
Verkondiging op 15 augustus 2021 - Welkomkerk – Zuidland 

 

Lezingen: I Koningen 18: 1-3, 16-46 

 

Intro 

Vanmorgen horen we opnieuw over de profeet Elia. Al twee zondagen 

is hij voorbij gekomen. Op 1 augustus ging het over de tijd waarin 

hij leefde, over zijn persoon en over zijn boodschap, terwijl 

vorige week zijn ontmoeting met de weduwe in Sarefat centraal 

stond. Beide thema’s  werden uitgewerkt door collega Auke Hamstra 

en nu zijn we zoals net al genoemd aangekomen bij ‘Elia en de twee 

bergen’. 

Vanmorgen op de Karmel, dat gebergte in Israël, dat a.h.w. schuin 

de Middellandse Zee in loopt en volgende week dan bij de berg 

Horeb, een paar honderd kilometer naar het zuiden in de Sinaï-

woestijn. 

 

Het gedeelte van vanmorgen is er één waar ik heel lang met een 

boog omheen gelopen ben en het volgende plaatje maakt wel 

duidelijk waarom.  

(Foto - Tekst onder het beeld komt uit het deuterokanonieke, 

apocriefe boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ 48: 1 : ‘Toen stond 

Elia op, een profeet als een vuur en zijn woord brandde als een 

fakkel’.) 

Elia met een zwaard, zijn voet op de schouder van een 

Baälpriester, die even later een kopje kleiner wordt gemaakt. 

Is dat nu een Bijbelverhaal wat in de 21-ste eeuw nog moet 

klinken? Nee, doe maar niet... 

En een andere herinnering bij dit gedeelte is de titel van een 

boek, dat ik in mijn jonge jaren wel eens in handen had op een 

zgn. ‘boekentafel’ met christelijke lectuur. Het had de 

intrigerende titel ‘de God, die antwoordt met vuur’ – een 

letterlijk citaat uit dit gedeelte (vers 24) (Margaret Cleator, 

1974). Ik heb het nooit aangeschaft... 

 

En vanmorgen dan toch… 

De reden is dat het in dit gedeelte gaat het over ‘kiezen’, de 

goede keuze maken, de keuze om Gods weg in het leven te gaan. 

 

In hoeverre maken wij die keuze heel bewust?  

Of rommelen we een beetje van het één naar het ander? Dat laatste 

bedoel ik niet negatief, maar het kan zomaar gebeuren dat je 

ergens in belandt in je leven en dan denkt: heb ik dit gewild? Is 

dit een bewuste keuze of heb ik me gewoon laten mee meevoeren door 

de stroom van het leven. 

Kiezen, het is een werk-woord; iets wat je steeds weer gaandeweg 

moet doen en waardoor je ook bewuster de balans kunt opmaken in je 

leven. 

Vanmorgen is het de profeet Elia, die ons die keuze voorhoudt. 

Om met de woorden uit het boek Jozua (24:15) te spreken: ‘Kies dan 

vandaag – heden - wie je dienen wilt’. 

Zó legt Elia die keuze voor aan het volk van Israël. 

 



Elia – we hebben het één van de vorige diensten gehoord – komt als 

het ware zomaar uit de lucht vallen. We weten niet veel over zijn 

achtergrond – behalve dat hij uit Tisbe in Gilead komt; net aan de 

overzijde van de Jordaan – we horen niets over zijn roeping: 

opeens staat hij daar.  Alleen zijn naam spreekt boekdelen: 

Eli-jah(u) – De HEER is mijn God. Hij staat voor zijn naam. 

Hij is voor ons één van de bekendste profeten geworden, meer dan 

de zgn. Schriftprofeten, waarvan we de verschillende Bijbelboeken 

kennen. Dát rijtje begint met de grote Jesaja, maar eigenlijk is 

die – als persoon - minder bekend dan Elia. 

 

Elia is ook degene, die in het N.T. verschillende keren wordt 

genoemd – door Jezus Zelf in de Synagoge van Nazareth, waar Hij 

verwijst naar het gebeuren rond de weduwe van Sarefat (Sarepta); 

maar ook bij de Verheerlijking op de berg, tót aan de brief van 

Jakobus (5: 17) – Elia was een mens als wij – en incognito in het 

boek Openbaring (11:3) (als één van de twee getuigen). 

