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Teleurgesteld 

Geen woorden maar daden: Jakobus 

Jakobus geeft een beschrijving hoe christenen in de samenleving, in de kerk zouden moeten staan op 

een praktische manier. Hij schrijft over zorg voor elkaar, voor de buitenwereld: niet in woorden maar in 

daden. Hij schrijft  over armen en rijken, over de betrekkelijkheid van het leven ‘je bent een damp…’ 

Hij maakt de zaken praktisch maar ook scherp. Mensen hebben deze brief vaak gezien als: het gaat 

om het doen van goede werken.   

Als je niet oppast lijkt het inderdaad te gaan over regels en het juiste gedrag. 

 

Als je goed leest zie je echter dat hij alles in de context van het Grote verhaal van God zet. Gods 

bedoeling en plan met deze wereld – Gods doel en bewogenheid al van af het begin. 

Jakobus haalt dan ook personen aan uit de geschiedenis van het volk van God, Abraham, Rachab… 

mensen die bekend staan om hun geloof én om de daaruit voortvloeiende karakter met als zichtbare 

uitwerking: werken/gedrag.. 

God kennen en je leven aan Hem toewijden:  

- In ons persoonlijke leven 

- In het leven hier in de kerk 

- In het leven in de samenleving 

 

Feitelijk gaat het om Gods plan – met deze wereld, nu, vandaag, om Zijn volk – de kerk – om jou en 

mij als persoon daar in. Die zaken kun je niet los zien van elkaar. 

En dan aan het eind van zijn brief, in de laatste paar zinnen haalt hij Elia aan. Een profeet. 

Jacobus 5:17 

17  Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op 

het land, drie jaar en zes maanden lang; 

18  en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. 

 

Korte uitleg: De Bijbel – OT – NT – Het verhaal van God 

De koning, de koningin en de profeet 

De hoofdrolspelers 

Achab – een koning over het volk Israël - zonder karakter, getrouwd met 

Izebel – een koningin die niets van God moet weten en het liefst alles wat met God te maken heeft wil 

wegvagen. Ze is duidelijk de baas over haar man en organiseert een enorme afgodencultus 

Elia – een profeet van God, een man uit een stuk, door Jakobus beschreven als ‘slechts een mens 

zoals wij.’ 

1 Koningen 17:1 

17 De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik 

sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg.’ 

 

Elia kondigt namens God een droogte aan verbergt zich vervolgens: 

- Bij een beek Krith – Raven geven te eten – beek droogt uit 

- Dorpje Sarfath – een weduwe geeft hem te eten – wonderlijke wijze (zoon sterft Elia bidt hem tot 

leven) 

De Koning 

Maakt zich in de droogte vooral zorgen over zijn paarden – hoe krijgen zij vers gras en water. Hij 

stuurt zijn knecht Obadja – die trouw is aan God en 100 profeten heeft verborgen-  erop uit om water 

te zoeken. Elia wil de koning ontmoeten en spreekt Obadja aan. 



© CCG 28 februari 2016 – Arie Terpstra  Pagina 2 van 4 

Obadja vertelt dat er een zoektocht is geweest, zelfs in het buitenland. Hij is bang dat wanneer hij de 

koning vertelt dat hij Elia heeft ontmoet plotseling zal blijken dat Elia weer verdwenen is… misschien 

wel door God zelf. 

1 Koningen 18:15 

15  Maar Elia antwoordde: ‘Zo waar de HEER van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag 

zal ik bij Achab mijn opwachting maken.’ 

 

Dan ontmoet Elia de koning – die hem verwijt dat hij het land in het ongeluk heeft gestort .Elia 

verwerpt die aanklacht en geeft aan dat Achab dat juist zelf gedaan heeft met de invoering van 

buitenlandse afgoden en afgodendienst  

De uitdaging 

Wie is God 

De vraag aan het volk: Hoe lang blijf je hinken op twee gedachten…? 

Baäl – God van onweer, vuur en regen  of God/Jahweh verslaat hem met vuur 

Elia stelt voor dat de priesters van Baäl hun God om vuur smeken, en daarna zal hij dat ook doen. De 

God die met vuur uit de hemel antwoordt is werkelijk God 

Hoe de Baälpriesters ook hun best doen, zichzelf zelfs kastijden – geen vuur uit de hemel… 

Elia bidt en God antwoord met vuur… 

1 Koningen 18 

38  Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water 

in de geul likte het op. 

39  Alle Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knieën en riepen: ‘De HEER is God, de HEER is God!’ 

 

De koning legt zich bij zijn nederlaag neer en laat het gebeuren dat alle Baäl-profeten worden gedood 

en na drie en een half jaar valt er weer regen. 

En de koningin…wanneer ze er van hoort wordt ze woedend.. ze stuurt Elia een bericht dat zij er voor 

zal zorgen dat hij morgen dood zal zijn. 

De teleurstelling (depressie?) 

Dan lijkt bij Elia de paniek toe te slaan – hij vlucht. 

En ergens ver weg in de woestijn, na een dag lopen, als hij zelfs de knecht die hij mee had achter 

heeft gelaten, gaat hij liggen onder een bremstruik en verzucht dat hij het liefst zou sterven. Hij vraagt 

God zijn leven te nemen.  (nu kun je inderdaad maar beter in de handen van God vallen dan in de 

handen van mensen) 

 

Dit is ongetwijfeld herkenbaar voor alle mensen. 

Je hebt je ingezet, je gelooft zelfs dat je bezig bent met Gods werk je hebt een grote overwinning 

behaald.  en dan stort alles in. 

