in gebruik had, en legde hem 

op zijn eigen bed (vs. 19).

Elia was niet ongevoelig 
voor het innige verdriet van 
deze vrouw. Hij nam de jongen 
‘van haar schoot’ en droeg hem 
naar zijn eigen kamer, waar hij 
alleen kon zijn met de jongen 
en met zijn God.

Elia’s gebed. Kijk eens 
naar Elia’s gebed tot God: 

Toen riep hij de HEER aan 

en vroeg: ‘HEER, mijn God, 

waarom treft U juist deze 

weduwe, die mij gastvrijheid 

verleent, door haar zoon 

te doden?’ Hij strekte zich 

driemaal over het kind uit, 

daarbij de HEER aanroepend 

met de woorden: ‘HEER, mijn 

God, laat toch de levensadem 

in de borst van dit kind 

terugkeren’ (vs. 20-21).

Hij smeekte om genade voor 
deze bedroefde moeder. Zijn 
eerste gebed (vs. 20) drukt uit 
hoezeer hij begaan is met de 
weduwe, die na de honger nu 
ook het verlies van haar kind 
te lijden krijgt. Daarbij laat hij 
echter verschillende emoties zien.

Elia’s verwarring. Hij 
was in verwarring gebracht en 
trok Gods bedoelingen openlijk 
in twijfel. Vergeet niet dat Elia 
een mens was zoals wij (Jak. 
5:17), en ook wij worden vaak 
door het leven in verwarring 
gebracht. Het goede nieuws is 
dat God onze oprechte vragen 
niet afwijst. Het zijn onze 
arrogante eisen die Hij van de 
hand wijst.

Zelfs te midden van 
zijn verwarring zien we in 
Elia’s tweede gebed (vs. 21) 
het bewijs dat hij begint te 
begrijpen hoe groot God is. Hoe 
dan? Ga maar na: Elia vraagt 
God om iets wat nog nooit was 
gebeurd in de geschiedenis van 
de mensheid. Van Genesis tot  
1 Koningen 17 is er geen enkele 
keer opgetekend dat God 
iemand uit de doden opwekte. 
Elia vroeg om iets wat de 
mensheid nog niet eerder had 
meegemaakt. Waarom? Omdat 
hij geloofde in een God die het 
onmogelijke kon doen.

De HEER verhoorde Elia’s 

smeekbede: de levensadem 
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stier uitkiezen. Laten ze 

die in stukken snijden en 

op een brandstapel leggen, 

maar ze mogen het hout niet 

aansteken. Ik zal de andere 

stier gereedmaken en op een 

brandstapel leggen, maar ik 

zal het hout niet aansteken. 

U moet de naam van uw god 

aanroepen, en ik zal de naam 

van de HEER aanroepen. De 

god die antwoordt met vuur, 

is de ware God.’ Heel het volk 

stemde met dit voorstel in.

Elia stelde voor om de 
proef op de som te nemen, en 
vervolgens bepaalde hij de 
spelregels:

Kies een dier uit. Elia 
liet de Baälpriesters één van 
de twee beschikbare stieren 
uitkiezen. Zelf zou hij de 
andere gebruiken.

Maak het offer klaar. 
De priesters moesten het dier 
ritueel klaarmaken en op het 
altaar leggen; ze mochten het 
echter niet aansteken. Hier 
draaide het om. Voor een 
brandoffer was vuur nodig, 
en dat vormde de proef. Het 

was al bewezen dat Elia’s God 
de regens in Zijn macht had 
(1 Kon. 17:1); nu zouden de 
priesters zien dat Hij het ook 
vuur kon laten regenen.

Bid. Elia beval de priesters 
om Baäl aan te roepen; hij zou 
de Heer aanroepen. De God 
die met vuur zou antwoorden, 
zou de God zijn die door allen 
aanbeden zou worden. De 
priesters leken in het voordeel 
te zijn, omdat Elia er een proef 
van vuur van maakte: Baäl 
was immers de zonnegod, de 
god van het vuur en het weer.

