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●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

Elia gevoed bij de beek Krith
Lezen 1 Koningen 17:2-6 en Lukas 12:22-34

e stemmen van de profeten en van de 
kinderen van God worden onder het 

bewind van koning Achab tot zwijgen ge-
bracht. Izebel heeft daar de hand in. Toch 
zal God nooit zonder getuigen zijn. Zelfs 
in de donkerste perioden van land en volk. 
Zelfs harde vervolging kan de vlam niet 
blussen. Eerder wordt het omgekeerde be-
werkt. Duidelijke bewijzen daarvan zijn in 
Noord-Korea en de geschiedenis van de niet-
geregistreerde baptisten in de Sovjet-Unie te 
vinden.
Gij zult Mijn getuigen zijn! Elia heeft zijn 
taak en ambt uiterst serieus genomen. Hij 
staat voor het aangezicht van God, Koning 
en Heere van Zijn volk Israël. De ijver voor 
Gods Naam en zaak drijft hem.
Elia had gebeden tot de Heere om deze 
droogte. Hij onderkende de gevolgen van 
hongersnood en sterfte onder het volk. De 
heerlijkheid, eer en aanbidding van de Heere 
door koning en volk lag hem nader aan het 
hart. Het volk moet een keuze maken. Een 
buigen naar de Heere toe. 
Zo plotseling Elia voor Achab stond, zo 
abrupt verdween hij weer. Daarna, na de 
aankondiging van de droogte, kwam het 
woord van de HEERE tot Elia. De schrij-
ver van het boek Koningen laat in de naam 
HEERE Gods recht op en liefde tot Zijn 
volk spreken. Ondanks hun zonde, maar 
dankzij Zijn genade spreekt Hij nog, al is 
het de komende jaren door het oordeel van 
de droogte. Bovendien, de afgoden zijn afge-

beeld met monden, maar spreken kunnen ze 
niet. De lévende God laat Zijn stem horen. 
Zijn leiding en onderwijs gaat verder. De 
rechtvaardigen doen de bevelen van de Heere 
met lust en liefde.

Het Woord van de Heere behoeven we niet 
te zoeken. Bijzondere stemmen of duidingen 
van gebeurtenissen ten spijt. In de bediening 
van het Woord komt God vandaag tot ons. 
In het leven waar vanuit een open Bijbel 
wordt geleefd. Paulus spreekt in Romeinen 
10:6-8 de woorden van Deuteronomium 
30:10-14 na. Het Woord is in uw mond en 
in uw hart. Het Woord van het geloof, dat 
verkondigd wordt. En ik zal horen wat God, 
de HEERE, tot mij spreken zal (Psalm 85:9). 
God verwáchten in de erediensten.

Weg bij Achab
Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en 
verberg u bij de beek Krith, die aan de over-
zijde van de Jordaan stroomt. De beek Krith 
is een wadi die water afvoert naar de Jordaan, 
maar ook droog kan vallen. Voor Elia is het 
geen onbekend gebied, in de buurt van zijn 
woonomgeving. De naam Krith betekent 
‘ingesneden’. De beek baant zich een weg en 
stroomt door een ruig en deels onherberg-
zaam landschap. Maar, is deze naam ook te 
verbinden aan Gods handelen met Israël, nu 
Hij insnijdt in hun dagelijks leven?

Wat is de reden van het vertrek van Elia? 

D
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Het weggaan van Elia geschiedt op het bevel 
van de HEERE. Het was geen vlucht om 
de toorn van Achab te ontlopen, maar een 
luisteren naar Gods stem en bevelen. Er zijn 
twee redenen te noemen. Luisterend naar de 
woorden ‘verberg u’ horen we de zorg van 
de Heere voor Zijn knechten en kinderen. 
Hij Zelf is een Schutsheer van de vromen. 
In beide handpalmen zijn zij geschreven en 
Christus draagt de voorgangers van de ge-
meenten in Zijn rechterhand (Openbaring 
1:20 – 2:1). Er was geen haast geboden om 
ijlings het vege lijf te redden. Hij neigt de 
harten van de koningen als waterbeken. Toch 
vond God het nodig Elia een ander onderdak 
te bieden. Hij zal niets tekort komen. Elia 
gaat de weg van de Heere Jezus. Deze moest 
voor een tijd verhuizen naar Egypte. Nou, 
Achab heeft zijn best gedaan. Een opspo-
ringsbevel ging uit naar alle omliggende lan-
den om die ‘Israël in het ongeluk stort’ op te 
brengen, bevestigd met een eed wanneer Elia 
niet was gevonden. 

