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Gezongen liederen uit het Liedboek 2013: 215, 137a, 304, 540:3, 539; 1006; 362; 416. 

Toespraak 

Elia en Jezus, deze beide mensen trekken zich terug in de woestijn. Wat zoeken ze daar? Dat is 
voor ons westerse mensen wel een belangrijke vraag, want de woestijn koppelen wij in de eerste 
instantie aan safari’s, of excursies hoe nomaden daar leven, of aan autorally’s over zandvlaktes, 
wat meestal alleen aan mannen is besteed die van dit type avontuur houden. Zelf wil je er niet 
wonen vanwege de zandstormen, en  de grote verschillen van hitte en koude. Ook al, omdat je 
weet dat het thuis met al je zekerheden om je heen, veel beter is dan daar. En ook daarvan, 
vermoed ik, zullen Elia en Jezus zich welbewust zijn geweest, ook al weten we niet veel meer dan 
dat deze mannen altijd onderweg waren, en er niets over bekend is dat ze voor zessen thuis 
moesten zijn voor het eten dat anders koud wordt. Ze hadden niet een vaste verblijfplaats, 
sterker zelfs: niet eens een graf om hen te aanbidden. 

Maar zij trekken zich wel terug in de woestijn. Wat zoeken en vinden ze daar? Want als het dan 
niet om het avontuur gaat, dan moet het toch wel om iets anders gaan? En moet die woestijn 
ook voor ons een zin hebben, buiten alle excursies en rally’s om. De laatste jaren wordt het 
beeld van de woestijn vaker gebruikt om crises in kerk, geloof en cultuur mee aan te duiden. De 
woestijn is het zinnebeeld geworden van ervaringen die te maken hebben met ons 
mensenbestaan dat door twijfel, angst en onzekerheid wordt geteisterd. 

Als we het gedeelte over Elia lezen, dan zit er een verband tussen zijn ziel en de woestijn. Want 
ik weet niet, of u het op het eerste gehoor hebt opgemerkt, maar het woord ‘ziel’ valt een aantal 
keren op. De ziel staat voor het leven, zij is onze levenskracht. Zij is wat ons doet leven, waar we 
voor gaan. Daar staat onze ziel voor. En dan blijkt dat dat een heel kwetsbaar gegeven is. Je kan 
ergens met volle overtuiging voor gáán, maar dat kan je ook weer uit handen worden geslagen.  
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De kwaadaardige, niet-israëlitische koningin Izébel, wil Elia’s ziel gelijk maken aan al haar 
profeten die hij had omgebracht. Zij is de dominante  vrouw van de joodse koning Achab, en 
hebben ieder een eigen achtergrond dat niet op elkaar aansluit. Zij vindt haar inspiratie in de 
maakbaarheid. Hij in de Schepper van hemel en aarde. Die maakbaarheid is iets, waar wij mensen 
gevoelig voor zijn. Wij hebben de neiging om ons te onderwerpen aan iets dat wij zelf 
construeren, en waar wij dan in gaan geloven. De aanbidding van grote leiders als in nazi-
Duitsland destijds, is daar een voorbeeld van, en tegenwoordig de Kim Jung Un-dynastie in 
Noord-Korea.  Zo staat Izébel haar mannetje, zij voert een hardvochtig bewind, heeft een 
arsenaal aan eigen profeten. En Achab? Die is zwak en niet bestand tegen zijn vrouw. Moeilijk als 
er twee geloven rusten op één kussen. Waar kies je dan voor? Hij, die in de traditie van het 
joodse volk staat met een geloof in een overkoepelende Schepper van hemel en aarde, is daaraan 
niet trouw. Maar Elia, de profeet in de traditie van Achab, is daar wel trouw aan. En dat roept 
spanning op. Maar aan Achab heeft Elia helemaal niets. Achab laat alles maar zijn gang gaan. 
Elia voelt zich eenzaam. 