Het volk antwoordde dat 
het een redelijk voorstel was, 
en de proef begon.

DE PROFETEN 
WORDEN VERNEDERD 
(vs. 26-29)

De profeten namen een van 

de twee beschikbare stieren 

en maakten die voor het offer 

gereed. De hele morgen lang 

riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, 

geef ons antwoord!’ Maar 

het bleef stil en niemand gaf 

antwoord, hoe ze ook dansten 

moment was aangebroken om 
de leugen van de valse goden 
door Gods waarheid aan het 
licht te brengen—op de hoge 
plaats van de afgodendienst, 
de berg Karmel. Op de 
Karmel stonden de priesters 
van Baäl en Asjera—in 
totaal achthonderdvijftig 
man (vs. 19)—tegenover de 
God van Israël en Zijn ene 
vertegenwoordiger, Elia.

DE KWESTIE WORDT 
TOEGELICHT (vs. 20-21)

Achab stuurde boden naar 

alle stammen van Israël en 

liet ook alle profeten bij de 

Karmel bijeenkomen. Daar 

sprak Elia het volk als volgt 

toe: ‘Hoe lang blijft u nog  

op twee gedachten hinken? 

Als de HEER God is, volg 

Hem dan; is Baäl het, volg 

dan hem.’ De Israëlieten 

zeiden niets.

Elia begon met een vraag 
op de man af: ‘Hoe lang blijft 
u nog op twee gedachten 
hinken?’ (vs. 21). Namens de 
God van Israël confronteerde 

hij het volk met hun 
tweeslachtigheid, en zei hij 
dat ze moesten kiezen. ‘Als de 
HEER God is, volg Hem dan; 
is Baäl het, volg dan hem.’

We kunnen slechts één 
God oprecht dienen en vereren 
met ons hele hart. Onze 
eeuwige toekomst hangt ervan 
af. Op wie vestigen wij ons 
vertrouwen?

Merk op dat de menigte 
zwijgt: ‘De Israëlieten zeiden 
niets.’ Ze wisten niet wat 
ze moesten antwoorden. 
Het is gevaarlijk om over 
eeuwigheidszaken te spreken 
zonder zich ergens op vast te 
leggen; daarom stond Elia erop 
dat ze een beslissing namen 
over wie ze wilden volgen.

DE VOORWAARDEN 
WORDEN 
VASTGELEGD (vs. 22-24)

Toen zei Elia: ‘Ik ben de enige 

profeet van de HEER die nog 

over is. De profeten van Baäl 

zijn met vierhonderdvijftig 

man. Breng ons twee stieren. 

Zij mogen als eersten een 
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hij even zijn behoefte doen.
 ĳ ‘Is hij soms op reis 

gegaan?’—misschien is hij 
niet thuis. Roep hem terug.

 ĳ ‘Misschien slaapt hij, en 
moet u hem wekken!’—Baäl 
is te moe om u te helpen.
Er klonk geen stem, en er 

werd geen vuur gezonden. De 
profeten van Baäl hadden de 
proef niet doorstaan.

ELIA TREFT ZIJN 
VOORBEREIDINGEN 
(vs. 30-35)
In vers 30 tot en met 35 neemt 
Elia het heft in handen:

Hij riep het volk bij zich 
(vs. 30a). Elia wilde dat de 
mensen zouden zien wat God 
zou doen. Ze verlieten dus de 
profeten van Baäl en keken 
nauwlettend toe.

Hij bouwde het verwoeste 
altaar van de HEER weer 
op (vs. 30b-31). In het 
verleden had er op die plek 
een altaar voor Jahwe gestaan, 
waarschijnlijk gebouwd in de 
tijd van de rechters.

Hij groef een geul om het 

altaar (vs. 32). De geul was 
wijd en diep.

