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Tekst: 1 Koningen 18, 21 – 24 en 36 - 40 
Middagdienst  

 

Broeders en zusters, in deze dienst wil de Here ons laten zien hoe Hij voor de liefde van 

zijn volk gestreden heeft op de berg Karmel, toen Hij vuur uit de hemel liet neerdalen. 

Over die liefde van God voor zijn volk willen wij dan ook straks nadat we de vredegroet 

van de Here hebben ontvangen zingen met de woorden van Psalm 85 de verzen 1 en 4. 

Maar voordat we daartoe overgaan zullen we eerst tegenover de Here onze 

afhankelijkheid van Hem belijden. Uit eerbied voor de Here zullen we dat staande doen. 

Laten we nu allemaal in ons hart de volgende woorden spreken. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied: Psalm 85 : 1 en 4          

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing: 1 Koningen 18 : 20 - 40 

6. Lied : Psalm  62 : 1 en 6  (over dat van God alle macht en sterkte is) 

7. Tekst: 1 Koningen 18 : 21 - 24 en 36 - 40 

8. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de Apostolische 

Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 4 

9. Dankzegging en voorbede 

10. Slotzang: Gezang 30 : 1 en 6  (lofzang op onze Drie-enige God) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Wat moet je vandaag de dag als mensen die op het punt staan de 21-ste eeuw binnen te 

stappen, met een verhaal van bijna 30 eeuwen oud. Waarin het gaat over offers en 

heidense priesters die zichzelf toetakelen om hun god over te halen tot bepaald gedrag. 

Wat heeft dat men ons leven vandaag de dag te maken? Een leven waarin computers en 

televisies het leven beheersen. Wie brengt er vandaag de dag nog offers in Nederland? 

O ja, de islamieten brengen nog wel offers. Maar ach dat staat zo ver van ons vandaan. 

Maar is dat wel echt zo, broeders en zusters, dat die geschiedenissen uit het Oude 

Testament ver van ons afstaan? Als je kijkt naar de concrete vorm wel. Want wij 

brengen inderdaad geen offers meer. Wij kennen inderdaad geen koningen meer als 

Achab en profeten als Elia en afgoden als Baäl en Astarte. En we moeten al helemaal 

weinig hebben van het bloedbad dat Elia en het volk aanrichten onder de profeten en 

priester van Baäl. Maar zou de Here vandaag een Ander zijn als toen? En zouden wij 

werkelijk zou anders zijn als de Israëlieten in de dagen van Elia? Maar laat ik daar nu 

zelf geen antwoord op geven, maar laten we eerst met elkaar luisteren wat de Here in 

onze tekst over Zichzelf bekend maakt. 

Ik bedien u de blijde boodschap over de Here die in zijn jaloezie strijdt voor het 

geloof van zijn verbondsvolk. 

We zullen daarbij achtereenvolgens zien: 

1. hoe de Here zijn volk tot een keuze dwingt, 

2. hoe de Here Zich aan zijn volk als de Levende bewijst, 

3. hoe de Here de verleiders van zijn volk verdelgt. 

We zullen dus allereerst zien hoe de Here in zijn jaloezie zijn volk tot een keuze 

dwingt. Het is beroerd gesteld met Israël. Het is nog maar een zestig jaar geleden of 

Salomo regeerde over een groot en ongedeeld volk Israël. Maar na de dood van Salomo 

was Rechabeam koning geworden over het volk. Het volk had hem gevraagd om 

lastenverlichting, maar hij had geweigerd op dat verzoek in te gaan. Hij zou hun lasten 

zelfs nog gaan verzwaren. Daarop hadden tien van de twaalf stammen het koningshuis 

van David de rug toegekeerd en hadden Jerobeam tot hun koning aangesteld. 

De stammen en Juda vormden nu het tweestammenrijk en de andere tien het 

tienstammenrijk. Het eerste rijk wordt in de Bijbel meestal Juda genoemd. Het tweede 
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rijk Israël of Efraïm. Jerobeam, de koning van Israël had uit vrees dat het volk steeds 

naar Jeruzalem zou gaan om daar de Here te dienen, twee heiligdommen voor het volk 

gebouwd. Daar konden zij de Here dienen en Hem aanbidden in de stierkalveren die hij 

had laten maken. Na Jerobeam had het volk in Achab inmiddels zijn vijfde koning. En 

Achab was nog een stukje slechter dan zijn voorgangers. Hij trouwde met een heidense 

vrouw, genaamd Izebel. 

