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a de gebeurtenis op Karmel is er helaas 
geen inkeer en bekering gekomen in 

het paleis en gezin van Achab. Onverdroten 
is het dienen van Baäl doorgegaan. Koning 
Achab is gesneuveld in de strijd met de 
Syriërs (1 Koningen 22). Had Achab maar 
geluisterd naar de boodschap van de profeet 
Micha … 

Zo vader, zo zoon
Achab heeft twee zoons, Ahazia en Joram. 
Ahazia wordt nu koning van het Tienstam-
menrijk. Kiest hij, na alles in de laatste jaren 
te hebben gehoord en gezien, een andere 
koers? Keert zijn hart zich nu tot de levende 
God? Zoals de ouden zongen, piepen de 
jongen. Geheel in vaders spoor gaat de 
nieuwe koning voort met de huidige staats-
godsdienst en buigt voor Baäl. De Heere laat 
het opnieuw schrijven: om Hem tot toorn 
te verwekken. Achab regeerde 22 jaar, maar 
de twee jaren dat Ahazia regeerde lieten zich 
hetzelfde samenvatten. In Leviticus 26 en 
Deuteronomium 28 is uitgebreid te lezen 
over zegen en vloek. Vooral ook het laatste, 
bij aanhoudend tergen van God blijven de 
oordelen niet uit. Paulus schrijft in Romei-
nen 1:18 e.v. dat de toorn van God geopen-
baard wordt vanuit de hemel over alle godde-
loosheid en ongerechtigheid van de mensen. 
Met name wanneer de waarheid door onge-
rechtigheid wordt onderdrukt. Leven tegen 
beter weten in. Het is spelen met vuur. Er is 
bij inkeer en terugkeer tot de levende God 

vergeving en een nieuwe weg (1 Koningen 8, 
gebed Salomo bij inwijding tempel).

Tegenspoed voor volk en koning
De regering van Ahazia wordt getekend door 
tegenspoed. Met een zekere voorzichtigheid 
willen we niet voorbij gaan aan de slaande 
hand van God in straf en oordeel. Het is 
toch wel opmerkelijk wanneer we vanuit de 
slotverzen van 1 Koningen dit aansluitend 
lezen. De dynastie van Achab gaat voorbij. 
Ook wordt het volk economisch getroffen. 2 
Koningen begint met opsommen van zorgen. 
Allereerst wordt vermeld dat Moab in op-
stand komt tegen Israël. Het is niet meer dan 
een vermelding waarover in 2 Koningen 3:4-
27 verder wordt geschreven. Het komt nog 
tot een heuse oorlog tegen Moab, samen met 
de koningen van Juda en Edom. De inzet is 
de jaarlijkse belasting die Moab als onder-
worpen volk betaalde. Dat loog er niet om: 
100.000 lammeren en 100.000 rammen met 
hun wol! Het dateert uit de tijd van koning 
David (2 Samuël 8:2). Deze economische 
tegenwind is een kastijding of beproeving 
van Israëls Verbondsgod. Met een duidelijke 
boodschap: keer terug naar Mij en Ik zal tot 
U terugkeren.
Het tweede is het vallen van Ahazia door 
het traliewerk in zijn opperzaal. Te denken 
valt aan een rooster, een soort hekwerk of 
balustrade dat bescherming bood. Leunde de 
koning te ver voorover? Stapte hij achteruit 
en tuimelde naar beneden? Was het rooster 
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stuk? De koning kwam ongelukkig ten val. 
Zijn toestand was kennelijk zo instabiel en 
ernstig dat niet slechts de huisarts geraad-
pleegd moest worden, maar ook hoe het nu 
verder zou gaan met zijn leven. Nou, dan 
is er in Israël vast wel iemand te vinden die 
Gods wil hierin kan openbaren. Vanuit Zijn 
Vaderlijke hand komt immers zowel gezond-
heid als ziekte. De Heere gebruikte er Zijn 
profeten voor, maar ook de hogepriester kon 
worden geraadpleegd via de stenen Urim en 
Thummim. Wie Hem nederig valt te voet, 
zal van Hem Zijn wegen leren.
Koning Ahazia echter stuurt boden naar de 
noordelijkste Filistijnse stad Ekron. Daar 
wordt Baäl-Zebub geëerd, de heer van de 
vliegen. (Deze naam resteert nog in Beëlze-
bul (Matth. 12:25) als naam voor de satan). 
Bestudering van het gedrag van de vliegen 
onder wisselende weersomstandigheden gaf 
volgens de priesters zicht op de toekomst. 
Dat laat Ahazia vragen: ‘Zal ik in leven blij-
ven’?