Hij gaf opdracht het 
altaar te overgieten met water 
(vs. 33-35). Dit werd gedaan 
om te voorkomen dat men de 
verdenking zou koesteren dat 
er vuur verstopt was onder 
het altaar. Het altaar werd 
meerdere malen overgoten met 
water om te zorgen dat het 
wonder buiten kijf stond.

Toen alle voorbereidingen 
getroffen waren, begon Elia te 
bidden.

HET GEBED VAN ELIA 
(vs. 36-37)
Elia’s gebed in vers 36 en 37 is 
slechts kort. Het bevat uitingen 
van:
-HIRXM½GEXMI��ZW����E��

‘HEER, God van Abraham, 
Isaak en Israël.’ De Heer was 
nog altijd hun God, ook al 
hadden zij Hem verlaten om de 
afgoden te dienen.

Eerherstel (vs. 36b). 
‘Vandaag zal blijken dat U 
in Israël God bent, en dat 
ik U dien en dit alles in Uw 

en sprongen rond het altaar 

dat daar was opgericht. 

Hun wanhoop.  
De profeten van Baäl maakten 
hun offer klaar en riepen 
hun god aan om vuur. Hun 
inspanningen zijn in twee 
gedeelten te verdelen:

 ĳ ‘De hele morgen lang’ (vs. 

26) baden ze om vuur uit 
de hemel. Ze ‘dansten en 
sprongen rond het altaar’. 
Wat een vertoning! Nog 
steeds kwam er geen 
antwoord, waarop Elia hen 
begon te honen (vs. 27).

 ĳ Ze bleven doorgaan ‘toen 

het middaguur allang 

voorbij was en het uur voor 

het graanoffer aanbrak’ 

(vs. 29) met ronddansen, 
zichzelf verwonden met 
zwaarden, bidden en 
zich op allerlei vreemde 
manieren gedragen.
Aangezien Baäl de 

zonnegod was, hoopten ze 
wellicht dat het vuur op hun 
offer zou neerdalen op het 
middaguur, wanneer de zon 
op het hoogste punt stond. 

Maar hun hoop veranderde 
in wanhoop, en ze begonnen 
zich als krankzinnigen te 
gedragen. Met als resultaat? 
‘Niemand gaf antwoord.’

Elia’s hoon. Ondertussen 
begon Elia aan zijn pleidooi 
voor de ware, levende God, 
door de spot te drijven met de 
halfhartige pogingen van de 
priesters om een antwoord van 
Baäl los te krijgen. Merk op hoe 
hij Baäls beperkingen aan de 
kaak stelt in vers 27:

 ĳ ‘Roep zo hard u kunt’—u 
moet schreeuwen en meer 
lawaai maken. Hij kan u 
niet horen.

 ĳ ‘Hij is toch een god?’—u 
aanbidt hem, maar hij 
luistert niet naar u.

 ĳ ‘Hij heeft zeker iets anders 
te doen’ of ‘hij is zeker in 
gepeins’ (NBG)—misschien 
houdt hij zich bezig met 
het probleem van iemand 
anders, of is hij zo diep in 
gedachten verzonken dat u 
zijn aandacht moet trekken.

 ĳ ‘Hij moest zich even 
afzonderen’—wellicht moest 
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stak de wind op en barstte 
er een enorme regenbui los.’ 
Gods kastijding had zijn 
doel bereikt; het volk was 
teruggekeerd naar de Heer.  
De droogte was voorbij.

Toepassing
Welke lessen kunnen wij leren 
uit deze wonderbaarlijke 
gebeurtenis?

 ĳ Een geschil over de 
waarheid wordt niet 
beslecht door een 
meerderheid van stemmen, 
maar door Gods woord.

 ĳ Een oprechte en zelfs 
hartstochtelijke toewijding 
aan de verkeerde zaken kan 
een mens te gronde richten.

