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overdenking

Gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Ons ontbreekt het de afgelopen tijd niet aan stortregens, gisteren nog weer een paar 
flinke buien en een paar weken geleden zelfs een ware watersnoodramp die in 
Duitsland en België veel mensenlevens koste. En waar ze vaak ver weg lijken, die 
watersnoodrampen en overstromingen, zoals in Bangladesh bijvoorbeeld zovaak, 
daar kwam het nu wel heel dichtbij, ook in eigen land, in Limburg. De beelden waren 
heftig, het leed was groot, de schade enorm. En hoe managen wij dat? Hoe is ons 
watermanagement? Nou, best ontwikkeld wel, want de ramp was nog veel groter 
geweest als de Maaswerken er niet waren geweest, maar toch: jezelf geheel en al 
beschermen tegen de krachten van de natuur zal een menselijke illusie blijven, zeker
als het klimaat sneller verandert dan de mensheid halsstarrig voor mogelijk wil 
houden.  

Bij de één een overvloed aan water, met alle gevolgen van dien. Bij de ander een 
schrijnend tekort aan water, met ook desastreuze gevolgen. ‘Dan zegt Elia, de 
Tisbiet, uit Tisbe in Gilead: bij het leven van de ENE, Israëls God, voor wiens 
aanschijn ik heb gestaan: als er ooit deze jaren dauw zal zijn of regen, tenzij op last 
van mijn Woord.’ Zo begint I Koningen 17, waaruit wij dat aangrijpende verhaal 
hoorden over de weduwe van Sarfat. 

In Israël en omstreken heerst een dramatisch watertekort, die de welvaart onder 
Koning Achab ernstig bedreigt. De bloedrode aarde, de Adama – het woord voor 
aarde dat is afgeleid van het woord Dam, bloed – en Adam is daar weer van afgeleid:
de bloedrode mens, geformeerd uit het stof van de aarde – die Adama heeft zich 
onder Koning Achab ontwikkeld als een ware graanrepubliek. Het kon niet op met al 
die overvloedige oogsten, met al die economische groei, met al die weelde die 
economische groei met zich meebrengt, meestal voor maar een deel van de 
bevolking, de rijken en machtigen die nog rijker en machtiger ervan worden. Het 
verdienmodel achter deze welvaart was te danken aan de goden Ba’al en Asjera, de 
goden die de Sydonische koningin Isebel had geïmporteerd en meegenomen naar 
het hof in Israël en de koning, Achab, ging er compleet voor door de knieën. 
Letterlijk: hij aanbad en vereerde ze met hart en ziel, die goden van potentie en 
vruchtbaarheid. Het respect voor de God van Israël was verdwenen ten gunste van 
die veel concretere goden die wel tastbare voorspoed geven. 

En dan laat God, de ENE, de AANWEZIGE die zo naar de achtergrond was gedrukt 
als een onbeduidend Godje van zich horen en dat doet God via mensen die Hij laat 
opstaan en Hij laat een profeet opstaan met de zeer toepasselijke naam: Eliahoe, 
Elia, De EEUWIGE is mijn God. Elia staat op temidden in het regime van de 
welvaartsminnende en machtbeluste majesteiten Achab en Isebel. En Elia brengt de 
God van Israël ter sprake, Elia brengt God tot spreken. Die goden waarin jullie 
geloven en die jullie blindelings aanbidden zijn ongoden. Uit zilverlingen gesmeed in 
de smidse, uit goud in het vuur van de ontrouw. Jullie torsen ze op jullie schouders, 
die sprekende slangen, die jullie een rad voor ogen draaien. Die jullie gouden bergen
beloven en je tuint er in, die jullie in welvaart doen geloven en je sjokt er achteraan. 
Die jullie lokken met reclames en gladde praatjes en je gelooft ze. Maar, beste 
Achabs en Isebels van alle tijden, die de wereld denken te beheersen, het zijn illusies



die stormwind en aardschok teweeg brengen, maar die de wereld ontwrichten. Die 
rijken verrijken en armen verarmen, die de schepping in gevaar brengen, het klimaat 
ontregelen, de mensheid naar een afgrond brengen. En jullie doen daar aan mee, 
sterker nog: jullie schrijven je onderdanen voor dat dít de goden zijn die er toe doen 
en die het ware geluk geven.