 

Voorbeeld Hans Hamoen – 1 

…‘Een faillissement van mijn bedrijf en een lasterbrief van een ex-collega … ik had nooit gedacht dat 

God dat zou toelaten. Ik werkte immers voor zijn Koninkrijk. Ik ervoer het als stank voor dank. Ik zat 

in een slachtofferrol. …   

 

En ook wij kennen dit. De worsteling en teleurstelling. 

En de vraag is wat doe je dan…? 

 

Afgelopen dagen hadden wij in Berkel Payer & Equipping.  

Daar kwam o.a. aan de orde een serie afwegingen, ‘tegenstellingen’ met betrekking tot de cultuur van 

de kerk. Bijvoorbeeld:  
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Cultuur van discipline of organisch 

Geestelijk discipline -  of - organische ontwikkeling door in community bij elkaar te zijn… of van 

allebei iets…? 

 

En ook 

Nalatenschap of prestatie (dat wat jij bereikt) 

Gaat het om wat je hebt bereikt of om wat je nalatenschap is? Wat laat je na aan je kinderen? De 

mensen om je heen, deze wereld? Wat laat je zien en is blijvend? 

Gaat het om Ik-gerichtheid of God-gerichtheid – waar komt je kracht vandaan? Wat zien mensen 

aan jou bv na tegenslag… 

Wat doet God? 

God spreekt 

Elia gaat slapen en wordt gewekt door een engel die voor hem zorgt, hem eten en drinken geeft. 

En de engel zegt: eet, anders heb je niet genoeg kracht om verder te lopen. 

 

Ook hierin zie je de macht van God die eerst Elia via raven – de natuur- in leven houdt, dan 

via een weduwe  -mensen- en nu op bovennatuurlijke wijze – een engel. God voorziet in wat 

zijn profeet nodig heeft. 

 

Elia op stond op, hij at en hij dronk. Dat gaf hem genoeg kracht om in veertig dagen en veertig 

nachten naar de berg Horeb te lopen, de berg van God.  

1 Koningen 19:9-15 

9 Daar ging hij in een grot liggen slapen. 

De volgende ochtend begon de Heer tegen hem te spreken. Hij zei: ‘Waarom ben je hier, Elia?’ 

10 Elia antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten. Maar de Israëlieten 

blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog 

overgebleven is. En nu willen ze ook mij doden!’ 

11 De Heer zei tegen Elia: ‘Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.’  

Toen kwam de Heer voorbij. 

Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen 

openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm. 

Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was de Heer ook niet. 

12 Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. 

Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte. 

13 Toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor de opening 

van de grot staan. Daar hoorde hij een stem die zei: ‘Waarom ben je hier, Elia?’ 

14 Elia antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten. Maar de Israëlieten 

blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die nog 

overgebleven is. En nu willen ze ook mij doden!’ 

 

Elia die eerder duidelijk verklaard had “ ik sta in de dienst van de levende God” wordt door God nu 

opgeroepen om opnieuw “te gaan staan”.  

God laat zich zien. God spreekt hem aan en laat hem niet in zijn wanhoop, zijn teleurstelling zitten. 

God toont zijn macht, kracht, vuur wind en aardbeving – dat wat Elia ook al eerder gezien had, en Hij 

toont zich in de stilte van een zachte bries… 

 

Voorbeeld Hans Hamoen – 2 

…‘Een faillissement van mijn bedrijf en een lasterbrief van een ex-collega … ik had nooit gedacht dat 

God dat zou toelaten. Ik werkte immers voor zijn Koninkrijk. Ik ervoer het als stank voor dank. Ik zat 

in een slachtofferrol. …   

…. Maar als God mij niet vastgehouden had, had ik mijn geloof vaarwel gezegd. … 

…dat Jezus werd verguisd door zijn eigen volk. Hoewel Hij louter goed deed, betaalde Hij met zijn 

leven. Als Jezus al zo veel wantrouwen ontmoette en de mensen Hem dood wilden hebben, 

waarom zou ik als zijn volgeling dan gespaard blijven? …’ 
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Het klinkt misschien flauw en simpel maar dit maakt dat mensen leren te vertrouwen op God. Dat we 

meer en meer beseffen, dat niet omstandigheden bepalen wie we zijn, hoe we reageren, maar God. 

En het besef dat dit niet alleen bijdraagt aan de vorming van jouw karakter, maar van invloed kan zijn 

op de mensen om jou heen. Als deel van jou nalatenschap. 

De opdracht gaat door 

Vervolgens geeft God Elia de opdracht mannen die God bij name noemt te zalven als opvolgers van 

huidige koningen, en hen een opdracht te geven. God gaat verder een volgende stap – om Zijn eer, 

om het belang van Zijn volk, en deze wereld. 

En hij wijst een man aan die hij moet zalven als zijn eigen opvolger. God laat hem zien dat hij niet 

alleen is (er zijn nog duizenden die niet gebogen hebben voor Baäl) en zelfs heel persoonlijk dus: een 

opvolger, iemand die met hem mee loopt en het stokje zal overnemen, Elisa. 

Hoe genadig is God?! 

Hij voorziet en zijn plan is telkens weer groter dan wij gewone mensen, net als Elia, beseffen. God 

gaat door, gaat verder. 

 

Elia = Jahweh is God 

Elisah = Jahweh redt 

Zelfs in de namen van deze twee namen zit de opgaande lijn van God voor jou, de 

kerk, deze wereld! 

God laat zien dat Hij God is – en Hij zal laten zien dat ij redt. 

 

Ik geloof dat wij niet anders zijn dan Elia, en dat ook God niet veranderd is. We mogen grote dingen 

verwachten, en we struikelen, worden teleurgesteld, etc. Dat is niet het probleem. Het wordt een 

probleem als we niet meer God zien, Hem niet vertrouwen. 

 

 


