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Bijbelgedeelte
1 Koningen 16, 29 – 17, 24

De bron van leven
Elia en Achab: twee mannen staan tegenover elkaar.
Elia is een van de grootste profeten van het Oude Testament, Achab een van de slechtste koningen van Israël.
Een confrontatie kan niet uitblijven.
Maar de werkelijke tegenstelling zit dieper. Want Elia
vertegenwoordigt de HEER, de God van Israël. Achab
dient de Baäl, een afgod. Het gaat om de vraag: wie is
God? Bij wie is leven?
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Achab ging als koning van het Tienstammenrijk in het
spoor van Jerobeam: van God waren afbeeldingen gemaakt in de vorm van twee stierkalveren, die door het
volk vereerd werden. Maar veel erger was dat hij de
Baäldienst introduceerde, als gevolg van zijn huwelijk
met Izebel. Baäl was de god van de vruchtbaarheid, de
god van de welvaart: voor eten en drinken, voor een
goed leven moest je bij hem zijn. Het volk gaf er massaal gehoor aan.
Achab had God niet afgeschreven: hij diende de Baäl
náást de HEER. Dat gevaar lopen wij ook. Wij zullen
misschien zeggen dat we God dienen en Jezus Christus,
zijn Zoon. Maar vereren we vaak ook niet de god van
de economie, de god van de gezondheid en noem maar
op? Van wie verwachten we werkelijk ons geluk?
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Ineens staat Elia voor Achab. De koning krijgt te horen
dat er de komende tijd geen regen zal vallen. Hij zal erachter komen wie de echte God is: de HEER of de Baäl!
We lezen niet dat Elia door God geroepen is; hij treedt
op eigen initiatief op. Jakobus vertelt in zijn brief (5,
17) dat Elia bad dat het niet zou regenen. Elia is zó tegen de afgoderij onder zijn volk opgelopen dat hij God
gevraagd heeft om een oordeel (zie Deuteronomium 11,
13-17). Hij kreeg de overtuiging dat God zou ingrijpen
en daarmee is hij naar de koning gegaan.
Hoe reageren wij, wanneer we zien dat mensen om
ons heen er andere goden op na houden: onze collega’s,
buren, broeders of zusters? Wat doen we? Laten we het
maar zo of leggen we het de Heer voor? En durven we
ertegen optreden?
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Elia is bij Achab geweest. En dan spreekt God rechtstreeks tot zijn profeet: Elia moet zich terugtrekken bij
de beek Kerit. Daar wordt hij door God verzorgd, door
raven die hem voedsel brengen. God laat zien dat hij
machtiger is dan Baäl: zelfs in tijden van droogte is hij
in staat zijn kinderen van eten en drinken te voorzien.
Dat blijkt nog sterker wanneer vervolgens een weduwe in Sarefat voor hem gaat zorgen: zelfs in het thuisland van de Baäl blijkt God de machtigste. Hij verslaat
de Baäl op zijn eigen terrein!
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Het mag ons tot aanbidding brengen. God is veel machtiger dan wij vaak denken. Er is geen enkele reden op
om afgoden te vertrouwen! Want zij kunnen je niets geven; je staat met lege handen. Eer dan de Heer, de God
die zijn Zoon gaf om jou echt gelukkig te kunnen maken!
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De weduwe van Sarefat lijkt sprekend op Israël: het
volk is een vrouw zonder man, overgeleverd aan de Baal. Maar dan heb je geen toekomst: het zoontje van de
weduwe wordt ziek en sterft zelfs.
Waarom gebeurt dat? De vrouw heeft een vermoeden:
ze heeft nog niet met de Baäl gebroken. Elia bevestigt
dat door met de jongen naar zijn eigen vertrek te gaan,
weg uit de sfeer van Baäl. Hij bidt indringend tot de
HEER en de jongen komt tot leven.
Nu is echt duidelijk wie de bron van leven is: de
HEER, hij alleen! Wie het van een afgod verwacht, komt
om. Het leven verdroogt, je vindt de dood. De enige die
je het leven kan geven, écht leven, is God. In Jezus
Christus verlost hij van je van de zonde en de dood. Hij
maakt je leven nieuw; het bloeit op, als nooit tevoren!
Slot
God confronteert zich met de afgoden. En dan gaat het
echt ergens over: het gaat over leven en dood. Wie is
jouw God?

OM OVER NA TE DENKEN:

1 Waarom vindt God het zo erg dat we er andere go-

den op na houden? Welke afgoden dien jij?
2 Afgoden zorgen niet voor je. Heb je dat wel eens

ervaren? Wanneer heb je voor het laatst gemerkt
dat God, de Vader van Jezus Christus, voor je
zorgt?

