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nder grote belangstelling vindt het ge-
beuren op de Karmel plaats. Het gehele 

volk is uitgenodigd en velen zijn verzameld. 
Zwijgend wordt geluisterd naar de vlam-
mende toespraak om tot een duidelijke keuze 
te komen: God of Baäl. Hoelang kunt u het 
hinken op twee gedachten nog volhouden? 
Er komt geen antwoord. Voelt het volk zich 
aangesproken of wacht het op bewijs?

Hinken
Hinken op twee gedachten is de gangbare 
vertaling. Alsof het volk en het koningsge-
zin nog twijfelden welke keuze ze moesten 
maken! Anderen vertalen: hoe lang zult gij 
aan beide zijden mank gaan? Het is een 
beeld van een bepaalde rituele hinkstap-dans 
rondom het altaar van Baäl. Afwisselend 
hinken en met een kniebuiging eer aan Baäl 
bewijzen om hem te bewegen tot actie. Zo 
ging het ook toe in de uren dat de priesters 
gelegenheid kregen vuur te ontvangen van de 
hemel. Deze dans gebruikt Elia als voorbeeld 
hoe het volk God, Wie Hij is en in wat Hij 
geeft, misbruikt door er ook Baäl op na te 
houden. Twee heren dienen is onmogelijk! 
(vgl. Matth. 6:24; Rom. 6:16; 1 Kor. 10:21; 
2 Kor. 6:16; Openb. 3:15). Elia maakt 
duidelijk dat het gebrek aan hemelwater 
niet het voornaamste probleem is. De grote 
vraag is wie de ware God is en Zijn erken-
ning! Het hinken is Israëls zonde, namelijk 

de verbinding maken en vasthouden tussen 
de HEERE en Baäl, tussen kerk en wereld, 
tussen kind van het verbond zijn en verre-
gaande praktijken van wereldgelijkvormig-
heid. Naast de Heere het vertrouwen stellen 
op iets en iemand anders. We noemen dit 
‘syncretisme’.

Gij zult geen andere goden voor Mijn aan-
gezicht hebben en ook geen gesneden beeld 
maken van iets in de hemel en op de aarde. 
Laten we dicht bij huis blijven en de vraag 
overdenken hoe gemakkelijk we vertrou-
wen stellen op geld, goed, eer, gezondheid, 
schoonheid. Hoe kunnen we onze kinderen, 
man of vrouw, aanzienlijke personen ‘veraf-
goden’. Om maar te zwijgen over eigenge-
maakte godsbeelden. En, wanneer nu alles 
in duigen valt, uit handen wordt gehaald, 
de weg zo anders is dan we hadden voorge-
steld? Zalig is hij die de God van Jakob tot 
zijn hulp heeft, Wiens verwachting op de 
HEERE, zijn God is... Gelukkig, de Heere is 
de Enige, de Levende. In Jezus Christus heeft 
Hij Zich ten diepste geopenbaard om verlo-
renen te zoeken en zalig te maken.

Dat Elia de vraag voorhoudt is daarom on-
verdiende genade van de Heere. God dingt 
opnieuw naar hand en hart van Zijn overspe-
lige bruid (Hosea 1-2). Tegelijk beschamend 
wanneer het volk met rijke zegeningen is 
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bedeeld, maar geen keuze voor zijn Heere 
weet te maken of niet wíl maken. Indruk-
wekkender wellicht dan de oproep van Elia 
is de hartverscheurende stilte op Karmel. En 
toch, God vraagt antwoord.

Baäl uitgedaagd
In de verzen 22-29 wordt het voorstel van 
Elia beschreven om uit te maken wie de wáre 
god is. Het zal de god zijn die door vuur zal 
antwoorden. God Zelf bindt de strijd aan. 
Het bedrog van de afgod moet boven tafel 
komen. Baäl is god van vruchtbaarheid, re-
gen en onweer, ook van zon. Laat hem het 
vuur van de hemel geven, zodat het gehele 
offer zal worden verteerd. Elia beroept zich 
wellicht op de gebeurtenis van de installatie 
van Aäron als hogepriester. De Heere liet de 
dienst met vuur beginnen (Lev. 9:24). Nú 
antwoordt het volk wel: dat is goed. Zij laten 
hun keuze daarvan afhangen. Eerst zien en 
dan geloven.

Elia vertelt hoe een en ander zal plaatsvin-
den. Een jonge stier moet worden geslacht 
en klaargemaakt voor het altaar. Roep slechts 
de naam van uw god, maar gebruik niets 
wat het offer kan laten ontbranden. Jullie 
god moet het doen. De Baälpriesters, 450 in 
getal, mogen eerst beginnen. Daartegenover 
staat Elia, alleen. Hij noemt het: alleen over-
gebleven. Een klacht die ruim 40 dagen later 
anders wordt: nóg 7000! Bovendien, vergeet 
hij wat Obadja zei over de 100 profeten? 
Evenwel, hoeveel goede vrienden en broe-
ders zijn inmiddels omgebracht door Izebel! 
Aangrijpende werkelijkheid toen en nu (Vgl. 
Hand. 9:1-2; 12:1-3; 2 Tim. 3:12).