 ĳ Wanneer het gaat om 
waarheid en dwaling, is 
er een indrukwekkende 
en vaak ongemakkelijke 
confrontatie nodig.

 ĳ Wanneer we de waarheid 
over God leren kennen, 
moeten we keuzes mak 
en wat betreft ons geloof  
en de goden van onze 
eigen cultuur.

EEN TIJD VAN 
ZWAKHEID
(1 Kon. 19:1-18)

Er zijn maar weinig  
 emoties die zo snel de  
 zwakheid van mannen 

en vrouwen aantonen als de 
emotie wanhoop. Wanneer 
we strijd voeren met ons eigen 
hart—los van de reden voor die 
strijd—dan kunnen we belanden 
in een gevecht op leven en 
dood. Wanhoop, de zwartste 
van alle menselijke emoties, 
kan trachten ons voor zich te 
winnen, ons verleiden en ons 
zelfs kapotmaken. We kunnen 
ermee te maken krijgen:

 ĳ in ons werk, als we niet 
krijgen wat we menen 
verdiend te hebben;

 ĳ in ons gezin, als onze 
verwachtingen niet uitkomen;

 ĳ in onze kerk, wanneer we 
onvermijdelijk teleurgesteld 
worden in zwakke, 
gebrekkige mensen.
Het is een van de moeilijkste 

gevechten waar een mens zich 
ooit voor gesteld ziet, en Elia 

opdracht gedaan heb.’ Elia’s 
daden waren tot eer van God, 
niet om zijn eigen gelijk te 
bevestigen.

Redengeving (vs. 37). 
‘Geef mij antwoord, HEER, 
geef antwoord. Dan zal dit volk 
beseffen dat U, HEER, God 
bent en dat U het bent die hen 
tot inkeer brengt.’ De herhaling 
‘geef antwoord’ drukt uit dat 
het hem zwaar op het hart ligt.

Merk op dat Elia niet 
zei: ‘Zend vuur.’ Dit was 
werkelijk een gebed uit geloof. 
Hij vertrouwde zo volledig 
op God voor de afloop, dat 
hij zijn verzoek niet eens 
uitsprak. Hij vroeg niet om 
vuur, maar bad wel dat God 
geëerd zou worden.

GODS MACHT WORDT 
GETOOND (vs. 38-46)
Het vuur valt neer 
(vs. 38). ‘Het vuur van de 
HEER sloeg in en verteerde 
het brandoffer met brandhout, 
stenen, as en al; zelfs het water 
in de geul likte het op.’ Het 
vuur kwam niet uit het altaar. 

Het viel neer uit de hemel en 
verteerde het offer, het hout, de 
stenen, het water, de as—alles.

Het volk valt neer 
(vs. 39). ‘Alle Israëlieten 
zagen het, en allen vielen op 
hun knieën en riepen: “De 
HEER is God, de HEER is 
God!”’ Het volk viel op de 
knieën bij het zien van Gods 
macht en erkende dat alleen 
Jahwe de God van Israël 
is—niet Baäl. In eerbied voor 
God en in verbazing over 
het hemelse vuur keerden ze 
zich af van hun afgoden en 
dienden ze hun God.

De profeten van 
Baäl vallen (vs. 40). 
‘Toen zei Elia tegen hen: 
“Grijp de profeten van 
Baäl; laat niet één van hen 
ontkomen!” De profeten 
werden gevangengenomen, en 
Elia liet hen afdalen naar het 
dal van de Kison, waar hij hen 
ter dood liet brengen.’

De regen valt neer 
(vs. 41-45). ‘In minder 
dan geen tijd werd de hemel 
verduisterd door wolken, 
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Teleurstelling. 
Vermoedelijk was Elia 
teleurgesteld in het volk. Op 
de Karmel riepen ze: ‘De 
HEER is God!’ Nu zouden ze 
waarschijnlijk toestaan dat hij 
werd gedood. Soms ontstaat er 
wanhoop wanneer mensen zich 
niet zo gedragen als ze volgens 
ons zouden moeten.

