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●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

Elia onderhouden door de
weduwe van Zarfath

Lezen 1 Koningen 17:7-24 en Lukas 4:16-32

E lke dag ervoer Elia Gods trouw. Da-
gelijks kwamen de raven met belegd 

brood. Water was voorhanden in de beek 
Krith. Toch daalde de waterstand gedurende 
de dagen en maanden dat er geen hemelwa-
ter meer was gevallen. De duivel kan door 
een vergrootglas te leggen op zichtbaar ge-
brek, de beloften van God aanvechten. Ook 
Elia moest met volharding de wedloop lopen 
en ondertussen het oog houden op Jezus, de 
Leidsman en Voleinder van het geloof. Hoe 
zou het elders in Israël en omgeving zijn? 
Elia wist: Baäl wordt uitgedaagd, want aan 
water komt gebrek, de oogst gaat verloren 
en de economie krijgt een gevoelige klap. 
Bovendien doet de een of andere tegenslag 
mensen klagen. Maar, tot (W)wie? In de tijd 
van Samuël klaagde en smeekte het volk tot 
God, bekeerden zich op de prediking, deden 
de Baäls weg en deden belijdenis van hún 
zonden (1 Sam. 7:2-6). Het Tienstammen-
rijk had een koning die niet boog, maar op 
zoek ging om Gods profeet en Woord uit de 
weg te ruimen.

Naar Zarfath
God spreekt tot Elia. Hij moet verhuizen. In 
plaats van de raven zal Elia nu door een we-
duwe onderhouden worden. God heeft haar 
dat geboden. Zoals Hij de harten van konin-

gen ombuigt. Vanuit het Overjordaanse naar 
de plaats die in het huidige Libanon tussen 
Tyrus en Sidon aan de kust van de Middel-
landse Zee is te vinden, Zarfath (de ruïnes 
liggen vlakbij Sarafand). Te voet een behoor-
lijke tocht; hemelsbreed 110 km. Tyrus en 
Sidon, op dat moment het centrum van de 
Baäldienst, het koninkrijk van Ethbaäl (eerst 
hogepriester en later koning) en zijn dochter 
Izebel. Beschamend oordeel en verzwarend 
voor Israël nu God voorbij gaat. Eerst de re-
gen ingehouden en daarbij nog de sprekende 
man Gods naar een heidens land gezonden. 
Bijna een overgeven aan wat het hart goed-
dunkt.
Als Jezus in Nazareth geen kracht kan doen 
vanwege ongeloof, brengt Hij de geschiede-
nis ter sprake. Er waren vele weduwen in 
Israël, maar Elia moest hen voorbij gaan. In 
plaats van inkeer wekt het woede op. Ook 
nu geldt: ‘Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord, ver-
hardt u niet, maar laat u leiden’.

Ontmoeting
Het is opmerkelijk dat Elia en de vrouw 
elkaar herkenden. Heeft zij naar een man 
in profetenkleding uitgezien en omgekeerd 
Elia naar wellicht een arme vrouw, mogelijk 
ook zichtbaar aan haar omstandigheden? In 
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de ontmoeting van Jezus met de Kananese 
vrouw (Matth. 15:21-28, Markus 7:24-30) 
gebeurt ongeveer hetzelfde. De opdracht en 
belofte van God zet onze zintuigen in bewe-
ging om te horen en zien hoe de weg verder 
gaat. Daarbij mag zoals Eliëzer, de knecht 
van Abraham, en Gideon deden, een teken 
van de Heere gevraagd worden.
De vrouw sprokkelt hout als Elia haar ont-
moet. Hij (vreemdeling en reiziger) roept 
haar toe om wat water te halen. In de schaar-
ste aan middelen spreekt haar gewilligheid 
boekdelen. De vrouw wordt nog verder 
beproefd met de vraag om wat brood in 
haar hand mee terug te brengen. Daar, bij 
de poort, vertelt zij van haar armoede, van 
haar nood, van haar laatste maaltijd met haar 
zoon, van haar toekomst de hongerdood 
te sterven. Zij zweert bij de HEERE. Ze 
weigert niet, maar maakt wel haar extreme 

nood bekend. Hoe zal zij Elia moeten on-
derhouden op Gods bevel? Een weldaad 
voor Elia iemand te ontmoeten die op God 
vertrouwt. Wees niet bevreesd, doe wat ik je 
zeg. Eerst voor mij en daarna voor jezelf en 
je zoon. Want, namens de HEERE, mag ik 
zeggen dat het zowel aan meel als olie niet 
zal ontbreken. Telkens zal het in diezelfde 
pot en kruik te vinden zijn. Elke dag ge-
loofsoefening, elke dag manna. Zij ging (!) 
en deed (!). Zij wordt door geloof Abrahams 
dochter, door in gehoorzaamheid de weg van 
de Heere te gaan. Horen en gehoorzamen, 
twee onafscheidelijke vrienden in het geloof. 
De Heere zal er in voorzien. (Vgl. Mal. 1-3, 
m.n. 3:10; ook Deut. 8:2-6).
Een heidense gelooft in de God van Israël?! 
De meningen lopen uiteen. De Jood Isaäc 
da Costa spreekt van haar ‘bezadigdheid, 
lijdzaamheid en onderwerping in zulke vre-

selijke omstandigheden’! Wat zij gaat 
doen ‘bewijst haar geloof … dat zij 
de HEERE kende en diende, want zij 
zweert bij Zijn naam, dat in de Schrift 
een bewijs is, de Heere voor zijn Heere 
te erkennen’.

