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lia op de vlucht voor Izebel, ontvangt 
van de Engel van de HEERE voedsel. 

Het is slechts een koek en een fles water. 
Gesterkt gaat hij naar Horeb. Waarom is 
Elia naar Horeb gegaan? Het kan toch on-
mogelijk zijn gedachte zijn geweest dat God 
alleen daar wil spreken tot mensen. Uit het 
spreken van God blijkt duidelijk dat Elia 
ver verwijderd is van de plaats waar God 
hem heeft gesteld. De woestijn en daardoor 
de eenzaamheid is weliswaar voor velen het 
oord van bezinning geweest. Mogelijk heeft 
Elia gedacht aan Mozes die op die plaats ge-
roepen werd. Beter is te spreken van een to-
tale ontreddering en moedeloosheid bij Elia. 
‘Hij heeft gemeend, dat heel Israël nu bezig 
was aan het verbond, dat Jahweh op Horeb 
sloot, de rug toe te keren en Baäl achterna te 
gaan. Vandaar bij hem grote moedeloosheid, 
ja levensmoeheid, en vandaar tegelijkertijd 
het verlangen om nog eenmaal de plaats te 
zien, waar God het verbond met de vaderen 
had gesloten’ (C. Vonk). God voorzag echter 
allereerst met voedsel voor de lange reis te 
geven en op Horeb Elia te onderwijzen over 
Zijn toekomstig handelen met Israël en an-
dere volken rondom. Dit onderwijs ontvangt 
Elia in drie trappen.

Vernachten in een spelonk (vs. 9-10)
Aangekomen bij de berg Horeb overnacht 
Elia in een spelonk. In de Hebreeuwse tekst 
staat echter: dé spelonk. Voorzichtigheid is 
geboden, maar het zou kunnen duiden op 

een bekende grot waar God Mozes in stelde 
toen Hij aan hem verscheen en met hem 
sprak (Ex. 33:22). De Rabbijnen en anderen 
stellen dit echter wel. Wel is uit het vervolg 
duidelijk dat ook Elia te maken krijgt met 
het verschijnen en spreken van God, de 
theofanie genoemd.
In die nacht spreekt God Elia aan. Is het een 
openbaringsdroom geweest? Hoorde Elia 
de stem net als toen Samuël geroepen werd? 
Duidelijk is wel dat God vraagt naar de re-
den van zijn komen. ‘Wat doet u hier, Elia’? 
In vers 13 herhaalt God deze vraag. Vooral 
dat het woordje ‘hier’ accent krijgt. Want, 
heeft hij van God hiertoe ook opdracht ge-
kregen? Is God niet Dezelfde en is het waar 
dat Hij Israël aan het verlaten is? Waarom 
ben je niet op je post gebleven waar Ik je 
gesteld heb?
Toch krijgt Elia gelegenheid om zijn hart uit 
te storten. Hij spreekt over zijn inzet voor de 
HEERE, de God van de legerscharen. Elia 
schildert de toestand van de kerk. Er is wel 
wat gaande in Israël: Uw verbond is verlaten, 
Uw altaren omvergehaald en Uw profeten 
gedood. Van die legerscharen in Israël is er 
maar één overgebleven … En zelfs die moet 
worden gedood! Wat een verschil echter 
tussen Elia en de reactie van Mozes op het 
gouden kalf en Paulus op het hardnekkig 
verzet van de Joden tegen Jezus. Zie hiervoor 
Exodus 32:30-32 en Romeinen 11:1-5.
Elia benoemt wel grote geestelijke zorgen. 
Gods verbond wordt verlaten door afgoderij. 
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Verder heeft het volk de weg tot de HEERE 
opgebroken. Het altaar was de weg om tot 
God te naderen. De profeten waren het mid-
del in Gods hand om tot het volk te spreken 
en Zijn wil bekend te maken. Wat is Gods 
antwoord hierop?

Gods openbaring aan Elia (vs. 11-13a)
God antwoordt Elia. Wellicht anders dan 
gehoopt. Maar … Hij zei. Elia moet de grot 
uit en buiten gaan staan voor de HEERE. 
Na de rede van Elihu (Job 32-37) en de vra-
gen daarna van God aan Job (38-39) moet 
Job zijn heupen omgorden (Job 40:2) om 
goed naar de vragen van God te luisteren en 
daarop te antwoorden. God verschijnt aan 
Elia door middel van natuurverschijnselen. 
Dat moet indruk op Elia hebben gemaakt 
en ontzag hebben ingeboezemd. God open-
baart Zich op verschillende manieren. Zijn 
majesteit en kracht komen hierin openbaar. 
Er gebeurt nogal wat! Onze aandacht wordt 
getrokken. En zie, de HEERE ging voorbij! 
De verklaarders vragen zich af of het werke-
lijk is gebeurd, net zoals met Pinksteren. Die 
geweldige gedreven wind en de tongen van 
vuur. De braambos bij Mozes werd ook niet 
verteerd. Juist voor de grote stilte die zal vol-
gen is het wel zeker dat ook de andere teke-
nen werkelijkheid zijn geweest. Een grote en 
sterke wind splijt de bergen en breekt rotsen 
in stukken. Daarna een aardbeving. Vervol-
gens een vuur. Echter, in geen van die was de 
HEERE. Dan volgt de grote stilte en weet 
Elia: nu verschijnt de HEERE. Hij wikkelt 
zijn gezicht in zijn mantel en gaat dán pas 
naar de ingang van de grot.

