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preek 9 maart 2022 (biddag) 

thema Het gebed van Elia 

tekst Jakobus 5:17-18 

liturgie:  

gesproken votum, groet, amen Lied over de oorlog (Hoe kan er in de wereld vrede zijn; 

woorden: Ria Borkent; melodie: Psalm 119) 

gebed  

preek deel 1 DNP Psalm 115 (Niet onze naam moet lof ontvangen, HEER. 

Uw naam alleen verdient de hoogste eer) 

preek deel 2  

lezen 1 Koningen 16:29-33  

lezen 1 Koningen 17:1  

lezen 1 Koningen 18:1  

preek deel 3  

geloofsbelijdenis = Opwekking 300 (De aarde is van God en al wat daarin is; in 

wisselzang) 

gebedspunten en collecte Opwekking 727 (Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig; 

PvN 16) https://www.youtube.com/watch?v=9aiPlvWGxGY 

gebed Opwekking 710 (Zegen mij op de weg die ik moet gaan) 

zegen, gesproken amen  

preek deel 1 

In een land als Israël is een groot verschil tussen zomer en winter. 

In de winter ligt het land er doods bij. Het lijkt wel of er nooit meer iets zal groeien. Het 

lijkt wel of alle leven eruit is. Maar als de eerste regens vallen, dan komt alles tot leven. 

Dat is heel bijzonder. 

In ons land zie je dat natuurlijk ook. Het is nauwelijks te geloven dat de kale landerijen 

over een paar maand helemaal groen zijn. Hoe is het mogelijk! Maar in een land als 

Israël is dat verschil nog groter. Daar is het nog verbazingwekkender dat er na de doodse 

boel van het winterlandschap overal weer plantengroei is. 

Vroeger is daar een heel geloof omheen gebouwd. 

De mensen waren ervan overtuigd dat het leven één grote strijd was. En ze hadden het 

idee dat de goden daar de schuld van waren. De goden voerden met elkaar een felle strijd 

en ze sleurden er de mensen in mee. In Israël en omgeving werd die strijd aangeduid als 

de strijd tussen Baäl en Mot; Baäl is volgens hen de god van de regen en Mot is de god 

van de dood. Het lukte Mot in de herfst om Baäl te doden; vandaar dat dan ook alles in 

de natuur doodging omdat de god van de dood de baas was. Maar na de winter kwam 

Baäl weer tot leven. Prompt kwam hij dan in actie om regen op de aarde te geven. De 

godin van de aarde (Astarte) ontving de regen in haar schoot. En dat zorgde voor nieuw 

leven. Dat gebeurde elk jaar opnieuw. 

Als mensen wist je je daarvan afhankelijk. Of het weer zomer werd, hing af van de 

goden. Maar gelukkig kon je er wel een handje bij helpen. Overal in het land waren 

heiligdommen (vooral op hoge heuvels en onder bladerrijke bomen) en daar gingen de 

mannen naar toe om seks te hebben met de vrouwen die in die heiligdommen werkten. 

Die seks was als het ware een gebed tot Baäl om ook seksueel actief te worden en zo 

nieuw leven te verwekken bij de godin Astarte. 

Met dat geloof kregen de mensen van Israël in Kanaän te maken (in 1400 v. Chr.). 

Zelf waren ze altijd veefokkers geweest (Gen. 46:43). Ze waren er getuige van hoe 

mannetjes de wijfjes besprongen en ze wisten dat er daardoor jong vee kwam. Maar ze 

hadden geen verstand van landbouw. Dat moest veranderen toen ze zich in het land 

https://www.youtube.com/watch?v=9aiPlvWGxGY
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Kanaän vestigden. Toen leerden ze voor het eerst het land te bewerken. Ze zagen bij de 

oorspronkelijke bevolking hoe die mensen dat deden. Overal in het landschap zag je 

verwijzingen naar seks. Overal bij de heiligdommen waren vrouwen beschikbaar voor 

heilige seks. Het was wel een heel opwindende landbouwmethode: door zelf seks te 

hebben, stimuleerde je Baäl tot seks. 