Eenzaamheid. Dit is de 
zware last die het leiderschap 
met zich meebrengt. In zijn boek 
Elijah: A Man Of Like Nature 
(p. 119) schreef Theodore Epp: 
‘Een leider is een eenzaam man. 
(…) Ze worden voortgedreven 
door een brandend verlangen 
om doelen te bereiken die in de 
ogen van anderen onhaalbaar 
of onrealistisch zijn; ze worden 
met wantrouwen bejegend door 
het gewone volk. Mannen die 
leiding geven, zijn gegarandeerd 
het doelwit van de hatelijke 
stekeligheden van kritiek.’

Dit zijn de oorzaken van 
Elia’s wanhoop. Hij was net 
van de berg afgedaald, was 
moe, teleurgesteld en eenzaam. 
Elia had drieënhalf jaar moeten 

wachten op één geweldige 
dag van triomf—en nu was 
hij opgebrand en alleen. Hoe 
reageerde deze ‘man zoals wij’ 
op de wanhoop die in zijn  
hart sloop?

DE REACTIES OP 
WANHOOP (vs. 3-4)
Kijk eens naar de neerwaartse 
spiraal waarin hij terechtkomt—
met elke stap wordt hij alleen 
maar wanhopiger. Wat hij doet 
is te begrijpen, maar geheel 
verkeerd.

Proberen te 
ontsnappen (vs. 3a).  
‘Elia werd bang en vluchtte 
om zijn leven te redden. 
Bij Berseba in Juda 
aangekomen…’ Elia was 160 
kilometer gevlucht naar de 
woestijn in het zuiden. Maar 
het gras was er niet groener 
dan elders.

Elke dag proberen ontelbare 
mensen aan de werkelijkheid 
te ontsnappen—met alcohol, 
drugs of pleziertjes. Niemand 
van ons kan echter zijn 
problemen ontlopen door 

zou deze strijd voeren in een 
grot. Vergeet niet dat Elia een 
mens was zoals wij—en nergens 
is dat zo overduidelijk als 
hier, nu hij in de greep van de 
wanhoop is. Hier wordt hij een 
mens met wie wij ons kunnen 
identificeren, omdat Elia’s 
grootste strijd niet op de berg 
Karmel gevoerd werd, maar in 
een grot bij de Horeb—in een 
situatie die veel lijkt op wat wij 
allen hebben meegemaakt. Hier 
was hij niet in gevecht met Baäl, 
maar met zichzelf.

DE OORZAKEN VAN 
WANHOOP (vs. 1-2)
Achab vertelde koningin 
Izebel wat er op de hoogte 
van de Karmel was gebeurd: 
de profeten van Baäl (die 
zij naar Israël had gebracht) 
waren dood en Baäl was ten 
val gebracht. Haar antwoord? 
Izebel stuurde een bericht aan 
Elia: ‘De goden mogen met mij 
doen wat ze willen als u morgen 
om deze tijd niet hetzelfde lot 
ondergaat als zij.’ Met andere 
woorden: ‘U zult dezelfde 

behandeling ondergaan die u 
mijn profeten hebt gegeven, 
namelijk executie.’

Hoe reageerde Elia 
op Izebels dreigement? 
Hij vluchtte. Hoe 
verbazingwekkend ook: 
dezelfde Elia die slechts enkele 
dagen eerder de profeten van 
Baäl had verslagen, vluchtte nu 
weg voor deze vrouw. Degene 
die gezegd had ‘Als de HEER 
God is, volg Hem dan’, vluchtte 
nu wanhopig weg. Wat had 
bijgedragen aan zijn wanhoop?

Succes. Vaak wordt 
een moment van grote triomf 
gevolgd door een gevoel van 
neerslachtigheid. Wanneer 
de overwinning nog nagloeit, 
kan het moeilijk zijn om de 
uitdagingen van het gewone 
leven aan te kunnen.