Deze vrouw had de afgodendienst uit haar vaderland meegenomen en had haar man 

ertoe gebracht om voor Baäl een altaar te bouwen in zijn residentie te Samaria. Verder 

maakte Achab een gewijde paal en deed allerlei gruwelijke dingen. 

Elia die in die dagen toen de Here was geroepen om als profeet het Woord van de Here 

te spreken, sprak daarop: ‘Zo waar de Here, de god van Israël leeft, in wiens dienst ik 

sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord’. En zo was het 

gebeurd. Sinds Elia die woorden had gesproken was het droog gebleven in het land. Nu 

inmiddels drieeneenhalf jaar. Achab ziet hoe zijn volk honger lijdt en het moeilijk heeft. 

Hij verwenst in zijn hart dan ook die verschrikkelijke Elia, die zijn volk zo in het 

ongeluk stort. Zo begroet Achab Elia dan ook als hij hem na lange tijd en vele 

zoektochten aantreft. Dat Achab Elia had gevonden was overigens geen verdienst van 

hem, maar de Here had Elia de opdracht gegeven zich aan Achab te vertonen. Het eerste 

woord dat Achab tot Elia richt is: “Bent u daar, u, die Israël in het ongeluk stort?’ Maar 

Elia laat zich dat niet zeggen. Want Elia stort Israël helemaal niet in het ongeluk. Zeker 

door zijn spreken is er al meer dan drie jaar geen regen. Maar dat is geen ongeluk, maar 

zegen. Want zo laat de Here zien dat Hij de levende God is en dat er van Baäl geen 

zegen is te verwachten. Dat het niet regen is geen ongeluk, maar trouw van God die wil 

dat zijn volk naar Hem terugkeert. Het is de hand van de straffende Vader. Nu Elia, 

maar Achab stort met zijn afgodendienst en andere zonden het volk in het ongeluk. 

Uiteindelijk leidt deze ontmoeting tot de afspraak dat Achab het volk, samen met de 

profeten van de Baäl en Astarte, in het totaal een achthonderdvijftig mensen, op de berg 

Karmel bijeenroept. Deze berg ligt in het noorden van Israël vlak bij de kust. 

En zo komt het volk daar dan samen, met de priesters van Baäl en Astarte, met de 

koning en met Elia. En daar staat Elia dan tegen een enorme overmacht van heidense 

priesters. Het is belangrijk om goed te beseffen wat het verwijt van de Here aan het 

adres van zijn volk is. Want het is niet zo, dat het volk Israël de Here vergeten is en 
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geen offers meer voor Hem brengt. Het is ook niet zo dat ze de Here hebben 

afgezworen. Nee. Het enige wat ze gedaan hebben is er een god bijgenomen. En op het 

eerste gezicht lijkt dat niet zo erg; God wordt toch nog altijd gediend?!. Maar de Here 

vindt dit verschrikkelijk. En u hoort in de woorden van Elia de jaloezie van God, zijn 

naijver. Omdat zijn volk, naast Hem een ander heeft aan wie het zich toevertrouwt en 

voor wie het offers brengt. Maar de Here accepteert dat niet. Hij kan niet leven met het 

idee dat het volk dat Hij liefheeft en waar Hij zoveel voor heeft gedaan en dat Hij 

zoveel heeft gegeven. Hij heeft het verlost uit Egypte. Hij heeft het in de woestijn 

gevoed en verwarmd. Hij heeft het land Kanaän voor hen schoongeveegd opdat zij dat 

land in bezit zouden kunnen nemen. Maar Hij wil dat zijn volk alleen Hem dient. En dat 

is dan ook het verwijt dat er aan het adres van het volk klinkt. ‘Hoelang zult u nog aan 

beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl 

is, volgt hem na.’ Israël nu moet u kiezen: als Ik uw God ben dan moet u de Baäls 

wegdoen. En als u meent dat Baäl God dien hem dan maar. Kies: wie heb je lief? God 

dwingt in zijn jaloezie zijn volk tot een keuze. 