Dat geloof had een ongelooflijke aantrekkingskracht. 

Dat bleek al toen Israël nog in de woestijn was. Ze waren vanuit Egypte onderweg naar 

het nieuwe land dat God aan hen beloofd had. Maar toen ze in de buurt van Moab waren, 

kregen ze een uitnodiging voor een offerfeest ter ere van de Baäl van de Peor. Ze gingen 

er gretig op in. Het werd één groot seksfeest. God moest grof geweld gebruiken om aan 

dat feest een einde te maken (Num. 25). Daarna kwam Mozes met een waarschuwing die 

hij regelmatig herhaalde: Vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo 

willen wij het ook doen! Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Want zij hebben voor 

hun goden alles gedaan wat de HEER verafschuwt (Deut. 12:30-31). 

Het zorgde voor een felle geestelijke strijd. 

De mensen van Israël wisten dat God geen vreemde goden wilde. Maar ze zagen wat 

voor leven de oorspronkelijke bewoners van het land leidden. Ze zagen ook hoe die 

mensen het land bewerkten. Ze zagen daarbij ook elk jaar opnieuw hoe belangrijk de 

heilige seks was. Het bracht heel veel mensen van Israël ertoe, mee te doen met de 

verering van Baäl en Astarte. Ze wisten dat het niet mocht, maar ze konden het niet laten 

omdat ze bang waren dat het anders niet zou gaan regenen; en ook omdat ze in de ban 

waren geraakt van de heilige seks. Het zorgde ervoor dat ze in twee werelden leefden. 

Dat was heel duidelijk het geval in de tijd van Samuël. De mensen wilden graag dat God 

hen zou helpen maar tegelijk stelden ze hun vertrouwen op Baäl en Astarte. Je kunt dat 

lezen in 1 Sam. 7 (vers 3-4) waar staat: Steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de 

HEER. Ten slotte sprak Samuël het volk als volgt toe: ‘Als het u werkelijk ernst is terug 

te keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel 

uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de 

Filistijnen.’ De mensen leefden dus in twee werelden maar Samuël riep ze op om te 

breken met de afgoden. Zijn woorden hadden effect. De mensen probeerden niet langer 

een combi te maken van de dienst aan de HEER en de dienst aan vreemde goden. Dus 

deden de Israëlieten de Baäls en de Astartes weg en dienden alleen nog de HEER. Dat 

hielden ze een tijdlang vol maar daarna ging het toch weer fout en kreeg de verering van 

Baäl en Astarte de mensen weer in de ban. 

De felle geestelijke strijd bleef voortgaan. Honderden jaren duurde die strijd. Psalm 115 

moedigt de Israëlieten aan om vol te houden in het vertrouwen op God. Die psalm gaan we 

nu zingen. 

preek deel 2 

In de tijd van Achab wordt een voorlopig dieptepunt bereikt. 

De koning van Israël laat in Samaria een tempel voor Baäl bouwen en hij maakt er ook 

een Asjerapaal (1 Kon. 16:29-33). Op die actie reageert Elia met een hele duidelijke 

boodschap. Hij gaat naar koning Achab. Alleen die naam al (Elia) is een duidelijk 

statement. De naam Elia (of Eli-jahu) betekent namelijk: ‘mijn God is Jahwe’ (dus: ‘mijn 

God is de HEER, de levende God). Deze Elia zegt tegen Achab: ‘U stelt uw vertrouwen 

op Baäl en u denkt dat hij regen zal geven. Hoor wat de levende God zegt: Als u de 

regen van Baäl verwacht houdt de levende God de regen tegen. Er valt geen druppel 

water meer. De vroege regen komt niet meer en de late regen komt niet meer. En 

volgend jaar is het hetzelfde verhaal. Ook dan zal er geen vroege regen zijn en ook geen 

late regen. De regen komt pas terug als ik het zeg.’ (1 Kon. 17:1). De bedoeling hiervan 

is dat Achab gaat ontdekken waar de regen vandaan komt: van de levende God en niet 

van Baäl. Maar het enige effect van de droogte is dat Achab woest wordt op Elia en zijn 

uiterste best doet om hem te pakken te krijgen, misschien wel vanuit de gedachte dat Elia 
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weer voor regen zal zorgen als hij maar stevig onder druk gezet wordt. Wat Achab ook 

doet en wat zijn afgodspriesters ook doen, de regen blijft uit en het land verdort totaal. 

