
1 KONINGEN 19:1-4
NBV
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. 
2Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze 
willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3Elia werd bang en vluchtte om 
zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één 
dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en 
zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’

HSV 
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het 
zwaard had gedood. 2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en 
nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van
hen. 3 Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda 
toebehoort, en liet zijn knecht daar achter. 4 Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder
een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven.  Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, 
HERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.

Hebt u dat ook wel eens, dat je er soms zo moe van bent. Bijvoorbeeld zo aan het einde van het 
seizoen. Je bent hard aan vakantie toe. Zoveel dingen die moeten. En het kan zo eindeloos 
vermoeiend zijn om je altijd maar groot te houden. Altijd maar aan een ander te moeten denken. Je 
kunt zelfs het gevoel hebben moe te zijn op het gebied van het geloof of van de kerk. 
Ja, soms heb je prachtige dingen met elkaar kunnen bereiken. Maar op een bepaald moment, dan 
kunnen er allerlei frustraties boven komen en zie je alleen maar de negatieve kanten. Wat haalt jou 
bijdrage nu uit? Je hebt het even helemaal gehad. Mensen kunnen vermoeiend zijn. En 
teleurstellend. En, zo kun je ook zomaar teleurgesteld raken in God!!!  Dat zien we hier gebeuren in 
dit bijbelgedeelte. Dat gebeurt met Elia. Elia, nota bene profeet van God, hij is er moe van.
We willen deze dagen stilstaan bij de geschiedenis van koning Achab en de profeet Elia. 

+++++++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 16:29, 30 + 17:1
29 En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het achtendertigste jaar van Asa, de 
koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël, in Samaria, tweeëntwintig jaar.
30 Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er 
vóór hem geweest waren.   
17:1 En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HERE, de God van 
Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta,  er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op 
mijn woord!

Een bijzonder moment als je dit bijbelgedeelte leest. Staat daar ineens, zomaar van uit het niets een 
profeet voor de troon van koning Achab. Achab had meer en meer afscheid genomen van de God van
Israël. Afgoden (beelden van vreemde goden) waren meer in trek. Misschien eerst nog wel onder 
protest van sommigen uit het volk. Maar ja als de leiders van het volk, in dit geval de koning en ook 
de koningin vertellen dat het zó moet met de godsdienst, wie durft daar wat tegenin te brengen? Het
went. Maar niet bij Elia. Zijn naam betekent: mijn God is JAHWE. Achab moet niet denken dat God 
dat allemaal zo maar laat gebeuren, die stille omwenteling naar vreemde goden. Het zal niet regenen
in Israël, totdat God het zegt. Jarenlange droogte. Tijd voor bezinning. Waar gaat ons hart naar uit? 
Wie willen wij dienen, gehoorzamen?

+++++++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 16:31-33
31 En het gebeurde (was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging?) dat
hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de 
Baäl ging dienen en zich daarvoor neerboog.  32 Hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van 
de Baäl, dat hij in Samaria gebouwd had.  33  Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog 
meer deed om de HERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er
vóór hem geweest waren.  34 In zijn dagen bouwde Hiël uit Bethel Jericho weer op. Op zijn 



eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan, en op zijn jongste zoon Segub richtte hij 
de poorten ervan op,  overeenkomstig het woord van de HERE, dat Hij gesproken had door de dienst 
van Jozua, de zoon van Nun.

We kennen dat wel, mensen die zichzelf graag in de schijnwerper zetten. Internet en Facebook zijn 
daarvoor bekende hulpmiddelen. Werken aan je uitstraling. Een selfie met een beroemdheid, een 
foto van een verre vakantie. Hoeft niet altijd verkeerd te zijn, maar toch…
Achab doet ook aan z’n uitstraling en het gaat hem goed af. Trouwen met een vrouw uit een 
beroemde familie, economische welvaart, het land goed beveiligd. Zelfs de muren van Jericho na 
eeuwen weer herbouwd. Maar alles zo goed dat God uit beeld verdween. En dat laat God niet 
gebeuren. Hij is niet onder de indruk van succesverhalen, maar vraagt juist: Gaat het echt goed met 
je? Het gaat alleen goed met je als je met Christus bent verbonden, alleen met Hem kan je leven pas 
geslaagd zijn. 

++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 17:1-6
En Elia, zei tegen Achab: Zo waar de HERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta,  er 
zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! 2 Daarna kwam het woord van de
HEERE tot hem: 3 Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de 
overzijde van de Jordaan stroomt. 4 En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik 
de raven geboden om u daar te onderhouden. 5 Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het 
woord van de HERE. Hij ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 6 
En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de 
beek.

