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n de vorige Bijbelstudie antwoordde de 
HEERE met vuur. Hij alleen is God. Wat 

een heerlijke geloofsbelijdenis ook vandaag, 
want deze HEERE is onze God, Hij is ons 
Deel, ons zalig lot.

Einde van de Baälprofeten
Achab en de Baälprofeten doen er het zwij-
gen toe. Dan geeft Elia bevel aan het volk 
om de 450 profeten van Baäl te doden. 
Niemand van hen mag ontkomen. Aan hen 
wordt de straf volbracht die God in Zijn wet 
had bepaald (zie Deutr. 13:13-16 en 17:2-5). 
De valse profeten worden weggevoerd van 
het altaar naar de beek Kison, die onder aan 
de voet van de berg Thabor stroomde. De 
droge bedding wordt even later gekleurd met 
bloed en gevuld met dode lichamen. De op-
komende overvloedige regen spoelt alles weg 
naar zee, het land uit!
Deze gebeurtenis mag niet dienen om het 
heft in eigen handen te nemen. Als Samuël 
koning Agag in stukken slaat, wijzen de 
kanttekeningen er op dat het zwaard alleen 
de overheid toekomt (1 Samuël 15:33).
Zulke gedeelten uit de Bijbel worden door 
sommigen wel als hard en meedogenloos 
betiteld. Is het kelen niet onmenselijk? Een 
ander ziet een duidelijke tegenstelling tussen 
het Oude en Nieuwe Testament. Laat echter 
de Schrift voor zichzelf spreken. De HEERE 
Zelf bepaalde de dood van de profeet die het 
volk afgoden liet dienen. Achab als koning 

kweet zich niet van zijn taak. Echter, deze 
straf aan de goddelozen, voltrokken op bevel 
van Elia, is ‘slechts nog afschaduwing van het 
oordeel Gods, dat eenmaal over de goddelo-
zen komen zal, en dat in de nieuwtestamen-
tische prediking met Goddelijk gezag wordt 
aangezegd’. Bij de beek Kison wordt de anti-
christ(elijke macht) gedood. Op de Karmel 
werd het offer gebracht dat wees naar Grote 
Verzoendag op Golgotha. Het volk boog, de 
dienaars van Baäl niet. Simeon vertelde over 
Jezus, dat Hij was gezet tot een val en een 
opstanding van velen in Israël. Welgelukzalig 
wie leert buigen voor Christus en vrijge-
sproken wordt op grond van Zijn bloed. 
Rampzalig daarentegen die zich verzet tegen 
Het Lam. In de verkondiging van het Woord 
worden de sleutels van het Hemelrijk gehan-
teerd (zie Matth. 16:19 en HC vraag 84). 
Het boze, de verleiding en alles wat kan 
aanzetten om (opnieuw) te buigen voor de 
afgoden dient te worden uitgeroeid. De oude 
natuur moet bestreden, afgelegd en gedood 
worden en het nieuwe leven als een kleed 
worden aangetrokken. Hoe zwaar en bitter 
kan die strijd zijn!

Gebed om regen
Na deze gruwelijke afslachting vertelt Elia 
Achab om wat te eten en te drinken voor de 
terugkeer naar Jizreël. De (geloofs)oren van 
Elia horen het gedruis van een overvloedige 
regen. Daarover lazen we al aan het begin 
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van hoofdstuk 18. God, is barmhartig bewo-
gen over Zijn volk, zegt: ‘Ik zal regen geven 
op de aardbodem’. Maar de Heere wil er wel 
om gebeden worden. Jakobus zegt het zo 
eenvoudig (5:18): ‘En hij bad opnieuw, en 
de hemel gaf regen en de aarde bracht haar 
vrucht voort’. Elia is alleen met zijn knecht, 
een jongen wellicht die hem diende. Op-
nieuw ontbreekt Achab. Terwijl Elia bidt, 
doet Achab zich tegoed aan het aardse.
Opnieuw komt Elia op de plaats waar God 
antwoordde. Languit ligt hij op de grond, 
klein en ootmoedig voor zijn hoge God. 
Daarna richt hij zich wat op en buigt zijn 
hoofd tussen zijn knieën. Neemt hij, zo neer-
gebogen voor God, de plaats in van het volk, 
dat naar huis is gegaan, en de koning die 
eet en drinkt? Zo kroop eens de Heere Jezus 
over de grond van Gethsemané. Niet Mijn 
wil, maar de Uwe geschiede. 
De gebedshouding heeft te maken met de 
inhoud, een smeken om regen. Onwaardig 
zijn hij en het volk en onverdiend is de ver-
horing. En toch, op grond van Gods eigen 
belofte, van Zijn verbond. Elia is de voorbid-
der, de pleiter bij God om Jezus’ wil. Salomo 
bad bij de inwijding van de tempel: ‘Als de 
hemel gesloten is en er geen regen komt, 
omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij 
op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en 
zich van hun zonden bekeren, omdat U hen 
vernederde, luistert Ú dan van de hemel …’ 
(1 Koningen 8:35-36). Karmel is door het 
offer die middag verbonden met Jeruzalem.

