Geef antwoord…
1. Elia spreekt vers 17-20
2. De HEERE spreekt vers 21a
3. En het volk zwijgt vers 21b
Reken maar dat de wanhoop groot was. We lezen in vers 3, dat de honger sterk was. Het leven in Israël was
ontregeld. En ga er maar van uit dat de economie is ingestort. Vandaag de dag zou de noodtoestand worden
afgekondigd. Mens en dier leden onder de aanhoudende droogte. Nu hebben we al gehoord dat deze situatie een
oorzaak had. Het was niet zomaar een natuurverschijnsel. En ook geen klimaatverandering. Het gaat in de Bijbel
altijd dieper. Het ging om een oordeel van God over de afgodendienst. We hebben in de eerste Elia-preek gehoord
dat Baal werd beschouwd als de god van de vruchtbaarheid. En laat nu de Levende God Baal ontmaskeren juist door
de regen in te houden. Juist datgene wat aan Baal werd toegeschreven, kon Baal uiteindelijk niet geven. Maar er
komt gelukkig een einde aan de hongersnood. Dat lees ik in vers 1. En wat lezen we dan tot onze verassing: “Ik zal
regen geven op de aardbodem.” En zo mag Elia Gods goedertierenheid verkondigen aan Achab.
Maar Elia biedt zich niet bij Achab aan. Hij vraagt geen audiëntie aan, bij het koninklijk paleis. Nee. het is net
andersom. De koning moet naar hem komen. Net alsof de profeet de dienst uit maakt. En zo is het ook. Want Elia
vertegenwoordigt de Allerhoogste koning. Hij vertegenwoordigt de God van het leven.
Het is wel opvallend hoe Obadja reageert. De man, die 100 profeten verbergt en wat voedsel meepakt uit de keuken
van Izebel, en die Godvrezende man is nu ineens bang. Ook de grootste gelovigen kennen hun momenten van
zwakheid en kleinheid. Wie in Gods genade mag delen, wie mag delen in zijn gunst, bij hen is vrees ook overbodig.
Ook de vrees voor mensen. In een paar woorden deelt Obadja zijn angst aan Elia. Hij zegt: “Mijnheer Elia, je wordt
overal gezocht. De koning is bezig met een klopjacht. Stad en land worden afgezocht. Tot over de grens zoeken ze
je.” Waarom is Obadja eigenlijk zo bang? Dat Elia zomaar zou verdwijnen, als de koning verschijnt. Omdat de Geest
van de Heere, Elia weer zal wegnemen. En dan kan het niet anders of Achab zal in alle staten zijn. “Obadja. Hoe heb
je die Elia kunnen laten gaan. Had die kerel gepakt. Je had hem moeten arresteren man.” Dat is waar Obadja zich
bezorgd over maakt. Als dat zou gebeuren, dan hangt hij. Misschien wel letterlijk. Het kon zijn dood nog wel eens
worden. En hoe zou het dan aflopen met die 100 profeten? Maar Elia verzekerd in vers 15: “In de Naam van de
Heere. Ik ga mij vandaag aan Achab vertonen. En wat dat betreft behoef jij je geen zorgen te maken. Elia zal hier
wachten op de koning.”
En dan ineens, na 3,5 jaar staan ze tegenover elkaar. In onze tekst vallen harde woorden. Achab beschuldigt Elia op
een oneerlijke manier. Het is niet zo bijzonder, je komt dit vaker tegen in de Bijbel. Toen de profeet Amos
profeteerde in Bethel, toen kwam er een priester naar hem toe: “Ons land kan jouw (preek)woorden niet
verdragen.” Man, dat gepreek van jou is veel te zwaar. Het slaat allemaal nergens op. Ga alstublieft weg!” (Amos 7).
En in Handelingen 19 lees ik dat de apostelen onrust brengen in Efeze (Hand.19). Ze krijgen het verwijt: “Jullie
brengen met jullie woorden onrust in de stad.” Waarom ergeren leiders zich over Jezus? Zijn preken zouden het volk
in beroering brengen.