Weg uit Israël
Het verbergen van Elia kent nog een andere 
verklaring. Het gebruikte werkwoord bete-
kent niet slechts iets verbergen en aan het 
oog onttrekken. Niet zoals de verspieders 
door Rachab werden verborgen. Of zoals 
Obadja, de hofmeester van koning Achab, 
100 profeten verborg. God zegt hier: Elia 
wees daar absent! En zoals jij daar afwezig 
bent, ben Ik het ook. Over de Jordaan is de 
grens over. Zowel Elia’s verschijnen als ver-
dwijnen hoort tot de openbaring van God 
aan Israël. Het verbergen treft hier het gees-
telijk welzijn van Israël. ‘De openbaring der 
genade verbergt zich’. Het is een verzwaring 
van het oordeel! In Psalm 74:1-11 maakt 
Asaf deze nood tot klacht en gebed. ‘Onze 

tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer; 
er is niemand onder ons die weet hoelang nog 
… Waarom trekt U Uw hand terug, Uw sterke 
rechterhand?’ (vs 9 en 11). Een schrijnender 
tegenstelling dan de belofte uit Deutr. 32:1-
2: ‘Laat de aarde de woorden van mijn mond 
horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de re-
gen, laten mijn woorden stromen als de dauw, 
als een zachte regen op het groen, en als regen-
druppels op het gewas’  laat zich niet denken. 

Onderweg weg met een belofte
Voor Elia vertrekt, belooft de Heere voor 
zorg te dragen. Hij zal in leven kunnen blij-
ven met water uit de beek. Raven zullen hem 
verder in levensonderhoud voorzien. Wat dat 
precies inhoudt is voor Elia onbekend. God 
zal in het onherbergzaam gebied zijn tafel 
dagelijks met ‘manna’ vullen. Voor levenson-
derhoud is niet altijd overvloed nodig, maar 
kan men met beperkte middelen toe. Geef 
ons heden ons dagelijks brood. Agur bad: 
‘Voorzie mij van het mij toegewezen deel aan 
brood’ (Spreuken 30:8). Elia weet van de on-
gekende mogelijkheden van de Heere; maar 
liefst 40 jaar woestijnreis was Zijn trouw 
iedere morgen nieuw. God is niet karig. Hij 
wordt van het uitdelen niet armer en van het 
inhouden niet rijker.

Gehoorzaam op weg
Daar gaat Elia. Hij ging dan, overeenkomstig 
het Woord van de HEERE. Gehoorzaam, en 
van harte. Ik wil gehoorzaamheid en geen 
offerande. De Heere wil gediend worden, 
ook in het volbrengen van Zijn bevelen. Een 
levenstrek van de rechtvaardigen. Geleid en 
gedreven door Woord en Geest. Het wil niet 
zeggen dat er geen vragen kunnen leven in 
het hart. Echter, gaan als Abraham, de vader 
aller gelovigen. Hij kreeg de opdracht om 
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Izak te offeren. ’s Morgens vroeg stond hij 
op en ging. Hoe vaak komen we dit gelovig 
opvolgen en doen tegen in de Bijbel. De 
Heere Jezus noemt die Zijn broeder of zuster 
die doet de wil van Zijn hemelse Vader. Dat 
is in de eerste plaats geloven in Jezus Die Hij 
gezonden heeft, maar niet minder in de weg 
van Zijn geboden wandelen.

Ver weg gevoed
En … de raven bráchten hem. Wonderlijk 
klein voegwoord ‘en’. Geschiedenissen die 
een vervolg krijgen. Hier als directe ver-
wijzing naar de trouw van de HEERE. Hij 
houdt woord. En we vernemen hóe de be-
lofte vervuld wordt. Raven, de grootste uit de 
familie van de kraaien, kwamen aangevlogen. 
Dé raven. Een aantal koos God tot Zijn 
dienst. Zo geheel tegen hun natuur in. De 
ráven, die uitsluitend voor zichzelf hun kost 
zoeken. Rovers, onrein, alleseters, aaseters. 
Nochtans hoort God de (jonge) raven en 
voedt ze. In een adem genoemd met gieren 
en kraaien die hun voedsel en woning zoeken 
in verwoeste steden. Zijn zij voor Elia naast 
voeders ook boodschappers van de andere 
kant van de Jordaan? Zij brengen hem brood 
en vlees. Rein vlees, naar wetsvoorschrift. 

Tweemaal per dag dekt God de tafel voor 
Zijn knecht. Water werd gedronken uit de 
Krith. ‘U maakt voor mij de tafel gereed voor 
de ogen van mijn tegenstanders’ (Psalm 23:5). 
Wonderlijk om achterom te zien en te belij-
den: kleren en schoenen niet verouderd, eten 
en drinken ontvangen.

Vragen:
1.  God sprak tot Elia. Hoe verwacht u de 

Heere in de zondagse erediensten en de 
dagelijkse lezing uit Gods Woord? Hoe 
krijgt het Woord beslag in uw leven?

2.  Zijn er in de geschiedenis van Israël perio-
den aan te wijzen dat er bijna geen open-
baring is? Wat waren dat voor perioden 
sociaal, economisch, geestelijk? Wat kun-
nen we er voor vandaag uit leren?

3.  Wat vindt u van het feit dat de laatste 
decennia in Nederland zoveel kerken zijn 
gesloten of afgestoten? 

4.  God voedt Elia op wonderlijke wijze. Lees 
en bespreek met elkaar Psalm 37:10. Zijn 
er voorbeelden uit uw leven? Welke?

5.  Elia gehoorzaamt de Heere. Welke plaats 
krijgen de geboden van de Heere in uw 
leven, op uw werk, in uw gezin, in uw 
ambt?