Verhoring
Elia stuurt zijn jongen naar dat gedeelte van 
de Karmel dat uitziet over de Middellandse 
Zee. Zie je al iets aan de horizon, vraagt Elia 
telkens. Zeven keer klimt de jongen naar de 
top en keert hij terug. Pas de zevende keer, 

ziet hij een kleine wolk, als de hand van 
een man, opkomend uit de zee. Zeven keer 
moest generaal Naäman kopje onder eer hij 
werd genezen. De Heere beproeft en oefent 
het geloof met de belofte. Tegelijk wordt de 
Heere als een waterstroom aangelopen, aan-
houdend en vurig wordt gebeden. Die het 
beloofd heeft, is getrouw, Die het ook doen 
zal.
Het is voor Elia reden om zijn knecht naar 
Achab te sturen. Hij moet voort maken de 
weg af te dalen naar zijn verblijf in Jizreël. 
Ondertussen wordt de hemel zwart als 
Achab zijn wagen inspant en vertrekt. Even 
later valt er regen in overvloed. God heeft 
verhoord. Hij is het volk genadig en beves-
tigt het verbond.
En Elia? De hand van God is op hem. In 
Gods kracht bindt hij zijn lange kleding 
onder de gordel en snelt voor het rijtuig van 
Achab uit. Als een onderdanige dienaar van 
de koning. Wat zal Elia gedacht hebben? 
Zal Achab nu erkennen dat niet Baäl, maar 
de HEERE, Israëls God, over vuur en water 
regeert? 

De geest en kracht van Izebel en Elia
Izebel, koningsdochter, koningin naast haar 
man. Over haar komen we nog te spreken 
rondom Naboth in De Herv. Vaan van 
januari 2022. Voor niemand bang, ook niet 
voor Elia. Achab heeft haar verteld wat Elia 
heeft gedaan, van a tot z. Daarmee kijken we 
in Achabs hart. De vinger ging naar Elia als 
die Israël in ongeluk stort. Aan het spreken 
van God, zo zichtbaar en dichtbij, gaat hij 
opnieuw voorbij. Izebel heeft wel in de ga-
ten, dat haar afgod een geduchte nederlaag 
heeft geleden. Maar, Elia heeft ook al de 
profeten gedood… Dat laatste wil ze niet 
ongestraft laten. Morgen zul jij er precies zo 
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aan toe zijn als zij: dood! Met een eed zweert 
zij. Hardnekkig houdt ze vast aan de goden. 
De goden mogen met Izebel doen … gelijk 
met de gedode profeten is gebeurd en erger 
… als zij morgen niet Elia heeft opgespoord 
en gedood. Wat een dreigement.
Elia is in accuut levensgevaar. De geloofsge-
tuige van de Karmel wordt in zijn geloof op 
God beproefd. Elia neemt de benen. Hoewel 
het niet expliciet in de tekst staat is Elia op 
weg naar de berg Horeb. We vernemen geen 
bevel van God om ergens onder te duiken. 
Vanuit het hoge Noorden treffen we hem 
later aan bij de uiterst zuidelijk gelegen plaats 
Berséba in Juda. Daar laat hij zijn knecht 
achter en vlucht een dagreis verder. Onder 
een bremstruik legt hij zich ter ruste met het 
gebed te mogen sterven. Genoeg geleefd en 
geleden.
De slapende Elia wordt gewekt door een en-
gel. Sta op, eet. Aan zijn hoofdeinde is koek 
en water klaargelegd. Na daarvan gegeten te 
hebben, slaapt hij verder. Opnieuw wordt hij 
gewekt. Eet en drink voor de lange reis. Na 
gegeten en gedronken te hebben, gaat Elia 
naar Horeb. De tocht die rechtstreeks 11 
dagen lopen is, duurt voor Elia 40 dagen én 
nachten. Wat een rijke voeding ontving Elia. 
Maar, zag hij daarin het wonder van zijn al-
machtige God?
De gelijkenis met Johannes de Doper dringt 
zich op. Toen deze in de gevangenis zat over-
viel hem twijfel. Jezus sprak over een riet dat 
heen en weer bewogen wordt. (Matth. 11:7-
11). Welzalig de mens van wie de kracht in 
U is (Ps. 84:6-9).

Vragen:
1.  In welke mate en op welke wijze heeft het 

oordeel van God een plaats in en onder 
de prediking en in onze harten? 

2.  Lees Efeze 4:20-24 of Kolossenzen 3:5-
10. Hoe is uw ‘afleggen van de oude 
mens’ en ‘het bekleden met de nieuwe 
mens’?

3.  De overheid draagt het zwaard niet zon-
der reden (Romeinen 13:3). Wij belijden 
in NGB art. 36 dat zij ‘weert en uitroeit 
alle afgoderij en valse godsdienst, om het 
rijk van de antichrist te gronde te wer-
pen’. Kunnen deze woorden maar beter 
weggelaten worden? Licht uw antwoord 
toe.

4.   ‘Gelovige bidders laten zich, wanneer 
op het eerste gebed geen dadelijke hulp 
volgt, daardoor niet afschrikken; zeven 
maal om hetzelfde te bidden en zo op 
hulp te wachten, is hun niet te veel’ 
(T.M. Looman). Reageer eens.

5.  Noem eens een paar gebedshoudingen. 
Kan een bepaalde gebedshouding u hel-
pen in het bidden?

6.  Is de ‘vlucht van Elia’ herkenbaar? Hoe 
komt dit en wat zou een ‘geneesmiddel’ 
zijn?