Vermoeidheid. 
Vermoeidheid volgt vaak op 
intensieve, stressvolle perioden, 
vooral wanneer het gepaard 
gaat met fysieke uitputting. Zo 
verging het Elia na de Karmel: 
hij was uitgeblust, vermoeid, en 
daardoor kwetsbaar.
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Troost en zorg  
(vs. 5-8). Elia stond op, en toen 

hij had gegeten en gedronken 

liep hij, gesterkt door dit voedsel, 

veertig dagen en veertig nachten 

door de woestijn, tot hij bij de 

Horeb kwam, de berg van God.

God voorzag Elia van 
voedsel en rust om zijn 
vermoeidheid weg te nemen. 
Elia vroeg om de dood, maar 
in plaats daarvan bracht God 
hem een maaltijd om hem in 
leven te houden. Soms hebben 
we bovenal rust en iets te eten 
nodig wanneer we wanhopig 
zijn. Zonder dat ontbreekt ons 
de kracht om te herstellen. Met 
hernieuwde kracht reist Elia dus 
veertig dagen verder; hij houdt 
halt bij een grot in de Horeb.

Confrontatie  
met God (vs. 9-14). Dit 
gebeurde in twee stappen.

Een kernachtige vraag  
(vs. 9-10). Toen richtte de HEER 

zich tot hem met de woorden: 

‘Elia, wat doe je hier?’ (vs. 9).
Dit is een cruciale vraag. God 

had Elia naar Samaria, de Kerit, 
Sarefat en de Karmel gestuurd. 

Maar Hij had hem niet naar 
de Horeb gestuurd. ‘Waarom 
ben je hier?’ Een oppervlakkig 
antwoord zou zijn geweest: ‘Ik 
ben bang voor Izebel.’ Maar het 
echte antwoord blijkt duidelijk 
uit Elia’s woorden in vers 10: 
‘Ik heb me met volle overgave 
ingezet voor de HEER, de 
God van de hemelse machten, 
maar de Israëlieten hebben 
Uw verbond met hen naast 
zich neergelegd, Uw altaren 
verwoest en Uw profeten 
gedood. Ik ben als enige 
overgebleven, en nu hebben ze 
het ook op mijn leven voorzien.’

Met andere woorden: 
‘Ik ben hier omdat ik geen 
waardering krijg en vol 
zelfmedelijden zit.’ Dit is heel 
andere taal dan zijn moedige 
verklaring op de Karmel.

Een verrassende 
ontmoeting (vs. 11-12). 
‘Kom naar buiten,’ zei de 

HEER, ‘en treed hier op de berg 

voor Mij aan.’ En daar kwam 

de HEER voorbij. Er ging een 

grote, krachtige windvlaag voor 

de HEER uit, die de bergen 

ervoor weg te vluchten. Wijzelf 
zijn ons grootste probleem.

Verlangen naar 
eenzaamheid (vs. 3b).  
‘Bij Berseba in Juda 
aangekomen liet hij zijn 
knecht achter.’ Eenzaamheid 
schept nog meer eenzaamheid. 
Elia verlangde naar meer 
afzondering, liet zijn knecht 
achter en trok alleen verder.

Verlangen naar de 
dood (vs. 4a). ‘[Hij ging 
zitten,] verlangend naar de 
dood, en zei: “Het is genoeg 
geweest, HEER. Neem mijn 
leven.”’ Bij spanningen 
lijkt de dood soms de enige 
uitweg. Merk op dat dit het 
vijfde gebed is dat van Elia is 
opgetekend. Hij bad en:

 ĳ de regen hield op;
 ĳ een zoon herleefde;
 ĳ vuur daalde neer uit  

de hemel;
 ĳ de regen keerde terug na 

drieënhalf jaar droogte.
De eerste vier gebeden van 

Elia werden verhoord, maar 
de vijfde niet. Deze laatste was 
egocentrisch. Elia was Gods 

macht uit het oog verloren. 
Daardoor meende hij dat de 
dood een betere optie was dan 
een leven in vertrouwen op God.

