
maandag 31 juli
1 KONINGEN 17:17-21
17Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven 
uit hem week. 18Toen 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?’ 19‘Geef mij uw 
zoon,’ zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij 
in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. 20Toen 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?’ 
21Hij 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.’ 

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 Sarefat (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.

+++++++++++++++++++++++++
dinsdag 1 augustus
1 KONINGEN 17:22-24
22De HEER verhoorde Elia’s smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het
leefde weer. 23Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. ‘Kijk, 
uw zoon leeft,’ zei hij. 24Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden bent en 
dat u werkelijk namens de HEER spreekt.’

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.

+++++++++++++++++++++++++
woensdag 2 augustus
1 KONINGEN 18:1-7
1Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woorden: ‘Ga je 
opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.’ Intussen was de 
hongersnood in Samaria zo groot geworden, 3dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze
Obadja had groot ontzag voor de HEER. 4Toen koningin Izebel de profeten van de HEER liet uitroeien,
had Obadja honderd van hen in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. 
5Achab zei tegen Obadja: ‘Ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te
vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te 
maken.’ 6Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening: Achab ging de ene kant uit, 
alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. 7Onderweg kwam Obadja Elia tegen.

Aan het hof van de goddeloze Achab en Izebel werkt Obadja een soort bedrijfsleider en hij bekleedt 
een vertrouwenspositie. Was hij dan ook Baäldienaar, nee “hij had groot ontzag voor de HERE” vs.3 
Hoe kun je werken voor en zo’n positie bekleden bij zo’n goddeloos koningshuis? Als christen je werk 
doen in zo’n goddeloze omgeving? Obadja steekt zijn geloof niet onder stoelen of banken, is geen 



grijze muis aan het hof. Hij doet niet mee Baäl te vereren. Sterker: Hij gebruikt zijn positie en invloed 
om honderd profeten van de HERE uit de moordende handen van zijn bazin te houden.
Obadja is een voorbeeld van een christen die werkt in een omgeving waar hij zich heel erg als 
vreemdeling moet hebben gevoeld, omdat alles zo tegen God en zijn gebod ingaat. De opdracht is 
dan niet altijd: inpakken en wegwezen. Soms moet je blijven en je positie gebruiken om de HERE en 
zijn koninkrijk te dienen. Als je maar je identiteit als kind van de HERE niet opgeeft, maar er voor 
uitkomt.

++++++++++++++++++++
donderdag 3 augustus
1KONINGEN 18:16-24
16Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. 17Zodra Achab Elia zag riep hij uit: 
‘Bent u het, Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort?’ 18Elia antwoordde: ‘Ik heb Israël niet in 
het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden 
van de HEER naast u hebt neergelegd en de Baäls bent gaan vereren. 19Welnu, laat heel Israël naar 
mij toe komen, bij de Karmel. 20 Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle 
profeten bij de Karmel bijeenkomen. 21Daar sprak Elia het volk 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. 22Toen zei Elia: ‘Ik ben de enige profeet van de HEER die nog over is. De profeten van 
Baäl zijn met vierhonderdvijftig man. 23Breng ons twee stieren. Zij mogen als eersten een 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. 24U 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.

Dit bijbelgedeelte doet me altijd denken aan de Tour de France met zo’n  bergetappe (bijv. Alpe 
d’Huez). Hier de Karmel. Hellingen bezaaid met mensen en ergens 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 JAHWEH 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.

+++++++++++++++++++++++++
vrijdag 4 augustus
1 KONINGEN 18:25-29
25‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei Elia tegen de profeten van Baäl. ‘Kies maar een dier en maak
het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw god aan, maar steek het hout niet in brand.’ 
26De 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 en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. 27Toen het 
middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen: ‘Roep zo hard u kunt! Hij is toch een god? Hij heeft 
zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? 
Misschien slaapt hij, en moet u hem wekken!’ 28De profeten riepen uit alle macht en brachten 
zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun 
lijf stroomde. 29In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur allang voorbij 
was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen: het 
bleef stil, niemand gaf antwoord.

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.



+++++ ++++++++++++++++++++
zaterdag 5 augustus
1 KONINGEN 18:30-38
30Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen 
staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de HEER weer op. 31Hij nam twaalf stenen, evenveel als 
het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jakob, tot wie de HEER had 
gezegd: ‘Israël is je nieuwe naam.’ 32Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de 
HEER, en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van tweehonderd el. 33Hij stapelde het
brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. 34Toen zei hij: ‘Vul vier 
kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit.’ Toen dat gebeurd was, liet hij het 
nog een tweede en een derde keer doen. 35Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen
kwam vol water te staan. 36Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia 
op het altaar toe en zei: ‘HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël 
God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. 37Geef 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.’ 38Het 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. 

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!