Weet u wat de weduwvrouw gezegd had, bij wie Elia logeerde? Die vrouw had gezegd: “Nu weet ik, dat u een man
Gods bent en dat het woord van de HEERE in uwe mond waarheid is.” Dat had Achab na 3,5 jaar ook kunnen zeggen.
Dat hij in berouw tot Elia kwam en zei: Elia nu weet ik, dat u een man Gods bent en dat het woord in uw mond
waarheid is. Maar Achab wuift alle eigen schuld weg. Achab stelt Elia verantwoordelijk voor de hongersnood in
Israël. Wat is hij blind voor zijn eigen aandeel. Blind voor wat hij zelf met zijn afgoderij heeft aangericht. Daarom
krijgt Elia de volle laag. Hij heeft het gedaan. Elia zegt dan in vers 18: “Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort.” Maar
jij Achab. Jij bent de schuldige. En in de HSV kunnen we het met de accenten erbij lezen. Bij IK, daar staat een accent
bij. IK NIET, maar U. En daar lezen we ook een accent. Dat betekent dat Elia de woorden van Achab omkeert. Elia
keert de lelijke taal van Achab om.
In vers 19 geeft hij aan Achab een bevel: “Nu, stuur boden door heel het land. Breng mij die 850 afgodsprofeten naar
de Karmel. We gaan een wedstrijd houden.” Zonder aarzeling een bevel. In duidelijke taal. Elia heeft als voorganger
de moed als van een jonge leeuw. Elia doet geen vriendelijk verzoek. Nee, zijn preek is geen slap gepraat. Het is
duidelijke taal. Achab moet het weten. Ook al wil hij het niet weten. Door de Koningen-briefschrijver worden we dan
ineens meegenomen naar het noorden van Israël. De schrijver leidt ons naar de berg Karmel. En dan komen we bij
het 2e punt.

2. De Heere antwoordt (vers 21a)
Waarom de Karmel? Daar stond al jaar en dag een altaar voor de Heere. Dat staat in vers 30. Alleen het lag in
gruzelementen, het was vervallen. Elia pakt deze locatie op. Zo wordt het volk teruggeroepen tot het altaar. Het
vervallen altaar is dus een herinneringsplaats. Maar nu bij die plaats zie je daar ineens rijen aan mensen verschijnen.
Mannen, vrouwen en tieners. Ze trekken er op uit. Daar zie je de 3 groepen staan op de hellingen. De duizenden van
het volk. De 450 profeten van Baal en de eenzame Elia. Elia lijkt alleen,1 tegenover 450 Baalsprofeten. Maar Elia is
niet alleen! De HEERE der legermachten is met hem. En dan ben je altijd in de meerderheid. Zie je. Elia telt niet het
getal. Dan was hij somber geworden. Hij weet, Gods stem is machtiger dan vele wateren. Zijn God is sterker dan alle
vijanden die om hem heen staan. Elia is niet alleen. Want hij weet: “zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn.” Vol
van geloofsmoed en geloofsijver staat hij daar. En de Heilige Geest geeft hem zoveel vertrouwen in zijn hart, dat hij
de 450 Baalprofeten de voorrang geeft: “Beginnen jullie maar eerst!”
Voordat de wedstrijd gaat beginnen stapt Elia wel eerst naar voren. In de Statenvertaling staat het zo prachtig: Toen
naderde Elia tot het ganse volk.” In dat naderen van Elia, daar nadert de Heere voor de zoveelste keer tot Zijn volk.
Nu even de sprong naar vandaag. Wij zitten aan Israël vast. Toen wij gedoopt werden hebben we een teken
ontvangen. We horen bij het volk van God. U bent Mijn volk. Dat heeft God zichtbaar uitgesproken bij de doop. Dan
kunnen we niet zeggen dat God niets met ons heeft. God heeft heel veel met u en mij. Want het is niet niets wat
God ons in de doop heeft toegezegd. Wat heeft Hij toegezegd? Daar is het bloed van Christus tot reiniging van alle
zonden. Daar is toegezegd het werk van de Heilige Geest Die ons wil helpen om de geboden van God na te volgen!