Ziekte en sterven van de zoon
Vele dagen heeft het gezin en Elia gege-
ten. Als levenden tussen de stervenden 
van honger! (Vgl. Ps. 91:7). Iedere dag 
stille verwondering en verootmoediging 
vanwege Gods goedheid. Toch komen 
er niet alleen zegeningen in haar huis, 
ook de tegenslag van het ziek worden 
van haar kind. De zoon des huizes 
wordt zo ziek, hij blaast de laatste adem 
uit. Wat een verdriet voor de vrouw! 
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Ook voor Elia is deze weg onduidelijk. Het 
waarom ligt op beider lippen. Hoe ‘recht is 
de Heere in al Zijn weg en werk’?
De weduwe denkt ogenblikkelijk aan haar 
zonden. Niet dat Elia om die reden bij haar 
onderdak vroeg. Door het contact met hem 
en zijn spreken over en leven met de Heere, 
kan het zicht op wie zij is wel duidelijker zijn 
geworden. De Heere gebruikt meer dan eens 
moeilijke wegen om uit diepten van ellenden 
tot Hem te roepen, Die bijstand kan zenden. 
Maar ook zegeningen wekken tot inkeer (zie 
2 Sam. 7:18-29, Jes. 6:5 en Luk. 5:8-9).

Niet sterven, maar leven
Elia spreekt de vrouw niet tegen. Hij neemt 
het dode kind van de schoot en armen van 
zijn moeder en gaat naar zijn bovenvertrek. 
Daar ligt het kind, levenloos op bed. Met 
al zijn vragen komt Elia tot zijn Heere. Hij 
spreekt met God over het kwaad wat is aan-
gedaan. Zowel Alfred Edersheim als Da Cos-
ta wijzen op de bijzondere weg die God met 
Zijn knecht gaat. Alvorens straks naar Achab 
terug te gaan, moet Elia iets leren. ‘Hij zou 
redding verkrijgen, maar niet als de meerdere 
en machthebbende, gelijk voor Achab en het 
volk zou zijn, maar als de medelijdende en 
mede-ellendige, evenals Christus’. Om niet 
alleen koninklijk en profetisch de zonden 
aan de kaak te stellen en te bestrijden, maar 
ook als priester te dienen. Elia kan zich niet 
boven het volk verheffen, maar gelijk een 
Daniël en Nehemia te belijden: wij hebben 
gezondigd.
Na het gebed strekt Elia zich driemaal over 
de jongen uit. Terwijl hij dat deed, riep Elia 
de Heere aan om het kind weer te laten le-

ven. De Heere heeft dat gebed verhoord. De 
ziel kwam terug in de jongen, hij werd le-
vend teruggebracht naar beneden, naar moe-
der. Kijk, hij leeft! Wat een heerlijke belijde-
nis sprak zij uit. Het werd in haar leven nog 
eens bevestigd: Elia’s woord is Gods Woord. 
Vast en zeker. Het is de eerste opwekking van 
een dode waarover de Bijbel spreekt.

Wondertekens
Een hele reeks van wonderen zijn gebeurd: 
de droogte, de raven, het meel en de olie en 
het levend worden van de jongen. ‘Zij zullen 
Elia er temeer toe hebben gesterkt om straks 
temidden van heel Israël te belijden, dat niet 
Baäl regeerde over regen en droogte, vrucht-
bare en onvruchtbare jaren, ja over leven en 
dood, maar uitsluitend Jahweh, de God van 
Israël’. (C. Vonk). Op een andere manier 
kunnen wonderen en tekenen kunnen de 
loop van het Evangelie begeleiden. Door de 
geschiedenis heen is hiervan een patroon te 
ontdekken. In gebieden waar door zending 
en evangelisatie het Woord voor het eerst of 
weer opnieuw ingang vindt, gebeuren wel 
eens bijzondere dingen in de lijn van Markus 
16:17-18. Om het geloof en hoop op God te 
ondersteunen. 

 Vragen:
1.  De zorg van de Heere voor Zijn kinderen 

en knechten is groot, ‘in duren tijd en 
hongersnood’ (Ps. 33:10 berijmd). Weet 
u meer Bijbelse voorbeelden? En persoon-
lijk?

2.  Er wordt niet geluisterd naar de oordelen 
van God. Zegen van regen en Woord 
worden weggenomen. 
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 Lees met elkaar (mogelijk met de Kant-
tekeningen op de Staten-Vertaling) Deut. 
29:19, Ps. 81:13, Jer. 9:13-18. 

 God geeft over aan de begeerten van het 
hart. Ook Romeinen 1:18-32 noemt 
dit. Hoe staat het er in Nederland voor? 
In het kerkelijk leven? Uw hart? Wat is 
hierin de (uit)weg?

3.  Elke dag genoeg meel en olie. Wat kun-
nen we voor vandaag leren uit het gebed 
van Agur, Spreuken 30:8-9? 

4.  Een heidense vrouw gelooft. Dezelfde in-
houd, maar vanuit een heel andere (geen 
kerkelijke) achtergrond, cultuur enz. Hoe 
is onze houding tegenover ‘vreemdelin-
gen’? 

5.  Zijn er wonderen nodig om uw geloof in 
en hoop op God te ondersteunen? Waar-
om wel of niet? Weet u een opmerkelijke 
gebeurtenissen te vertellen en wat werkte 
dat uit?