Gód antwoordt
De boden bereiken Ekron niet. Elia krijgt via 
een engel van de HEERE de boodschap om 
déze boden tegemoet te gaan. Niet veel later 
kruisen hun paden elkaar. ‘Is er geen God 
in Israël dat jullie op weg zijn naar Ekron’? 
Daarom, zo zegt de HEERE! De boden 
keren terug naar Samaria en staan niet veel 
later voor de koning. Zó snel weer terug? 
Koning, een man kruiste onze weg en sprak 
ons aan. Waarom naar Ekron? Is er geen God 
in Israël om te vragen? Omdat u dat hebt ge-
daan, zult u niet meer van uw bed afkomen, 
maar sterven!
En Ahazia begrijpt dat. Verschrikkelijke 
boodschap, want hoe te sterven, koning, 
zonder een Borg voor je ziel!? Zo kunnen we 

na een bezoek bij de dokter met zo’n bood-
schap thuis komen. Een geweldige zegen 
wanneer we eenswillend worden met de weg 
die de Heere gaat. 
Een man … de boden herkenden deze he-
melbode, Elia, niet! Een teken aan de wand. 
Is het omdat zij totaal ‘onkerkelijk’ zijn op-
gevoed? Heeft Ahazia buitenlands personeel? 
Toch waren ze rechtsomkeert gegaan met de 
boodschap van deze onbekende man, die ze 
mogelijk als een profeet hebben gezien. God 
antwoordt door Elia, wiens naam betekent: 
de HEERE is God. God van Israël, God 
van de wereld. Opdat we belijden: déze God 
is mijn God, door tijd noch eeuwigheid te 
scheiden, ter dood toe zal Hij mij geleiden.

Verzet van Ahazia
Scherp worden de boden ondervraagd. Hoe 
ziet die man eruit? De haren mantel en de 
leren gordel geven onmiddellijk herkenning. 
Het is Elia, de Tisbiet. Hij herinnert zich 
de profeet maar al te goed uit de tijd van de 
hongersnood, het gericht op de Karmel en 
het oordeel over zijn familie. Er volgt geen 
verootmoediging, maar een opsporingsbevel. 
Een officier met 50 manschappen wordt ge-
stuurd om Elia te zoeken. Hier is sprake van 
verharding en niet buigen voor God. Maar 
ook mogelijk dat de vloek kan worden weg-
genomen.
De officier vindt Elia, gezeten op de top van 
een berg; welke weten we niet. Waarschijn-
lijk op de route van Samaria naar Ekron en 
dat zou mogelijk ook de hoogte van Karmel 
kunnen zijn. Juist omdat in de navolgende 
verzen God door vuur antwoordt. Deze of-
ficier herkent Elia en spreekt hem aan met 
zijn ambtsnaam: man Gods. ‘De koning 
beveelt u naar beneden te komen’. Is het met 
een zekere eerbied en ootmoedigheid gezegd? 
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Welnu, als ik dat dan ben, laat er dan vuur 
uit de hemel neerkomen om u en de vijftig 
soldaten te verteren. En, God antwoordt met 
vuur …
Nogmaals wordt een legereenheid naar Elia 
gestuurd. Een gewaarschuwd mens, koning 
en officier, telt voor twee. Deze herhaalt de 
boodschap, maar wel dringend: kom snél 
naar beneden! Probeerde de officier Elia over 
te halen, of stond de man op zijn strepen? 
Velen zien hierin een zekere onbeschaamd-
heid. Deze officier en zijn manschappen ver-
gaat het insgelijks. Opnieuw daalt vuur van 
de hemel.