Maar het volk zwijgt, want het wil niet kiezen. Ze willen God niet kwijt, maar ook Baäl 

niet. En daarom komt er nu een soort wedstrijd: een wedstrijd waarin duidelijk zal 

worden wie nu echt de levende God is. En daarmee zijn we dan aangekomen bij het 

tweede punt. 

We zullen dus in de tweede plaats zien hoe de Here Zich in zijn jaloezie als de 

Levende bewijst. Het komt een treffen. De vierhonderdvijftig profeten en priesters van 

de Baäl, die natuurlijk tegenover die ene profeet van de Here zo’n uitdaging niet hadden 

kunnen afwijzen, mogen als eerste een jonge stier uitkiezen. Elia laat aan hen de keuze 

om te voorkomen dat ze later zullen kunnen zeggen dat er iets mis was met deze stier. 

De priesters van de Baäl slachten daarop de stier en leggen hem op een altaar. En dan 

gaan ze beginnen. Continu dansen ze bij het altaar en roepen de naam van Baäl aan. En 

als hij daarop niet reageert dan gaan ze gaan ze naar zwaarder geschut grijpen. Want om 

de aandacht van Baäl te krijgen moet je soms je toevlucht nemen tot zwaardere 

middelen. Zo gauw laat hij zich niet verbidden. 

Elia ziet dit hele schouwspel aan en heeft misschien wel zijn hoofd geschut om zo’n 

god. Een god voor wie je je moet toetakelen en tot wie je uren moet roepen. En dan 

luistert hij nog niet. En Elia bespot ze dan ook: roep luider, want hij is immers een god. 
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Deze god is blijkbaar zo bijzonder dat je hard moet roepen wil hij luisteren. Hij is zeker 

in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd. Dit laatste is misschien wel heel spottend 

bedoeld in de zin die wij soms ook kunnen gebruiken, als wij ons willen terugtrekken 

op het toilet. Of hij is op reis. Want dan is hij er niet. Of hij slaapt. Want dat zou ook 

kunnen verklaren waarom hij maar geen antwoord geeft. Wat een god is die Baäl! Zelfs 

als je jezelf martelt luistert hij nog niet! 

Urenlang ging dit door, maar er kwam geen antwoord van Baäl. Inmiddels is het tegen 

het avondoffer. Dit avondoffer werd meestal zo tegen een uur of vier gebracht. 

Waarschijnlijk ook afhankelijk van het jaargetijde. Maar we moeten niet denken dat dit 

gebracht werd vlak voor het vallen van de avond, want dan zou er daarna te weinig tijd 

overblijven om weer naar huis te gaan. Verlichte landwegen had men in die dagen nog 

niet. De profeten van Baäl hadden blijkbaar nogal wat plek nodig gehad, want Elia 

nodigt het volk uit om dichterbij te komen, zodat ze het zo goed mogelijk zullen kunnen 

zien. Hij herstelt dan eerst het altaar van de Here. En het is veelbetekenend dat hij daar 

twaalf stenen voor gebruikt. Israël en Juda horen nog altijd bij elkaar. Ze zijn één volk 

voor de Here. En Hij is God zowel voor Juda als voor Israël. Vervolgens maakte hij 

rondom het altaar een groeve. Een geul. De grootte van die geul levert nogal wat vragen 

op. Want twee maten zaad is ongeveer 24 liter. Als het een groeve moet zijn met een 

oppervlak waar je normaal 24 liter zaad voor nodig hebt om het te bezaaien, dan krijg je 

een enorme geul. Zou het een geul zijn van 24 liter, dan is het maar een klein geultje 

geweest. Misschien moeten we denken aan een geul waar je 24 liter zaad voor nodig 

hebt om de bodem ervan te bedekken. Precies weten doen we het niet. Ongetwijfeld zal 

het een behoorlijke geul zijn geweest. Daarop hakte Elia de stier in stukken en legde 

hem op het altaar. Vervolgens liet hij tot drie maal toen vier kruiken met water over het 

altaar gieten. 