Elia maakt mee dat God ons vaak helpt op een manier die wij nooit hadden bedacht. Soms uit 
onverwachte hoek. Notabene raven, vogels die stelen (hij steelt als de raven) gaan brood en vlees 
brengen (bij Elia) en dat gaat dwars tegen hun natuur in. God heeft een plan voor Israël, 
hongersnood is niet het einde. Gods profeet zal terugkomen om de goede weg te wijzen. Daarom 
moet hij gevoed worden. God komt terug, altijd! Ook in onze tijd laat God Zich niet wegdrukken.

+++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 17:7-12
7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het 
land gevallen.  8 Toen kwam het woord van de HERE tot hem: 9 Sta op, ga  naar Zarfath, dat aan 
Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. 
10 Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar 
was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje 
water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. 11 Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij 
haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee. 12 Maar zij zei: Zo waar de HERE, uw 
God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de
kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij 
en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. 

Gods leiding is niet altijd logisch in onze ogen. Zeker niet als Elia naar Zarfath moet, een dorpje in de 
buurt van Sidon, de streek waar Izebel vandaan komt, zeg maar Baäl-city de stad van de afgoden, 
naar het hol van de leeuw. Dáár wil God hem helpen. Maar dan ook nog bij een weduwe, die hem in 
leven zal moeten houden. De meest kwetsbare en arme mensen in die dagen. En bij een 
hongersnood krijgen zij het juist zwaar te verduren. Elia moet er maar op vertrouwen dat alles zo 
goed komt. Volgens ons: kans van slagen nihil. Maar rekenen wij niet te veel, regelen wij het niet 
graag zelf? Geloof vraagt om een andere houding: vertrouwen op God.

+++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 17:13-16
13 Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er 
eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets 
klaar. 14 Want zo zegt de HERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik 



zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HERE regen op de aardbodem geven zal. 15 Zij 
ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen. 16 Het 
meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van 
de HERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had.

Wees niet bevreesd of (NBV) maak je niet ongerust. Zo’n opmerking hebben we soms nodig op een 
cruciaal moment in ons leven. Zeker als ons dingen overkomen waar we tegen op zien. De dag van 
morgen kan enorm spannend zijn. Hoe ongerust moet die weduwe uit Zarfath niet zijn geweest? 
Want de realiteit is: voor morgen is er geen eten meer! En wat heb je dan aan zo’n opmerking van 
een vreemde? Onrust gaat pas weg als die ander echt kan helpen. En dat kan de God van Elia. Het 
komt goed. Maak je niet ongerust. En de Here Jezus zegt tegen ons: Maak je niet bezorgd. Wees niet 
bang voor wat er komen gaat. Hij kan dat zeggen, want Hij kent zijn vader in de hemel. Hij houdt over
ons de wacht. Het komt goed!

+++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 17:17-21
17 Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ziek werd. Zijn 
ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. 18 Toen zei zij tegen Elia: Hoe heb ik 
het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen 
en om mijn zoon te doen sterven? 19 Maar hij zei tegen haar: Geef mij uw zoon. Hij nam hem van 
haar schoot en droeg hem naar boven naar het bovenvertrek, waar hijzelf woonde, en hij legde hem 
neer op zijn bed. 20 Hij riep de HERE aan en zei: HERE, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij 
wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt? 21 En hij strekte 
zich driemaal over het kind uit en riep de HERE aan, en zei: HERE, mijn God, laat toch de ziel van dit 
kind in hem terugkeren.

Hebt u dat ook wel eens? Het gevoel dat het wel een keertje moet misgaan in een periode waar alles 
zo voorspoedig lijkt te gaan? Met je gezondheid, diploma gehaald, goede verhoudingen in de kerk of 
in de familie. Alles gaat gewoon top. En dan dat stemmetje: nu zijn wij aan de beurt. Dit kan zo niet 
doorgaan.
De weduwe uit Zarfath had iets geweldigs moois meegemaakt. Ondanks de hongersnood had zij en 
haar familie elke dag genoeg te eten. Maar (daar komt het) op een kwade dag werd haar zoon ziek. 
Zo erg dat hij overlijdt. En dan dat mooie voorbeeld van vertrouwen bij de weduwe: Jij, Elia, profeet 
van de allerhoogste God. Hij heeft ons geholpen aan voedsel. Laat Hij nu ook voor mij zorgen.
Dat vertrouwen betekent dat je juist als er vreselijke dingen gebeuren dat je dan mag aankloppen bij 
God. God U bent machtig en goed. Help me hier doorheen.

+++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 17:22-24
22 De HERE luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, en het werd 
weer levend. 23 Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis, en 
gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: Zie, uw zoon leeft. 24 Toen zei die vrouw tegen Elia: Nu weet ik
dat u een man Gods bent en dat het woord van de HERE in uw mond waarheid is.