Zwelgen in 
zelfmedelijden (vs. 4b). 
‘Want ik ben niet beter dan 
mijn voorouders.’ Hoort u 
hem, deze man zoals wij? Er is 
weinig zo tragisch als een mens 
vol zelfmedelijden. Elia dacht:

 ĳ Het is de schuld van alle 
andere mensen.

 ĳ Ik ben het slachtoffer.
 ĳ Het leven is niet eerlijk.
 ĳ Ik heb nooit succes.
 ĳ Het zit me nooit eens mee.

Wij kunnen ons hier in de 
woestijn gemakkelijker met Elia 
identificeren dan op de berg 
Karmel. Hier, zittend onder een 
bremstruik (vs. 4), is hij meer 
‘normaal’. Maar God liet hem 
daar niet zitten.

DE REMEDIE VOOR 
WANHOOP (vs. 5-18)
Merk op hoe God met Elia 
omgaat. Hij gebruikt een 
combinatie van een stevige 
aanpak en teder mededogen.
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De uitdaging is om onze blik 
niet langer op onszelf gericht te 
houden, want alleen dan kunnen 
we duidelijk de noden van 
anderen zien. Iemand heeft eens 
gezegd: ‘Ik huilde omdat ik geen 
schoenen had; toen ontmoette 
ik een man die geen voeten had.’

Verhelderende 
waarheid (vs. 18).  
‘Ik zal in Israël niet meer dan 

zevenduizend mensen in leven 

laten, alleen degenen die niet 

voor Baäl hebben geknield en 

hem niet hebben gekust.’

Elia had een dosis realiteit 
nodig om hem te helpen 
zich van zijn wanhoop los te 
scheuren. Ons gezichtspunt 
is zelden correct wanneer wij 
door wanhopige ogen kijken. 
Elia moest wakker worden 
en de dingen zien zoals ze 
waren—niet zoals hij ze had 
afgeschilderd. Hij bleek toch 
niet de enige trouwe dienaar 
van God te zijn; hij was alleen 
de enige die zich bij de Horeb 
verschool.

Net als Elia houden wij van 
onze grote triomfen en klinkende 

overwinningen. Maar hoe gaan 
we om met de stille worstelingen 
van de ziel? Elia meende dat 
hij sterk was, maar hij moest 
leren hoe zwak hij was en hoe 
vreselijk hard hij God nodig 
had. Dat moeten wij ook leren.

Toepassing
God in Zijn goedheid bouwde 
Elia’s leven weer op uit de as 
van de wanhoop en wilde hem 
opnieuw gebruiken. Welke 
lessen schuilen hierin voor ons?

 ĳ Toegewijd zijn aan Christus 
maakt ons niet immuun voor 
ontmoediging of wanhoop.

 ĳ Vermoeidheid kan ons 
vatbaarder maken voor 
wanhoop.

 ĳ We moeten onze energie 
steken in andere mensen, 
in plaats van op te gaan in 
onze eigen pijn.

 ĳ Gemeenschap met God 
is de enige manier om 
de geestelijke kracht te 
houden die nodig is voor de 
worstelingen van het leven.

 ĳ We moeten leren om te 
rusten in Gods genadige zorg.

spleet en de rotsen aan stukken 

sloeg, maar de HEER bevond 

zich niet in die windvlaag. 

Na de windvlaag kwam er 

een aardbeving, maar de 

HEER bevond zich niet in die 

aardbeving. Na de aardbeving 

was er vuur, maar de HEER 

bevond zich niet in dat vuur. 

Na het vuur klonk het gefluister 

van een zachte bries.