Achab zit vast in zijn boosheid en hij voelt zich met zijn volk het slachtoffer van Elia. Er 

verandert niets. Tot … de levende God zijn profeet naar Achab stuurt om aan te 

kondigen: ‘Het gaat weer regenen! De levende God laat het binnenkort weer regenen!’ (1 

Kon. 18:1). 

Laten we nu de Bijbel openen om iets uit deze geschiedenis te lezen. We beginnen te lezen 

in 1 Koningen 16:29. 

preek deel 3 

In de brief van Jakobus wordt hieraan herinnerd. 

De brief van Jakobus is waarschijnlijk het allereerste geschrift van het Nieuwe 

Testament. Jakobus schrijft zijn brief aan mensen die wonen in Jeruzalem en omgeving. 

Bijna aan het einde van zijn brief herinnert hij aan het gebed van Elia. 

Zie Jakobus 5 vers 17-18. 

Daar schrijft Jakobus: Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het 

niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad 

hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. 

Wat kun je vandaag leren uit het gebed van Elia? 

Wij weten tegenwoordig bijna alles van de landbouw. Ik persoonlijk wel niet, maar wij 

samen hebben ongelooflijk veel kennis, zeker in ons land. We weten precies hoe alles 

groeit en hoe je de groei kunt beïnvloeden. Ik kan me niet indenken dat er in ons land 

ook maar iemand is die meent dat je aan heilige seks moet doen om te zorgen dat de god 

van de regen zijn regen laat vallen op moeder aarde. 

Toch hebben we ook vandaag een geestelijke strijd te voeren. We weten samen zoveel, 

ook over het weer. We weten zoveel, dat het moeite kost om een verbinding te leggen 

met God. Als zich op een bepaalde plek een hogedrukgebied ontwikkelt, dan stroomt 

koude lucht uit Rusland naar onze omgeving zodat het bij ons ineens vriest dat het 

kraakt. Als dat hogedrukgebied zich verplaatst, dan krijg je westenwinden waardoor het 

warmer wordt en dat gaat gepaard met regen. Weerkundigen kunnen het allemaal precies 

uitleggen. God blijft er buiten. We beleven de aarde als een gesloten ecosysteem en we 

hebben daarin voor God geen plek meer. We hebben het idee dat we alles zelf kunnen 

regelen en dat doen we dan ook. We maken in ons land onze eigen natuur al krijgen we 

daar ook wel eens ruzie over, bijvoorbeeld over de grote grazers in de Oostvaarders-

plassen: de één kan niet verdragen dat de grote grazers doodhongeren en wil ze 

bijvoeren, terwijl een ander zegt dat dat nu eenmaal de natuur is en dat je niet moet 

bijvoeren omdat er dan veel te veel van komen, waarop een derde zegt dat het in de 

Oostvaardersplassen gaat om aangelegde natuur die zich anders heeft ontwikkeld dan we 

bedoeld hadden. Zo kun je ook een discussie krijgen over de wolven: is daar ruimte voor 

in Nederland? of over de bevers: hoe voorkom je dat ze alle bomen omknagen? 

In de tijd van Elia was het de vraag: Stel je je vertrouwen op jouw acties om de god van 

de regen te beïnvloeden of vertrouw je op God? In onze tijd is de vraag: Stel je je 

vertrouwen op jouw acties om grip te krijgen op de natuurkrachten of vertrouw je op 

God en maak je vanuit dat vertrouwen dankbaar gebruik van al je kennis van de natuur-

krachten? 