U vraagt zich misschien af waar dat water vandaan kwam, want de beken waren toch 

opgedroogd. Op de berg Karmel is echter een waterput. En als een waterput goed wordt 

afgedekt, blijft het water koel en zal het niet verdampen. Het is bovendien ook logisch 

dat ze op een plek zijn samenkwamen waar water was. Hoe zouden anders al die 

mensen een dag op een berg kunnen overleven? 

Het altaar was doorweekt en het water droop eraf. Had Elia of een handlanger stiekum 

wat vuur op het altaar gebracht, dan was het nu zeker gedoofd. En dan treedt Elia naar 
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voren en zegt: ‘Here, - dat is God van het verbond, trouwe en onveranderlijke God -, 

God van Abraham, Isaak en Israël, - daarmee wijst Elia op het feit dat er al een 

eeuwenlange band tussen de Here en Israël bestaat. De Here zorgt al eeuwen voor dit 

zijn volk. Dat tegenover Baäl, die ze nog maar kort aanbidden. – God van Abraham, 

Isaak en Israël, laat vandaag duidelijk worden, dat U God bent in Israël en dat ik uw 

knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe.’ Wat handelt Elia hier anders dan de 

profeten van de Baäl. Die gingen hun god verbidden en overhalen. Proberen of ze hem 

zover konden krijgen. Hem achter zich konden krijgen. Maar Elia maakt hier duidelijk, 

dat hij er maar niet God bij gaat slepen. Maar dat de Here al aanwezig is. Dat Hij hier 

bezig is en dat hij, Elia, niet meer is dan een knecht van de Here. Niet meer is dan zijn 

mond hier op aarde. En dat als er droogte in het land is, dit ook niet gebeurt omdat Elia 

God voor zijn karretje heeft gespannen, maar omdat de Here Elia gebruikt om zijn wil 

kenbaar te maken. De Here is bezig. En dat Hij bezig is, laat de Here zijn volk op 

overtuigende wijze zien. Israël hoeft geen uren op de Here te wachten. Hij heeft Zich 

niet even teruggetrokken. Hij slaapt niet. Maar Hij is volop present. En dat wordt 

duidelijk als op deze woorden van Elia er vuur uit de hemel neerschiet en het brandoffer 

verteert: het hout, de stenen en het water. Zelfs het water dat in de geul zit verdampt in 

één keer. Wat vierhonderdvijftig profeten niet konden bewerken. Baäl was met geen 

mogelijkheid in beweging te krijgen, doet de Here op een simpel woord van zijn knecht 

Elia. Hij is de Levende. Hij is de enige ware God van Israël. Dat in de tweede plaats. 

In de derde plaats zullen we zien hoe de Here in zijn jaloezie de verleiders van zijn 

volk verdelgt. Op het wonder van de Here valt het volk op zijn knieën. En zegt: de 

Here, die is God! De Here die is God! Dat is het uiteindelijke antwoord van het volk op 

de vraag van Elia uit vers 21. Wie is uw God? De Here of Baäl. De Here geeft er grote 

moeite voor moeten doen. De Here heeft voor zijn volk moeten vechten. Maar Hij heeft 

het volk weer waar Hij het hebben wil: in de erkenning dat Hij hun God is. 

En om nu te voorkomen dat het volk binnen de kortste keren dat besef weer kwijt is, 

geeft Elia de opdracht tot iets wat in onze ogen misschien verschrikkelijke is. Hij zegt: 

‘Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen.’ En daarop grepen zij 

hen, voerden hen naar de beek Kison en daar werden ze gedood. Verschrikkelijk? Ja, 

aan de ene kant wel. Zoveel doden. Maar aan de andere kant spreekt ook deze daad van 

de liefde van de Here voor zijn volk. De Here die niet wil dat zijn volk weer van Hem 
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afdwaalt en daarom die verleiders van zijn volk laat doden. Want als Hij de profeten van 

de Baäl niet dood, zullen nog veel meer doden vallen. Dan zullen velen van zijn 

kinderen verloren gaan en de eeuwige dood sterven. Dat de Here deze profeten laat 

doden, deze handlangers van de duivel, die het volk van God willen verleiden en in de 

dood willen storten, heeft dus alles te maken met Gods liefde voor zijn volk. Niet de 

Here is deze strijd begonnen. Niet de Here is de agressor. Maar de duivel. Hij is 

begonnen. Mag een Vader nog vechten voor het behoed van zijn kinderen? Moet een 

Vader zijn kinderen dan maar overgeven in de handen van vijanden waar zij zelf niet 

tegen op kunnen? Nee toch? 

