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e droogte in Israël duurt voort. Inmid-
dels zijn een paar seizoenen voorbij en 

de Heere houdt dauw en regen in, zowel 
de bekende vroege als late regen. Na twee 
zeer droge zomers mochten we gelukkig een 
andere zomer ontvangen. In Israël is níets 
gevallen. Dan, ‘na vele dagen’ spreekt de 
HEERE tot Elia. In het derde jaar. Uit Lukas 
4:25 en Jakobus 5:17 horen we over drie jaar 
en zes maanden. Het kan hier betekenen ‘het 
derde groeiseizoen’; voor de derde keer is er 
geprobeerd te zaaien en te planten, maar het 
is alles tevergeefs geweest. Hier kan ook ge-
dacht worden aan de ruim twee jaar dat Elia 
bij de weduwe heeft gewoond. In het derde 
jaar krijgt hij een boodschap.
Elia staat voor God en wacht op nadere 
orders. Wel, die komen. Een profeet zoekt 
het goede voor volk en vaderland. Ook hij 
wordt beproefd door de oordelen. Hoe lang 
zal het volk nog moeten zuchten? En, hoe 
is het geestelijk met hen gesteld? Is er een 
buigen gekomen? De opdracht is kort ver-
woord. Ga en vertoon jezelf aan Achab. Dat 
is geen geringe boodschap, hierna (vers 10) 
horen we immers dat er dringend naar Elia is 
gezocht. Het waarom laat zich raden. In de 
afgelopen tijd leek een ware klopjacht op de 
profeet te zijn gehouden. De regering van de 
omliggende landen werd de eed afgenomen 
dat Elia niet in hun land vertoefde. God 
verblindt ogen en waarborgt de veiligheid 
van Zijn knecht. Nota bene in het thuisland 

van Izebel was Elia te vinden. Daarentegen 
zijn anderen de eeuwen door opgespoord en 
veroordeeld.
De reden waarom hij door God wordt ge-
zonden is Zijn goedheid en genade; louter 
Zijn welbehagen. Ik zal regen geven op de 
aardbodem. Uit Eigener beweging. Want, 
was er gedurende de magere jaren sprake van 
bekering? Wanneer de regen wordt gezon-
den is onbekend, maar de belofte van God 
geeft verwachting. Zal het volk nu wél zich 
bekeren? Elia gaat. Na enkele jaren weer te-
rug in eigen land ziet hij wat de dienst aan 
Baäl inhoudt; geen vruchtbaarheid, maar 
verdorde akkers en verdroogde wijnranken. 
Overigens, wat een heerlijke taak om na de 
vloek van droogte de zegen van de regen te 
verkondigen.
Ik zal … Uiteindelijk draait daar het hele wel 
en wee van land en volk om. De zegen komt 
van Boven. Wie roemt, roeme in de Heere.

Situatie
De verzen 2b-6 vormen een kort intermezzo. 
Getekend wordt de erbarmelijke toestand in 
bijvoorbeeld de hoofdstad Samaria, de resi-
dentie van de koning. De ingehouden zegen 
was aan zijn tafel en in zijn keuken merk-
baar. Hoe schrijnend zal de situatie in de rest 
van het land zijn?! Tevens maken we kennis 
met de hofmeester van Achab, Obadja. Het 
reilen en zeilen van het paleis rustte op zijn 
schouder. Een bijzondere man. Allereerst, 
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zoals zijn naam betekent, dienaar of knecht 
van Jahwèh, Israëls God, de allerhoogste 
Koning. Hij vreesde de HEERE zeer. Achter 
zulke woorden gaat een teer leven met God 
schuil. Een man van Woord en gebed, met 
grote eerbied voor zijn God. Voor hij straks 
iets van zichzelf vertelt (vers 12-13), getuigt 
de Heilige Geest er reeds van. Vaker hebben 
mannen met grote godsvrucht goddeloze 
koningen gediend. Te denken valt aan Jozef, 
Daniël en Nehemia. Hoe Obadja daar te-
recht is gekomen weten we uit de Bijbel niet. 
Toch gebeurde het meer dat met name chris-
tenen de rechterhand waren van de vorst. 
Zij waren trouw, integer en deden hun werk 
(zie Lukas 12:35 e.v.; Romeinen 13:1-7; 1 
Timotheüs 2:1-4). Ongetwijfeld moet Achab 
hiervan iets hebben gemerkt. Wie God dient, 
aanbidt geen afgoden. Waar de koning níets 
van wist was de missie van Obadja. In het 
diepste geheim verborg hij twee groepen van 
elk 50 profeten en gaf ze voedsel. Dat was 
nodig, want koningin Izebel liet iedere voor-
ganger oppakken en vermoorden. Er mocht 
er niet één overblijven. De duivel richt zijn 
pijlen ook vandaag op de ambtsdragers in de 
gemeente. Of ze worden opgepakt dan wel 
door zonden worden verleid, of in de ver-
kondiging niet meer de vinger mogen leggen 
bij verordeningen en wetten die tegen Gods 
heilzame geboden ingaan. Gods stem moet 
tot zwijgen worden gebracht. Te midden 
van deze wereld verstaat Obadja zijn roeping 
en taak tot opbouw van Gods Koninkrijk. 
Hier sta ik, ik kan niet anders. Hij leek op 
de Knecht van de Heere, Jezus Christus. In 
alles is Hij getrouw geweest. Het zij ons aller 
gebed om op de plaats waar God ons stelt 
dienstbaar te zijn aan Zijn Woord en gebod. 