Ook vandaag is het gebed van Elia bemoedigend. 

Zeker ook in het licht van de klimaatcrisis, het oorlogsgeweld …, als het gaat om onze 

persoonlijke en onze gezamenlijke geestelijke strijd om ons op God te richten en Hem te 

vereren als de enige God. 

1 Blijf bidden. 

De Joden in de dagen van Jakobus keken hoog op tegen Elia. Ze wisten wat hij allemaal 

gedaan had. Ze wisten ook hoe hij aan het einde van zijn leven op wonderlijke wijze naar 
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de hemel was gebracht: in een vurige wagen die getrokken werd door vurige paarden. Ze 

kenden daarbij de aankondiging van Maleachi dat de profeet Elia zou komen en dat dat 

het einde van de wereld zou betekenen (Mal. 3:23). Daarom keken ze uit naar de komst 

van Elia. Ze dachten dat hij op een spectaculaire manier terug zou komen, met grote 

macht. 

Maar Jakobus zet Elia weer terug op zijn plek tussen ons, mensen. Elia was een mens als 

wij. Zijn leven viel niet mee. Hij voelde zich eenzaam want hij had het idee dat hij de 

enige profeet van de HEER was die nog over was (1 Kon. 18:22). Maar hij bad tot God 

en God luisterde naar hem. Dat was niet omdat hij zo’n krachtige bidder was die met zijn 

kracht God in beweging bracht. Nee. Hij was een mens als wij maar God luisterde naar 

hem en zorgde dat zijn gebed iets uitwerkte. 

Laten we bidden als Elia. Geweldig hoeft het niet te zijn. Bid maar, al is het bij jou een 

zoeken naar woorden en al heb je soms niet eens woorden voor je gebed. Bid maar. Blijf 

bidden en stop er niet mee. Blijf bidden want God luistert naar je. 

2 Bid om droogte. 

Dat vind ik heel heftig. Ik weet niet of ik dit zou kunnen. Maar ik weet wel dat Elia het 

doet. Hij vraagt om droogte en hij moet het zelf vervolgens aankondigen. Als het daarna 

werkelijk droog blijft, geeft dat ook voor Elia een hoop verdriet. Zelf leeft hij eerst een 

aantal maanden eenzaam tussen de raven. Later moet hij noodgedwongen naar het 

buitenland en dan maakt hij daar ook heftige dingen mee. Als hij terugkomt is hij getuige 

van het geploeter van iemand als Obadja die alles op alles zet om honderd profeten van 

de HEER in leven te houden (1 Kon. 18:13). Elia heeft vast niet van te voren geweten 

dat dit er allemaal achter weg zou komen, achter zijn gebed om droogte. Maar hij vroeg 

er wel om, in vertrouwen op God. 

Zo zou ik zeggen: Laten wij op God vertrouwen en vragen dat Hij desnoods met droogte 

komt om ons samen maar tot de erkenning te laten komen: De HEER is God! 

3 Bid om regen. 

Veel mensen doen dat niet meer. Laten wij het dan doen. Laten we heel bewust in gebed 

gaan en vragen om regen. Dat vragen, dat is een keuze. We zoeken onze toevlucht bij 

God. Je doet het niet alleen voor jezelf. Maar je doet het ook voor de mensen om je heen. 

We bidden om regen, om voorspoed, om een goede oogst. In ons gebed pleiten we bij 

God voor alle mensen wereldwijd. 

We bidden om regen (en natuurlijk ook om zonneschijn) zodat de boer zijn werk kan 

doen: zijn werk van ploegen en zaaien en poten, zijn werk van onkruid bestrijden, zijn 

werk van oogsten als alles volgroeid is. We bidden om gunstige omstandigheden voor 

alles wat leeft. 

Het gebed van Elia stimuleert je daarin. 

Blijf bidden. Bid desnoods om droogte. Bid vooral om regen. 

 

Amen! 