De aflevering van Zomergasten waarin schrijfster en juriste Roxane van Iperen de 
gast was heeft veel indruk op me gemaakt. De dingen die zij zei, liet zien en 
toelichtte gaven een messcherpe analyse van hoe mensen met elkaar omgaan, hoe 
wij mensen veel meer dan wij ooit door zullen hebben worden gemanipuleerd door 
systemen, die er heel verlokkelijk uitzien, maar die uiteindelijk destructief kunnen zijn.
Een voorbeeld was de
macht van de
voedselindustrie, een
systeem dat veel meer
invloed op de gehele
mensheid heeft dan je
zou denken. En kun je
daar als individu iets aan
doen? 

Een betere wereld begint
bij jezelf, hebben we
toch altijd gehoord…
maar, zegt Roxane, dat
is een illusie. Als individu
dat keurig het afval scheidt, minder vlees eet of geen, en de auto laat staan, etcetera 
etcetera leg je het af tegen die systemen die uiteindelijk alleen maar uit zijn op meer 
macht en meer winst. Waarbij ze ook nadrukkelijk zegt: ga vooral wel door met 
bewust leven, maar jouw invloed als individu is dus veel kleiner dan je denkt. En dan 
zegt de enigszins verbouwereerde interviewster: maar hoe kan er dán verandering 
komen? En Roxane zegt: alleen als het systeem verandert. Maar hoe dan, is de 
vraag! Wanneer bínnen het systeem mensen opstaan die het roer omgooien en de 
bakens verzetten. 

Eigenlijk is dat wat Elia doet, namens de Eeuwige. Elia is het systeem 
binnengedrongen. Hij heeft zich van Godswege opgedrongen aan Achab en Isebel, 
die uiteraard een bloedhekel aan die vervelende luis in de pels krijgen. Elia als 
opstandeling tegen het systeem, die weigert dat de onderdanen, allen 
mensenkinderen van God, er nog langer de slaaf en het slachtoffer er van blijven. Bij 
het leven van de ENE, Israëls God, voor wiens aanschijn ik heb mogen staan… als 
er ooit deze jaren dauw zal zijn of regen, tenzij op last van mijn woord. 

En dan gaat de kraan dicht, letterlijk. Het houdt op met regenen en de bloedrode 
aarde verdroogt. De welvaart van de graanrepubliek stagneert en er komt 
hongersnood. En dat vind ik een uitermate lastig gegeven, want dan zou het er op 
lijken dat God de aarde laat verdrogen en hongersnoden geeft en dan zou God de 
oorzaak zijn van een ongekende humanitaire ramp die door alle eeuwen van de 
mensheid zovele levens heeft geteisterd en gekost. Dan zou God er de oorzaak van 
zijn dat miljoenen kinderen en volwassenen omkomen van de honger. Dan zou God 



er de oorzaak van zijn dat het leven van de weduwe uit Sarfat en haar zoon met de 
dood bedreigd wordt. En dan zou God dus minstens even kwalijk zijn als al die 
andere godensystemen die mensen kapot maken. 

Wat de Schrift ons voortdurend wil vertellen is dat God de chaos, de puinhopen, de 
ontwrichting áántreft. Zo begint het ook. God treft de chaos en bijbehorende 
chaosmachten aan en gaat die herordenen, God gaat aan het scheppen, God gaat 
nieuwe ruimte creëren, ademruimte om in te leven. En dat is niet bij eenmaal in den 
beginne gebleven dat God chaos aantrof en aan het herscheppen ging, dat is 
voortdurend doorgegaan. Steeds opnieuw als mensen elkaar de toekomst hadden 
versperd en als machthebbers hun regime gevestigd hadden, komt er een 
herordening. In Angstland Egypte, waar de Farao onaantastbaar was en God volk 
ontmenselijkt werd: Mozes dringt het hof binnen en staat op en bied verzet en 
uiteindelijk wankelt het onaantastbare bolwerk van Faraonië. En zo telkens weer, 
heel de Schrift door. En deze keer is het Elia die aan de poten van Ba-alonië en 
Asjeralonië zaagt en het systeem aan het wankelen brengt. Want dat is het doel van 
de opstandelingen: dat het systeem zal veranderen. Dat de ogen open gaan voor het
verblindende geloof in het systeem. 