Baäl, antwoord ons!
Vele uren ontvangen de Baälpriesters tijd 

om Baäl te laten antwoorden. We horen hen 
urenlang roepen, zij springen tegen het altaar 
op (in werkelijkheid het hinkend dansen om 
het altaar), kerven met zwaarden en speren 
hun lichaam (in Lev. 19:28 en Deut. 14:1 
verboden) en raken zelfs in geestvervoering. 
Het een volgt op het ander, totdat zij in een 
soort roes raken. Ondertussen roepen zij het 
uit: Baäl, antwoord ons!

Elia spot op verschillende manieren. Hij 
haalt daarbij citaten aan uit hun eigen li-
teratuur. Misschien is Baäl wel in diepe 
overpeinzing, trekt zich voor rust wat terug, 
mogelijk is hij op reis en zelfs slapen kan 
ook. Wat een zegen daarentegen om het 
woord van de Heere Jezus op te volgen en de 
binnenkamer op te zoeken. Want, Déze God 
en Vader hoort hen die Zijn heil verwachten. 
Aan Zijn genadetroon is barmhartigheid, 
genade en hulp, alles op Zijn tijd. Maar Baäl? 
Geen stem, geen antwoord, geen teken van 
leven! (Psalm 115:1-9).

Het altaar hersteld
Als de tijd komt dat men in Jeruzalem het 
avondoffer, het spijsoffer, zal verzorgen, is het 
genoeg en Elia nodigt het volk naar voren te 
komen. Nader tot mij. Een woord gebruikt 
voor het dienen van de priesters voor Gods 
aangezicht (Ex. 19:22; Ez. 40:46, 43:19). 
Het is Góds nodiging aan Zijn volk! Wend 
je naar Mij toe … Een uitgebreide verhan-
deling over dé theologie van Elia is niet te 
schrijven. Een van de trekken is dat Gods 
verbond álle stammen geldt. Het altaar op de 
Karmel lag verbroken. Het volk had afscheid 
genomen. Jerobeam richtte de altaren te Dan 
en Bethel op voor de tien stammen. Omri 
bracht Baäl naar Israël en Achab wijdde de 
eerste tempel in en maakte het Baälisme tot 
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staatsgodsdienst. De hogepriester in Jeruza-
lem droeg twaalf edelstenen op zijn borstlap, 
zoals er twaalf apostelen zijn. Geheel Israël 
stond aan Horeb en beantwoordde het ver-
bond dat God met hen sloot (Exodus 24:3 
en Jozua 24:21,24). God is Zijn volk als 
geheel niet vergeten. Op de Karmel wordt de 
klok gelijk gezet met die van Jeruzalem. De 
kinderen van Jakob komen naar voren. Voor 
aller oog worden de twaalf stenen op elkaar 
gelegd en wordt het altaar hersteld, in de 
Naam van de HEERE. Noorden en Zuiden 
worden verenigd op het uur van het gebed 
in Jeruzalem. Hij gedenkt nog aan Zijn ver-
bond. Laten we dat ook vandaag niet verge-
ten. Hij heeft recht op ons en ieders leven. 

Antwoord mij, HEERE
Als het altaar is hersteld, laat Elia drie maal 
vier kruiken met water vullen en begiet de 
stier op het hout. Zelfs in de geul, die ook 
extra om het altaar was gegraven, wordt wa-
ter gegoten. Dan wordt het stil als Elia gaat 
bidden gelijk de priester in het Heilige ver-
keert. De eerbied hoor je in de woorden te-
rug en tegelijk een appèl op Wie de HEERE 
voor Zijn volk is. God van Abraham, Izak en 
Israël. Dat het deze dag bekend wordt dat U 
God in Israël bent, ik Uw knecht ben en al-
les overeenkomstig Uw woord is gedaan. Het 
hart van de profeet spreekt: breng Uw volk 
tot inkeer, tot bekering!
Toen … óp het gebed doe Ik grote wonde-
ren. Hij is de Hoorder van het gebed. Gods 
keuze in Zijn antwoord is duidelijk: met zo’n 
volk wil Ik nog verder. Een vuurstraal komt 
uit de hemel en verteert alles, tot de stenen 
toe. Het volk werpt zich ter aarde. Wat een 
heerlijke belijdenis spreken zij samen uit: De 
HEERE is God, de HEERE is God! 

Vragen
1.  Hinken op twee gedachten. Hoe leest u 

voor uzelf (hart en ziel) het vlammende 
appèl van Elia? Welke ‘goden’ kent onze 
tijd/samenleving; en u? Hoe begeleiden 
we hen die op zoek zijn naar waarheid? 

2.  Door Elia heen komt God tot Israël. Be-
spreek met elkaar eens de genade van de 
HEERE voor Zijn volk. Waarom heeft 
u wel/geen verwachting voor onze maat-
schappij en kerk?

3.  Bij de genade hoort ook Gods geduld. Is 
dat ten allen tijde en tegen wil en dank? 
Vergelijk hiermee 2 Petrus 3:9,15.

4.  Op dezelfde tijd van de dag dat God met 
vuur antwoordde, stierf Jezus op Golgo-
tha. Wat betekent het gescheurde voor-
hangsel voor Israël, voor de wereld, voor 
u?

5.  Elia staat alleen. Zijn er onder ons die 
deze situatie bijvoorbeeld op hun werk 
hebben? Hoe kan deze geschiedenis ons 
helpen de moed niet te verliezen?