Dit koningspaar staat voor wat zo vaak in de koningsverhalen over mislukte koningen wordt 
herhaald, dat zij een gruwel in de ogen des Heren zijn. Zo is hun positie. En Elia slaat omwille 
van zijn ziel op de vlucht de woestijn in; en daar aangekomen wenst hij dat zijn ziel mag sterven; 
en bidt hij dat de Ene zijn ziel maar moet nemen, want hij is niet beter dan zijn vaderen. Hij 
beseft wat hij heeft gedaan. Die weg was voor hem teveel. In de ogen van Izébel moet hij dood, 
hij is bang, hij wil niet meer leven, en dat is zo’n ernstige doodswens dat hij daar God bij haalt, ik 
ben het niet waard om nog langer te leven.  Elia leidt een zieltogend bestaan, is volstrekt 
eenzaam. De woestijn is zijn leven binnengeslopen, hij is verdord geraakt. 

Dat alles hangt samen met het bericht dat hij alle profeten van Izébel had omgebracht. Niet best, 
want daarover hebben we met Izébel de neiging te oordelen met eigen schuld, dikke bult, en dat 
zal je weten ook. Maar dat is nou net het probleem waar Elia mee is komen te zitten, want dat is 
iets wat hij niet verdient. Hoezo? 

Dat ombrengen staat hier voor een motief van onze ervaring, dat er eens definitief een einde 
moet komen aan dreigingen van geweld en opdringerigheid, van mensen die alles, ten koste van 
iedereen, naar hun eigen hand willen zetten en alles doen wat God verboden heeft, zoals de 
verering van heldendaden die van mensen meerdere goden maken. Dat dát met wortel en tak 
eens uitgeroeid moge worden. Daar staat dat ombrengen in nogal krasse bewoordingen voor, 
maar dat is dan ook heel duidelijk: het moet eens afgelopen zijn. Die aanbiddingen van onze 
heldendaden en geweldplegingen zijn we meer dan zat. Een uitzonderlijk voorbeeld daarvan is 
de verdachte van de aanslag op de tram in Utrecht vorig jaar. Deze week was de rechtszaak. 
Zowel de advocaten, de rechters en niet in de laatste plaats de nabestaanden, waren geschokt 
door de onverschillige houding van de verdachte, die alleen maar zei dat hij het jammer vond 
dat een overlevende toch niet dood was. Zo’n persoon op de lange duur weer in de maatschappij 
opnemen, is volgens velen veel te gevaarlijk. Levensgevaarlijk is levenslang, roepen ze, wat in het 
kader van dat ombrengen geplaatst kan worden als een ultieme uitdrukking van het is meer dan 
genoeg! 

Elia vlucht de afgelegen woestijn in, omdat onze tere ziel het nodig heeft om eens even alleen te 
zijn, om zaken op een rijtje te zetten, wat is er gebeurd? Zoals bij Elia, komt er zoveel op ons af 
dat we soms niet meer weten waar we het moeten zoeken, dan is alle drukte gewoonweg teveel. 
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En scheppen we voor onszelf de ruimte om eens rustig na te denken over wat er is gebeurd, of 
iets niet goed is gedaan, of over het hoofd gezien. En dan kan het een uitkomst zijn, om ter 
bezinning de totale eenzaamheid op te zoeken. Eenzaamheid kan heilzaam zijn voor de ziel. 
Velen bezoeken retraites en kloosters, of wandelen naar Santiago di Compostella, of doen 
andere dingen om te bezinnen. 

Maar Elia’s eenzaamheid is anders. Dat is niet een vrijwillige retraite om tot bezinning te komen. 
Hij vlucht, omdat hij op de hielen wordt gezeten door Izébels mensen die zijn leven eisen, 
wegens het ombrengen van haar kwade profeten. We moeten voor een goed verstaan, weten, 
dat dit niet echt is gebeurd. Dit verhaal is niet een historische gebeurtenis. Want de Eliaverhalen 
zijn volksverhalen die van vader op zoon, en van moeder op dochter in de huiselijke kring 
werden doorverteld, om er lering uit te trekken. Wat doen we als we ons voor iets belangrijks 
inzetten, zoals de strijd tegen het onrecht en het geweld aanpakken, maar altijd nul op rekest 
krijgen, of de pin op de neus, omdat de macht van de sterkste het altijd lijkt te winnen? Blijven 
we dan doorzetten, of gooien we de handdoek in de ring, en zeggen we: het is genoeg?! 