En dan dat uitermate ontroerende verhaal van Elia met de weduwe van Sarfat. Dat 
miniatuur temidden van dat grote systeem, dat kleine broze verhaal temidden van dat
grote massieve verhaal. Dat ontmoeten van hart tot hart. Dat voorbeeld van hoe God
wél is: met oog voor wat kwetsbaar en hulpeloos is. Want dat zijn de weduwe en 
haar zoon: zij zijn het voorbeeld van al die slachtoffers van brute systemen, zij zullen 
ten onder gaan. De weduwe van Sarfat… bij Sidon. Precies uit dat gebied waar 
Isebel vandaan komt. Precies uit dat gebied waaruit de afgoden zijn geïmporteerd, 
precies daar ontmoet Elia de weduwe van Sarfat. En precies daar zou eeuwen later 
Jezus de Syrofenicische vrouw tegenkomen, daar in dat heidense gebied van Tyrus 
en Sidon en zou het gaan over brood, levend brood dat niet alleen voorbehouden is 
aan een afgebakende groep mensen, maar er is voor heel de wereld. Nou daar dus, 
daar gebeurt dat wonder met brood en olie, brood dat niet opraakt, olie die de kruik 
blijft vullen, een nieuw begin van leven. Opstandeling Elia doet de weduwe en haar 
zoon opstaan. En nou zou je kunnen zeggen: hebben die even mazzel dat Elia nou 
net haar tegenkwam, net als je zou kunnen zeggen: die genezenen in de 
Evangelieverhalen hadden me toch even geluk dat zij toevallig de Here Jezus 
tegenkwamen. Maar nee, zo zijn die verhalen niet bedoeld. Ze verwijzen altijd naar 
iets groters, ze zijn voorbeeld en symbool voor een diepere dimensie. Want anders 
zouden die verhalen behoorlijk plat worden, maar nee ze reiken naar veel diepere 
grondwaarden. 

Namelijk dat vertrouwen op God, de Schepper van hemel en aarde, de ENE en 
EEUWIGE jou als mens verbindt met een eeuwigheidsdimensie. Een dimensie van 
waar geluk en echte vrede, een werkelijkheid van blijvende waarde. En precies die 
dimensie, die ruimte, die andere werkelijkheid moet telkens weer bevochten worden 
te midden van machtige systemen die heersen als goden over de mensheid en de 
schepping. Steeds moet de toekomst weer opengebroken worden door 
opstandelingen in de naam van de Heer. De Mozessen van toen en nu. De Elia’s van
verleden en heden. De Roxane van Iperens van ooit en tegenwoordig. Met hun 
andere kijk op de werkelijkheid van deze wereld spreken zij iets van toekomst open. 



En rammelen ze aan de ogenschijnlijk onaantastbare waarden van systemen die ons
uiteindelijk kapot maken. 

En dat is nou precies wat Jezus bedoelt als hij het heeft over het waarachtig brood 
uit de hemel. Dat is het brood van God, het manna van de Levende, het Woord dat 
God gesproken heeft en blijft spreken. Het Woord dat ruimte schept, het Woord dat 
eeuwigheidswaarde heeft. Het Woord dat onze lamp wil zijn, het Licht op ons pad. 
Het woord dat Jezus was en is. Die ultieme opstandeling tegen gemene en 
verdorven systemen, die ultieme Opstandeling die de strijd aanging met het systeem 
van de dood. Het levend Brood, dat eeuwigheidsleven geeft en waarop wij mogen 
vertrouwen. 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen 