 

Elia kent dus geen eigen Bijbelboek, maar dat zal komen omdat hij 

hier vooral getekend wordt als tegenspeler van koning Achab. In 

één van de donkerste perioden van het Tienstammenrijk treedt hij 

naar voren en het is misschien goed te weten dat in de Joodse 

indeling van het Oude Testament – de ‘Tenach’ – Koningen bij de 

profetische boeken hoort.  

Israël wordt met regelmaat herinnerd aan die periode van haar 

bestaan, de Koningen-tijd. Die keuze tussen Jahweh, de HEER óf de 

afgoden, de Baäls, is daar een telkens weerkerend thema. 

 

We hebben gehoord dat Achab overschakelde op de Baäldienst van de 

volken rondom Israël. Getrouwd met Izebel, de dochter van de 

koning van Sidon, had hij ook gelijk haar afgoden in huis gehaald. 

Baäl – het woord betekent eigenlijk gewoon ‘Heer’,- Baäl werd 

gezien als de god van de hemel, van de zon, maar vooral van de 

groei en de vruchtbaarheid. Hij werd gezien als de god, die 

welvaart aan het land zou schenken. 

Zo verrees er in Samaria een heiligdom voor hem met een altaar én 

een aan Asjera, de moedergod, gewijde paal. De herinnering aan de 

tempel in Jeruzalem kon zo definitief uitgewist worden. 

Voortvarend ging het vorstenpaar te werk en het volk ging daarin 

mee. 

 

Eén van de openingszinnen van de Tien Woorden ‘want Ik, de HEER, 

duld geen andere goden naast Mij’ (Ex. 20: 5) is duidelijk buiten 

beeld geraakt. Althans bij koning en volk. 

Maar God Zelf kan het niet hebben dat zijn volk Hem vergeet, dat 

een ander Zijn plaats inneemt. 

Ja, een koning, die de woorden van de Torah niet serieus neemt – 

wat moet je dan van zijn volk verwachten? 

En daarom opeens die onbekende profeet. Achab zal die eerste 

ontmoeting niet gauw vergeten (17: 1), waarin Elia de droogte 

aankondigt en de volgende ontmoetingen verlopen bepaald vijandig 

(18:17 ‘Ben jij het Elia, jij die Israël in het ongeluk hebt 

gestort?’ en 21:20 ‘Ben je daar, mijn vijand’? – bij Nabot). 



En Elia? Die zal mogen ervaren dat hij wordt opgenomen in de lijn 

van Gods zorg voor zijn volk, zoals Mozes dat ook heeft mogen 

doen.  Samen met Mozes verschijnt hij dan ook later in het Nieuwe 

Testament – het is net al genoemd. Zoals Mozes Gods Wet aan het 

volk bekend had gemaakt, zó is Elia geroepen om het volk terug te 

roepen naar die leven-brengende woorden. 

‘Jullie zijn Gods volk – en jij, Achab, bent koning bij de gratie 

Gods’! 

 

We hebben gehoord over de periode van droogte, van Elia’s 

omzwervingen. Van de beek Kerith, vlak bij zijn geboortegrond tot 

aan Sarefat, eigenlijk het gebied van de vijand, van de afgoden 

ook, maar daar vindt hij meer geloof dan in eigen land. 

Deze vrouw in Sarefat is ons tot een voorbeeld door haar geloof 

waarin ze het zekere van haar laatste brood inruilde voor het 

onzekere van de dagen die nog komen zouden. Misschien was haar 

duidelijk geworden dat de HEER, die God van Elia, inderdaad de 

Levende God is, zoals ze zo netjes formuleert (vers 12). 

 

Het gaat in dit Bijbelverhaal rond de profeet Elia over keuzes, 

die gemaakt worden en wij worden vandaar-uit opgeroepen om ook de 

goede keuze te maken. 

Het einde van de droogteperiode wordt door God Zélf in gang gezet. 

Een duel, zo lijkt het wel daarboven op de Karmel. 

Dáár waar altijd veel regen valt – Karmel verwijst naar 

‘Wijngaard’ en ook nu is de Karmelwijn de bekendste wijn in Israël 

– dáár waar altijd genoeg water was, is nu in het derde jaar de 

bron van Muchraka de enige plek waar je nog je kruik kunt vullen. 

 

Op die plek staat tegenwoordig het Karmelietenklooster met z’n 

altaar van 12 stenen vindt, een verwijzing naar het gebeuren uit 

I Koningen 18. Dáár is de foto van Elia met zwaard genomen. 

U, jullie begrijpen wel dat ik met dat gedeelte, met dat zwaard, 

met de afloop wat moeite heb, maar ik kan het niet schrappen. 