Dat zijn belangrijke vragen als het gaat om de strijd tegen onrecht en kwaad, dus tegen Izébels 
profeten. En uit dit verhaal blijkt, dat niets zo moeilijk is dan het kwaad uit de wereld te helpen. 
Zo begrijpen we Elia vanuit zijn eenzame machteloosheid. Hij wordt achterna gezeten, omdat 
de wereld en hun heersers het kwade steeds opnieuw uitvinden. Komt daar dan nooit eens een 
einde aan? Wanneer is het eens genoeg?! Er is niets zo moeilijk dan het kwaad uit te roeien, en 
steeds zijn het de bestrijders die dat moeten ontgelden, omdat het kwaad krachtiger lijkt.  

Wij begrijpen hem, want nu en dan ervaren we dat zelf, wanneer we alleen voor grote zaken 
staan, tegen muren oplopen, geen gehoor vinden. En maar op de deur van de gerechtigheid 
blijven bonzen. Hoe groot is dan nog je veerkracht? Dat maakt Elia, uitgeput, tot een levenloos 
mens, de ziel lijkt er bijna uit te zijn, de weg was hem teveel. Dat brengt hem in de woestijn, 
plaats van afzondering, eenzaamheid, maar ook van uitkomst uit de crisis. 

Want, vertelt het verhaal verder, dan blijkt dat er bij God níet zoiets bestaat als ‘het is genoeg!’ 
in de zin van opgeven. Bij God bestaat niet een opgeven, nimmer gooit Hij de handdoek in de 
ring als het gaat om de rottigheid die we meemaken. Hij zorgt voor voldoende (veer)kracht om 
bezield verder te kunnen, hier gesymboliseerd via de boodschapper die Elia eten en drinken 
brengt. Eten en drinken is belangrijk, zegt het kind dat thuis geen ontbijt heeft gehad, maar wel 
op school, ‘dan kan ik beter opletten’. Zeker, een kat gaat nooit met een lege maag van huis. 
Wij zouden misschien zeggen, Elia heeft er een nachtje over geslapen, is weer op krachten 
gekomen, kijkt weer wat anders tegen de dingen aan, staat op en gaat. Veertig dagen en nachten 
trekt hij verder de woestijn door, in de woestijn vond hij een oase. Zoals ook wij in onze veertig 
dagen van bezinning ons te goed doen aan eten en drinken bij de sobere maaltijden en later het 
avondmaal, want ook eten houdt ons alert, zonder eten en drinken wordt de weg ons te veel. 
Hoe ver waren de vluchtelingen gekomen als zij niets hadden om te eten? 

Het zijn dit soort van woestijnervaringen die voor het volk Israël tot een levens,- en 
geloofsmodel zijn geworden. De aartsvaders- en moeders, Mozes, maar ook de doortocht naar 
het Beloofde Land, het zijn allemaal woestijnervaringen die maar een vraag stellen: Hoe komen 
we uit de crisis? We komen eruit! Dat zien we ook in het verhaal van Jezus, waarin ons een 
spiegel wordt voorgehouden om scherp te blijven, want je duvelse tegenstander is slim, weet je 
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zo in te pakken dat jij het nakijken hebt. Ook hier, net als bij Elia, is de levensles: hoe blijven we 
overeind in de crisis? Hoe slepen wij elkaar er door heen? De uitkomst is dat God en Jezus niet 
opgeven, en dat Elia met Gods hulp weer verder kan gaan. Zodat er ook voor ons een uitkomst 
uit de crisis is, wanneer woestijnen ons eigen leven en gemeenteleven binnensluipen en wij 
zoeken naar oasen van rust, wanneer de weg ons te veel wordt. Er is geen leven zonder woestijn. 
Wij komen er door, het wordt Pasen. Dat het moge zijn zoals in het gedicht van Gerrit 
Achterberg: ‘Door eenzaamheden in woestijn herschapen, ben ik mijn eigen kemel en oase’ 
(…). 