3.Het volk zegt niets (vers 21b)
Als Elia tot het volk is genaderd roept Elia met een luide stem: Als de HEERE God is, volg Hem, als het de Baal is volg
Hem na! Dan realiseert het volk zich: “Wij kunnen hier dus niet passief bij staan. Wij moeten ook mee doen. Elia
trekt ons mee de wedstrijd in.” En dan ineens komt de klemmende vraag vanuit het Evangelie. “Als de HEERE God is
volg Hem, maar als het de Baal is volg hem? Werkt de geestelijke antenne nog? Waarom altijd de rand zoeken als
het gaat om de eeuwigheid? Daarom zegt Elia: “Kies nu wie je écht wil dienen. Niet hinken op twee gedachten. Er
zijn maar twee mogelijkheden in deze wereld. De Heere Jezus zegt dat ook (Mat.12:30) Wie met Mij niet is, die is
tegen Mij.”
Terug naar de wedstrijd. Deze ontmoeting zal een schitterend einde kennen. De HEERE gaat winnen. Het zal een
hopeloze dag worden voor de 450 profeten. Elia weet dat al lang. Daarom nadert God via Elia tot het volk voordat de
wedstrijd begint. Het bruidsvolk dat maar geen keuze kan maken. Hij roept het uit: Hoe lang hinken jullie nog op
twee gedachten? Maar ze geven geen antwoord. Maar waarom dan niet? Hebben ze Elia niet goed gehoord? Of
durven ze geen antwoord te geven? Nou dat is het niet. Wanneer weten wij niets te zeggen als ons een vraag wordt
gesteld? Als de vraag een schot in de roos is. Israël zwijgt, want het is een schot in de roos. Het volk kan niet kiezen.
Israël hinkt op 2 gedachten. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: “Israël hinkt op 2 stelten. De Heere verwijt Israël
niet dat ze Hem afgeschreven hebben. Maar de Heere zegt wel: “Zo wil Ik het niet meer. En daarom wil Ik weten wat
er nu diep in jullie hart leeft. Want Ik heb een hekel aan combichristenen. Jullie zijn lauw. Ik zal jullie uit Mijn mond
spuwen.”
Jacobus schrijft later: “Een dubbelhartig mens is ongestadig in al zijn wegen. Hoe lang hinken jullie nog op twee
gedachten”? Je zou verwachten dat het volk eindelijk gebroken voor het altaar gaat vallen. In diepe aanbidding. “O,
Elia. Jij profeet van God. Je hebt gelijk. We zijn vuil bezig.” Aan het einde van vers 21 lezen we het antwoord. Ze
antwoorden hem met geen enkel woord. Niet één woordje kan er vanaf. Teleurstellend of niet? Laten wij eerlijk voor
elkaar zijn. Bij een ieder van ons komen we een bepaalde dubbelhartigheid tegen. Deze geschiedenis zet ons
allemaal op onze plaats. De HEERE zoekt altijd een antwoord. Ik hoop dat je wel eens merkt dat de Heere met je aan
het onderhandelen is onder een preek. Want een predikant is daartoe geroepen. Hij is ambassadeur namens het
hemelse hof. Elke zondag vindt er een onderhandeling plaats. En dan zegt de Heere: “Ik wil heel je hart. Ik wil heel je
leven.” Christus zweeg nimmer of nooit toen het er op aankwam. Hij gaf altijd antwoord. Zeker als het ging om de
geboden van Zijn Vader. Daar streed Hij voor. En daar ging Hij voor. Hij hinkte nu nooit op twee gedachten. Want Hij
had Zijn Hemelse Vader innig lief. En dat had ook te maken met Zijn keuze. De keuze die Hij maakte in de stilte van
de eeuwigheid. Toen de Vader zei: “Wie is Hij die Zijn hart borg wil zetten voor dit schuldig volk?” En toen zei de
Zoon: “Zie, Ik kom o Heer. Mijn ziel U opgedragen. Het wil U alleen behagen. Ik draag die Heilige wet. Die U de
sterveling zet. En die draag ik in het binnenst van Mijn ingewand. En daarom bedwing ik Mijn tong en Mijn lippen
niet. En doe Ik Uw waarheid horen.”