Ontmoeting met Obadja

De Bijbelschrijver leidt ons naar de kern van 
het hoofdstuk, de ontmoeting met Elia en 
het spreken van God op de Karmel. Achab 
en Obadja verdelen het land om gras en 
water te zoeken voor de muilezels en de 
paarden. Straks zal men elkaar rapport uit-
brengen. Muilezels zijn lastdieren en paarden 
bestemd voor het leger. De honger treft han-
del en militaire macht. Het eens zo welva-
rend en machtig koninkrijk is de ondergang 
nabij. Liever zoeken naar gras dan roepen tot 
God. Wat kan een mens in nood zich verhar-
den. In plaats van de oorzaak liever eerst de 
kwaal genezen. 
Het is Obadja die Elia onderweg tegen komt. 
Wat? U daar, mijn heer Elia?! De man die 
onvindbaar scheen. Ineens is hij daar. De 
profeet wordt herkend en met hoogachting 
aangesproken. Onmiddellijk volgt een bevel 
om zijn heer Achab te vertellen dat Elia op 
hem wacht. Uit het antwoord blijkt een ze-
kere vrees van Obadja. Is het kleingeloof wat 
hem parten speelt? Wat te doen als Achab 
hier komt en Elia is er niet meer? Hij moet er 
wel zekerheid over hebben. Het zou immers 
zijn dood betekenen! Obadja kijkt daarbij in 
zijn hart: ‘Is er een bepaalde zonde door mij 
gedaan?’ Obadja vertelt wat al hierboven kort 
is besproken. Overal is gezocht naar Elia. 
Weet u dan ook niet wat in het allerdiepst 
geheim gebeurt met 100 profeten? Ik mag de 
Heere al vanaf mijn kindse jaren liefhebben 
en dienen. Zeg het me, Elia. Koning Achab 
gaat bij bedrog niets en niemand uit de weg.
De Geest van de Heere zou u kunnen weg-
nemen. Dat gebeurde ook met de evangelist 
Filippus (Hand. 8:39). Nee, dat zal niet ge-
beuren. Een bekende spreuk volgt: Zo waar 
de HEERE van de legermachten leeft. Dat 
mag Obadja troosten. In Zijn hand mag je je 
beschermd weten. Voor Zijn aangezicht staan 
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we toch?! Vandaag zal ik Achab ontmoeten. 
Op deze plaats.

Ontmoeting met Achab
Met deze boodschap is Obadja naar koning 
Achab gegaan. Zodra de koning Elia ziet, 
legt deze zijn hart open. ‘Daar heb je hem 
die Israël in het ongeluk heeft gestort.’ Geen 
ontvankelijk, maar een opstandig hart. Uit-
varend tegen Elia en tegen God. Aan Hem 
hebben we dit te ‘danken’. ‘Waar geen leven 
is in de bekeringsweg, daar worden de oorza-
ken van de rampzaligheid in de wijde omtrek 
gezocht. De kerk heeft de schuld en de kerk-
mensen, de dominee en de … We slaan er 
op los met de ongenadige stok, die altijd te 
vinden is. Alles en iedereen verwijtend, maar 
zelf buiten schot’. 
Elia antwoordt onverschrokken. Ongezouten 
wordt de waarheid gezegd. Ú bent het zelf 
die Israël in het ongeluk gestort hebt. Het is 
in lijn van het voorgeslacht én de familiele-
den die nu leven. Zo vader, zo zoon. Achab 
spant persoonlijk de kroon, erger dan de 
anderen (1 Koningen 16:30-33). Als Nathan 
bij David: U bent die man. Achabs hart en 
wijze van leven ligt open. Er was van geen 
enkele bekering tót en verootmoediging 
vóór God sprake. Achab hoort wie hij is 
en op welke wijze hij zijn koninklijk ambt 
heeft verwaarloosd. Gods geboden verlaten, 
en daarmee ook de Heere Zelf, en de Baäls 
gediend. Ja, het treft met name het eerste 
gebod!
Daar laat Elia het bij en geeft bevel om het 
volk en de vele profeten van Baäl en Asjera 
te verzamelen op de berg Karmel. Dat doet 
Achab! Zoals Elia gebiedt, gebeurt. Allen 
verzamelen zich op de Karmel.

Vragen
1.  Onze derde zomer op rij bracht ons totaal 

ander weer. Hoe is uw reactie geweest? 
Bijbels?

2.  Obadja heeft een hoge en verantwoorde-
lijke positie. Zou u op zo’n plaats kunnen 
en willen dienen? Motiveer. Wat hebben 
onze christen-politici nodig? Op welke 
wijze ondersteunt u hen?

3.  Obadja vreesde de Heere van zijn kinds-
heid af. Zijn er meer voorbeelden van te 
vinden in de Bijbel? Probeer eens uit uw 
eigen leven te beschrijven wat dat ‘vrezen’ 
inhoudt? Op welke wijze draagt u zorg 
voor de instandhouding van de Kerk? 

4.  De Heilige Geest kan zelfs mensen ver-
plaatsen. Noem met elkaar een aantal 
zaken die met name het werk van de 
Heilige Geest zijn. (Bijv. Johannes 14 en 
16 en Romeinen 8). Wat is voor u het 
belangrijkste werk? Waarom? 

5.  Achab vaart uit tegen Elia. Hoe reageert u 
op zorgen en tegenslagen? Hoe kan daar 
verandering in komen? Wat zou daarbij 
kunnen helpen?