God stuurde boodschappers 
uit de natuur—vuur, wind, 
en een aardbeving—om Elia 
eraan te herinneren dat God 
God is, en dat hij zich niet door 
wanhoop moet laten leiden. 
De stille, zachte stem van God 
sprak, en toen verborg Elia 
zijn gezicht. Hij verwachtte 
de kracht van God te voelen, 
maar hij ontmoette de Persoon 
van God. In dit ogenblik van 
stille gemeenschap werd Elia 
herinnerd aan Gods macht, 
Gods aard, en Gods liefde, 
genade en vrede.

Oproep om te gaan 
helpen (vs. 15-17). In vers 
15 tot en met 17 zegt God dat 
Elia betrokken moet raken bij 

de noden van anderen. Hij krijgt 
de opdracht om twee koningen 
te zalven en zijn eigen opvolger 
in te werken—Elisa.

Eén manier om weer een 
juiste kijk te krijgen op onze 
wanhoop, is betrokken te 
raken bij het leven van andere 
mensen en ons om hen te 
bekommeren. Een 18e-eeuwse 
schrijver, John Simpson, 
stelde het zo: ‘De enige 
hoop voor mensen in zulke 
omstandigheden is dat ze uit 
hun eenzame holletje komen en 
zich actief wijden aan nuttige 
en liefdadige bezigheden. (…) 
…dat ze iets gaan doen waar 
lichamelijke inspanning voor 
nodig zal zijn, en waar anderen 
beter van zullen worden. 
Daarom gaf God Elia opdracht 
om weg te gaan uit zijn 
huidige eenzame onderkomen, 
dat de neerslachtigheid en 
geprikkeldheid van zijn geest 
alleen maar versterkte; en dus 
gaf Hij hem een opdracht om 
uit te voeren’ (geciteerd door 
W.J. Petersen in Meet Me On 

The Mountain, p. 120).
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‘VANDAAG IS 
HET MOMENT’

De band The Association  
 zong in de jaren zestig  
 het liedje ‘The Time It Is 

Today’ (‘vandaag is het moment’), 
waarin ze jonge mensen opriepen 
om niet alleen voor zichzelf te 
leven, maar om in hun eigen 
generatie iets voor de wereld te 
betekenen. Diezelfde oproep 
wordt vandaag aan de volgelingen 
van Christus gericht. Wij hebben 
dit moment in de tijd gekregen 
om onze God in de wereld te 
vertegenwoordigen. En net als Elia 
leven we in buitengewone tijden.

We mogen het als een 
geruststelling ervaren dat God 
een doorsnee man—Elia—koos 
toen men verwachtte dat de 
redder in nood een groot man 
zou zijn. Hij had slechts één 
wapen tot zijn beschikking: 
bidden tot een buitengewone 
God. Deze gewone man was 
Gods instrument om invloed uit 
te oefenen op een hele generatie.

We hebben echter gezien 
dat Elia verre van volmaakt 

was. Hij worstelde met dezelfde 
dingen waar wij tegenop lopen. 
Dat bemoedigt mij. Als God een 
onbeduidend persoon zonder 
noemenswaardige afkomst als 
Elia gebruikte, zal Hij wellicht 
ook mensen zoals wij kunnen 
gebruiken. De uitdaging is 
echter om niet te streven naar 
grootheid, maar om onszelf 
beschikbaar te stellen voor het 
verlangen van onze grote God 
om in ons en door ons te werken.

Als u de God die intens 
houdt van elk mens op aarde, 
niet kent, dan heb ik goed 
nieuws voor u: Zijn liefde omvat 
ook u volledig. In Johannes 
3:16, een van de bekendste 
verzen uit de Bijbel, lezen we: 

Want God had de wereld zo 

lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen 

die in hem gelooft niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft.

De belofte van eeuwig 
leven wordt aan gewone 
mensen aangeboden door 
deze buitengewone God. 
Neemt u Zijn gratis geschenk 
aan? Vandaag is het moment.