En ligt in deze geschiedenis ook voor ons vandaag geen heerlijke troost, broeders en 

zusters? Want wat hebben wij een fantastische God. Een heerlijke Vader. Een Vader die 

jaloers is en de boel op de spits drijft. Die ons tot een keuze dwingt. Kies dan voor Mij. 

Want je kunt niet en Mij dienen en de mammon. Want als u de mammon liefhebt, dan 

wijst u Mij in feite af. En wat hebben wij de mammon nog vaak lief, broeders en 

zusters. Want waar leven wij voor? O, niet voor Baäl. Onze afgoden heten anders: 

carrière en bezit, rijkdom en luxe. Wat sloven we ons vaak niet uit om hogerop te 

komen. En nu zeg ik niet, dat we geen ambities mogen hebben. Dat we maar stil moeten 

staan in ons werk. Maar wel is het de vraag hoe het in ons leven staat. Of ons leven één 

is of dat we twee levens leiden? Het gewone doordeweekse leven dat voor onszelf is en 

de zondag waarop we dan wat tijd vrijmaken voor de Here. Want onze God gaat daar 

niet mee akkoord. Hij is jaloers. En Hij wil in alles onze God. Hij wil in álles onze 

Verlosser zijn. Ook in ons dagelijks werk. Ook in onze financiële zorgen of blijdschap. 

Zien we nog dat de rijkdom waarin we mogen leven ons door de Here is gegeven of 

hebben wij dat zelf verdiend? 

O, u zou wel graag willen, maar het zou veel makkelijker zijn al we meer van de Here 

zouden zien. Als wij ook eens zo’n offer zouden kunnen meemaken. Maar broeders en 

zusters, de Here vraagt geen brandoffers meer. Nu Hij het definitieve offer van zijn 

liefde heeft gebracht wil Hij geen offers meer. Wat op de Karmel gebeurde was 

indrukwekkend en sprak van de liefde van God. Maar uiteindelijk verbleekt dat offer bij 

het offer dat de Here op Golgotha heeft gebracht. Toen Hij niet een jonge stier, maar 

zijn eigen Zoon. Toen Hij niet met hemelvuur, maar met het vuur van de hel zijn Zoon 

verbrandde. Moet de Here ons nog wonderen laten zien? Welk wonder zal ons kunnen 
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overtuigen van Gods liefde als het wonder van Golgotha ons niet van Gods liefde kan 

overtuigen? 

Broeders en zusters, er is maar één Levende God: onze Here. En Hij heeft ons 

vanmiddag weer gezocht en toegesproken. Zijn Geest in ons midden geweest en is er 

nog altijd. Want Hij doet het vuur van het evangelie in onze harten branden. Het vuur 

dat ons de warmte van Gods liefde laat voelen, maar dat ook de zonden uit ons leven 

wil wegbranden. Laten we dat vuur van het evangelie dan niet doven door ons te gaan 

warmen bij de afgod van geld en bezit. Want de glans daarvan is niet een glans van 

warmte maar van kou. Mammon is een harde heer, waarvoor je je moet verminken, om 

zijn genade te mogen verkrijgen. Daarvoor moet je je afmatten en wat winst lijkt kan zo 

maar verlies worden, als je boven je mogelijkheden grijpt of met je zucht naar meer en 

meer de Here verliest. Maar waarom zouden we achter hem aanlopen als er een God is 

die leeft? Als we een Almachtige Vader in de hemel hebben die ons liefheeft en als geen 

Ander voor ons wil en kan zorgen? Laten we toch niet op twee gedachten hinken, maar 

onze rust en ons geluk zoeken bij Hem, onze Levende God: de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Een God die Zich toen bewees en nog altijd bewijst. 

Amen 
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