Nee, we moeten het niet mooier maken dan het is. Eerst haar man verliezen (ze was weduwe) en nu 
haar zoon. Ook Elia kan niet volgen wat God doet. “Waarom treft u juist deze weduwe”(vs 20)? God 
verhoort het gebed van Elia. De moeder krijgt haar zoon gezond terug. Bijbel lezen is ook vergelijken. 
Denk aan Lucas 7 met die overleden zoon (jongeling) uit Naïn. Enige zoon van een weduwe. Ook hij 
staat (door de Here Jezus) op uit de dood. En daarna: Gods enige zoon staat op uit de dood. We 
kunnen er niet om heen. God kan dit. Leven geven aan iemand die al gestorven is. Zo machtig is Hij. 
Wat een perspectief. Wat een toekomst.

+++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 18:17-24
17 En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei:  Bent u degene die Israël in het 
ongeluk stort? 18 Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw 
vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. 19 Nu dan, 



stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig profeten 
van de Baäl en de vierhonderd profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten. 20 Daarop 
stuurde Achab boden naar alle Israëlieten, en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. 21 Toen 
kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten?  Als de HERE 
God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord. 
22 Toen zei Elia tegen het volk: Alleen ík ben overgebleven als profeet van de HERE, maar de 
profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig man. 23 Laat men ons dan twee jonge stieren geven.
Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen 
er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen 
vuur bij leggen. 24 Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HERE 
aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat 
is goed.

Dit bijbelgedeelte doet me altijd denken aan de Tour de France met zo’n  bergetappe (bijv. Alpe 
d’Huez’). Hier de Karmel. Alle hellingen bezaaid met mensen en ergen beneden koning Achab met 
zo’n duizend priesters en profeten van Baäl en natuurlijk die ene man van God, Elia. Ook op de 
Karmel een soort wedstrijd. Als het altaar van Baäl zomaar vanzelf in vlammen opgaat dan is Baäl de 
ware God, maar als dat altaar van Elia gaat branden dan is JAWEH de echte. Het volk Israël kan 
(durft) niet kiezen. Zij zijn toeschouwer. Maar God wil volgers. Wij kunnen als toeschouwer de Bijbel 
lezen, de kerk beoordelen, over God filosoferen. Lekker veilig en best boeiend. Maar de Here Jezus 
wil volgelingen en geen toeschouwers.

+++++++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 18:25-29
25 Elia zei tegen de profeten van de Baäl: Kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, 
want u bent met velen. Roep dan de naam van uw god aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. 26 
Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven, en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de 
Baäl aan, van de morgen tot de middag: O Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was 
niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had. 27 En het 
gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is 
immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! 
Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden! 28 Zij riepen met luider stem en kerfden hun 
lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen 
stroomde. 29 En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten, tot de
tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde; er 
kwam geen teken van leven. 

Terwijl de Baälaanhangers zich suf dansen en zingen voor hun god komt Elia met z’n commentaar. 
Vandaag zou je zeggen: jullie god heeft z’n mobiel niet aanstaan. Hij is even niet bereikbaar. Straks 
gaat Elia bidden tot de HERE. God is altijd bereikbaar en dat met maar één zin en beroep op Gods 
majesteit. Geen gedoe, geen gedans of vage rituelen. Gewoon één zinnetje als gebed. God luistert. 
God is nooit verder dan een gebed bij ons vandaan.

+++++ ++++++++++++++++++++
1 KONINGEN 18:30-38
30 Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren, bij 
hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de HERE, dat omvergehaald was. 31 Elia  nam twaalf 
stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord van de
HERE was gekomen:  Israël zal uw naam zijn. 32 Hij bouwde met die stenen het altaar in de Naam van
de HERE. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang van twee maten  zaad. 
33 Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. 34 Toen zei hij: 
Vul vier kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei: Doe dat 
voor de tweede maal, en zij deden het voor de tweede maal. Verder zei hij: Doe het voor de derde 
maal, en zij deden het voor de derde maal. 35 Het water liep rondom het altaar, en ook vulde hij de 
geul met water. 36 En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren 
kwam en zei: HERE,  God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat U God bent 
in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig Uw woord heb gedaan. 37 



Antwoord mij, HERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HERE, de ware God bent, en dat U hun 
hart tot inkeer gebracht hebt. 38 Toen viel er vuur van de HERE neer, verteerde het brandoffer, het 
hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.

Raar wat Elia doet. Een altaar bouwen dat moet branden, maar zowel altaar als brandoffer kletsnat 
maken. Hoe kan dat ooit vlamvatten? Dat God dat meerdere keren zo had gedaan kon bekend zijn. 
O.a. bij de eerste offerdienst in de tabernakel en ook bij het eerste offer in de tempel van Salomo. 
Ook nu laat God merken: Ik neem jullie offer aan, er is verzoening, ondanks alles! 
Het grootste offer ooit gebracht was ook op een berg, voor ons, op Golgotha. Ook daar zorgde God 
zelf voor. Voor ons. Ondanks alles!

+++++++++++++++++++++++++