Levenseinde Ahazia
Op de Karmel heeft de HEERE vuur gege-
ven, opdat Hij als God in én van Israël zou 
erkend worden en Elia als zijn knecht (1 
Koningen 18:36-37). Ja, het was Elia’s heilige 
bedoeling dat God daardoor hun hart tot 
inkeer zou brengen. Dat is het ook in deze 
geschiedenis. Het gaat ten diepste niet om 
de erkenning van Elia, maar zijn Zender. De 
derde officier buigt en smeekt om behoud 
van zijn leven en dat van zijn manschappen. 
Daarop antwoordt de HEERE door Zijn en-
gel. Elia kan gerust meegaan met de officier. 
Velen hebben zich gebogen over de vraag wie 
met de engel bedoeld is. In vers 3 zonder en 
in vers 15 mét lidwoord. We moeten hierbij 
m.i. niet denken aan de Heere Jezus, maar 
aan een engel die namens God boodschap-
pen stuurt, zoals ook Gabriël.
Koning Ahazia krijgt dezelfde boodschap te 
horen, namelijk dat hij zal sterven. God is 
machtig hem te genezen. Hij voltrekt hier 
het oordeel over Ahazia. En dat woord ge-
beurt. Hij sterft. Zijn broer Joram volgt hem 
op als koning van Israël. Helaas volgt ook 
deze zoon de voetsporen van zijn ouders. 

Elia, een Boanèrges?
Er is kritiek op Elia geuit. Hoe het toch mo-
gelijk is om 102 mannen zo aan hun einde te 
laten komen? Dan de Heere Jezus! Johannes 
en Jakobus willen op de Samaritanen vuur 
van de hemel laten dalen, omdat ze Jezus 
geen slaapruimte boden. Jezus verhindert 
dat. Zij worden Boanerges genoemd, zonen 
van de donder. Is God anders in het Oude 
Testament? Beslist niet. Allereerst is het een 
opdracht van de Heere Zelf. Hij is soeverein 
en heilig in Zijn handelen. Denk aan het 
sterven van Ananias en Saffira (Hand. 5) en 
koning Herodes (Hand. 12). In de tweede 
plaats kan dit gezegd worden: Elia moet 
optreden tegen verbondsbrekers, terwijl de 
broers discipelen te maken hadden met Sa-
maritanen, die Jezus nog niet kenden. Het 
is niet om het even wanneer christenen God 
beledigen! 

Vragen
1. Zo vader, zo zoon. Een onomkeerbaar 

proces? Bespreek met elkaar 1 Petrus 
1:18b: God kan en wil ons verlossen uit 
een zinloze levenswandel.  

2. In Jakobus 5:14 staat dat bij ziekte de 
ouderling geroepen dient te worden om 
te bidden én de zieke te zalven. Dr. A.A. 
Teeuw schrijft hierover in zijn boekje Ge-
nezing op het gebed? waardevolle dingen. 
Bidden én het gebruik van medicijnen 
(zalf ). Concreet: hoe gaan wij onze weg 
tijdens ziekte? Wij bidden voor het eten. 
Is gebed nog nodig voor het gebruik van 
een paracetamol?

3. Uw wil geschiede. Hoe bidt u dit in tijden 
van ziekte, zorg en sterven?

4. Verbondskinderen die het spoor van Gods 
Woord en beloften verlaten en zich mo-
gelijk verharden.  Misschien heeft u er in 
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uw directe omgeving mee te maken en 
geeft het veel verdriet. Wat kunt u voor 
hen doen?

5. Elia is vervuld met heilige ijver. Over zijn 
spreken is kritiek geuit. Maar, wat gaat er 

in uw hart om bij het lezen van Romeinen 
1:18-32? Wanneer God overgeeft in de 
begeerten van hun hart (vers 24, 26)? Of, 
Paulus in Handelingen 28:25-28 en Ro-
meinen 11:8?