De tekenen verklaard (vs. 13b-18)
Nu openbaart Zich de HEERE. Opnieuw 
vraagt God naar Elia’s komst. Was het eerste 

antwoord wel goed? Elia herhaalt zijn klacht. 
Hoort Elia de Heere wel of is hij teveel bezig 
met zichzelf en spreekt hij uit een overspan-
nen gemoed? Met het woordje ‘hier’ gaat 
God verder. ‘Ga heen, keer terug op uw 
weg.’ Maar niet zonder opdracht! En boven-
dien een rijke vertroosting aan het einde. 

Elia moet weer aan het werk. God heeft hem 
nog niet ontslagen. Het is niet altijd gemak-
kelijk in het Koninkrijk der hemelen, maar 
de Koning gaat met Zijn werk en Kerk door. 
De ene opdracht volgt op de andere. 
Drie heel verschillende personen moet Elia 
zalven en alle drie zijn het instrumenten in 
Gods handen. Hazaël moet worden gezalfd 
tot koning over Syrië, Jehu zal koning wor-
den in plaats van het nageslacht van Achab 
en Elisa zal hem opvolgen. En allen zullen 
een zwaard gebruiken (vers 17). In wereld en 
kerk voorziet God door Zijn raad. Tegenover 
de ijver van Elia plaats God de Zijne. Dit 
keer in het gericht over de Tienstammen en 
het koningshuis.
Nu krijgen de tekenen hun betekenis. Met 
de storm wordt Hazaël bedoeld, met de 
aardbeving Jehu en met het vuur Elisa. Gods 
bijzondere zorg, ten allen tijde (!), gaat over 
Zijn Woord en Geest en zo ook over allen 
die Hij wegroept en –trekt uit de duisternis 
tot Zijn wonderbaar licht. Menigeen zal de 
dood vinden, maar Gods ogen zullen zijn en 
blijven op allen die Hem vrezen. Nog voor 
dat Elia op weg gaat, vertrouwt de Heere 
hem toe dat hij niet alleen is. In vergelijking 
met Romeinen 11:4 is het beter te vertalen 
met: ‘Ik héb er in Israël 7000 overgelaten’. 
Maar ook: God zál dat doen. Door de profe-
ten is herhaaldelijk gesproken over een ‘rest’. 
Er zal overblijven een arm en ellendig volk 
dat op God zal vertrouwen. In Israël en on-
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der de volken. Kom, Elia, getroost maar weer 
aan het werk. Zeg de rechtvaardige dat het 
hem goed zal gaan, maar de goddeloze het 
tegendeel. En Gods Koninkrijk? Niet door 
kracht en ook niet door geweld, maar door 
Mijn Geest zal dat gebeuren!
Wat een radicaal en tegelijk teer leven in 
de vreze van de HEERE hebben deze 7000 
gekend. Hun knieën niet gebogen voor Baäl 
en zijn mond niet gekust. Ze hebben zich 
rein gehouden van alle besmetting die van de 
vruchtbaarheidscultus uitging. De Bruid wil 
slechts: Hij kusse mij!

Elisa gezalfd (vs. 19-21)
Elia gaat weer aan het werk en komt Elisa 
tegen. Deze is bezig op vaders boerderij met 
ploegen. De roeping tot profeet gaat gepaard 
met symboliek. Elisa kende dit gebruik! 
Want Elia werpt hem de profetenmantel toe. 
Een zwijgend verzoek om die als een knecht 
de profeet na te dragen. Hij zal Elia moeten 
volgen. We dienen het verzoek van Elisa om 
zijn ouders te groeten te zien als zijn toe-
stemming. Te meer daar hij direct daarna een 
span runderen heeft geslacht, dat kookte op 
het hout van het juk. Hij deelt ervan aan zijn 
werknemers. Als het ware verbrandt hij de 
schepen achter zich en volgt Elia. De profeet 
mag hierin de goede hand van God opmer-
ken. Gewillig als Elisa, moet ook hij gaan en 
kan hij dat, omdat God voortgaat. 

Vragen
1. Tweemaal: Wat doet u hier? Hoe zou de 

stem van God geklonken hebben? De 
Heere Jezus heeft ook op verschillende 
manieren gesproken. Hoe sprak Hij Maria 
aan bij het graf en de Emmaüsgangers? 
Hoe hoort u de stem van God in de be-
diening van het Woord en in het huisbe-
zoek? 

2. Reacties op het verlaten van God en het 
breken van Zijn verbond kunnen verschil-
len. Zie die tussen Mozes, Elia en Paulus. 
Wat kunnen we vanuit de genoemde 
Bijbelgedeelten leren voor het staan in de 
kerk vandaag? Wanneer u als ambtsdrager 
op huisbezoek gaat, of mogelijk gezins-
leven hebt, die de tegenwoordige wereld 
hebben lief gekregen?

3. De 7000 betrekt Paulus op Israël. Hoe 
vaak denkt u in de gebeden aan de beke-
ring van Israël? Hoe komt dit? Hoe kun-
nen we ons gelijk de 7000 rein bewaren 
van de afgoden en zonde van onze tijd?

4. Lees Lukas 9:57-60. Wat is het verschil 
tussen het antwoord van Jezus en dat van 
Elia (vs. 20)? Wat is de bedoeling van 
Jezus? Wat is het verschil en de overeen-
komst tussen het volgen van Jezus en ge-
roepen worden tot een ambt?

5. God kan spreken door de natuur, gebeur-
tenissen, ziekte enz. Lees met elkaar He-
breeën 1:1 en Lukas 9:35. Wat is de waar-
de van de bediening van de verzoening?