Veel belangrijker vind ik wat eraan voorafgaat. Het Bijbelgedeelte 

vertelt hoe Israël de keuze krijgt. 

Wordt het Baäl of wordt het Jahweh, de HEER? 

Blijven jullie ‘op twee gedachten hinken’ – het is één van de 

uitdrukkingen in onze taal, die rechtstreeks op een Bijbel-

gedeelte teruggaan, op dit gedeelte. 

 

Het is de God, die antwoordt met vuur – de régen zal even later 

komen – het is díe God, die als Enige de ware God genoemd mag 

worden: De HEER is God, de HEER is God! 

We hebben het als echo gezongen (NLB 869: 7). 

Er zou nog veel gezegd kunnen over de werkwijze van Elia en over 

de verdere afloop. Over het wolkje niet groter dan een handpalm, 

over Achab, die in de regen naar huis rijdt, maar het 

belangrijkste is dat het volk, gesymboliseerd in de twaalf stenen 

van het altaar, weer volk van de HEER wordt, werkelijk Israël. 

 

De keuze, die daar gevraagd wordt is de keuze, die – zoals in het 

begin al gezegd – door ons van dag tot dag gemaakt moet worden. 



Wat zo gemakkelijk eisen de Baäls ook in óns midden een plaats op. 

Dan denk ik nog niet eens aan de Boeddha’s die je als beeldje of 

poster in alle tuincentra vindt – ’t zou mijn keuze niet zijn, 

maar wie weet wat voor afgodje ík ondertussen vereer?? 

 

We zijn netjes protestant, ruimhartig evangelisch of welk etiketje 

je jezelf ook opplakt – en toch is er in het leven van ieder van 

ons zoveel wat z’n plaats opeist naast of zelfs in plaats van de 

God van Israël en de Vader van onze Heer Jezus Christus. 

Het zijn een soort koekoeksjongen, die alles náást zich uit het 

nest willen duwen. 

Je tijd, alles wat je om je heen verzameld hebt, je werk, de zorg 

om je gezondheid, ja zelfs je gezin – hoe belangrijk ook allemaal 

– het kan je in de weg gaan staan om je allereerst op God te 

richten.  

Soms schaam ik me wel eens voor de tijd, die ik werkelijk bewust 

gebruik om stil te zijn voor God, afgezet tegen de tijd die ik aan 

allerlei andere dingen besteed. En dat geldt niet alleen voor 

‘tijd’. 

 

En niet alleen in de privé-sfeer mag je die vragen stellen. Ook 

als kerkelijke gemeente worden we keer op keer teruggeroepen naar 

onze core-business, dáár waar het werkelijk om draait. 

De dienst aan onze Heer!  

Godsdienst is Ere-dienst – zoals we in datzelfde lied 869 zongen 

als refrein ‘Geef onze God de ere’. Dat mag de drijfveer zijn van 

al onze activiteiten, waar we vlak voor een nieuw seizoen – het is 

per slot van rekening al half augustus – al aan denken; in de hoop 

dat er genoegd letterlijke ruimte voor komt (20 september?) 

 

Als Zijn profeet vandaag bij ons komt binnenlopen; als Jezus 

Christus Zélf – het is een al vaak gebruikt beeld – te gast zou 

zijn in deze gemeente, zou Hij zich dan thuis voelen? 

Of zou Hij net zoals in de Synagoge van Nazareth opnieuw die 

weduwe uit Sarefat ten voorbeeld stellen (Lucas 4: 25)? 

 

Christen-zijn is nooit vanzelfsprekend. Doen alsof we God op zak 

hebben, kan al helemaal niet. Want de HEER is Baäl niet. Je kunt 

Hem niet met kunstgrepen voor je karretje spannen. Alleen in de 

volledige overgave aan zijn Liefde komt zijn Koninkrijk tot zijn 

recht. 

En zou al dat andere – waar wij ons zo druk over maken – zou dat 

dan niet inclusief zijn, zoals Jezus zegt in de Bergrede? (Matth. 

6: 33). De HEER is God, Hem wil ik dienen, iedere dag.  

 

Jezus Christus is mijn Heer, Hem wil ik volgen. Een keuze, die wij 

mogen maken op ónze berg, in ons dal, in onze polder. 

Geloven is kiezen om zijn wil te doen, Hem lief te hebben en zó 

werkelijk een huis te zijn, waar Hij wil wonen. 

Ook in ons midden, binnen-Slands - ook híer is zijn woonplaats, 

                                                Amen 


