
Elia onder die besembos 

1 Konings 19:1-13, 15a en 18 

Die profeet Elia het ‘n baie besonderse plek in die Ou Testament ingeneem; hy 
word dikwels met Moses gelykgestel. Beide Elia en Moses het ‘n ontmoeting met 
God op die berg Horeb gehad, beide was teenwoordig op die berg toe Jesus 
verheerlik is, beide was maar swakke mense wat voor hulle roeping gehuiwer 
het, beide het soms baie moedeloos geword. Maar beide is dan weer deur die 
Here opgetel en opnuut geroep en bemagtig vir hulle taak.  

Waarom is juis die teksgedeelte vir hierdie Sondag in Lydenstyd gekies? As ons 
fyn daarna luister, kan dit ons bemoedig op ons lydensweg agter Jesus aan. Want 
om agter Jesus aan te loop, kos nogal ‘n prys, dit vra dat ons offers bring, dit vra 
dat ons teen die bose moet veg, dit vra dat ons moet opstaan vir geregtigheid 
en vir die  Here se eer. Volgelinge van Jesus voer ‘n stryd wat geloofsmoed en 
uithouvermoë vra. Maar kom ons luister net weer na die verhaal self.    

In die hoofstuk net voor ons teksgedeelte lees ons van Elia wat die Baälsprofete 
uitgedaag en oorwin het. Dit was ‘n verskriklike geveg, gewelddadig. Op die spel 
was die vraag: is dit die afgod Baäl wat reën gee, of is dit die God van Israel? Wie 
van Baäl of Israel se God is nou eintlik die ware God? Van Elia het die 
konfrontasie geloofsmoed en emosionele inspanning geverg. Ons weet dat die 
geveg deur Elia gewen is, die God van Israel is die enigste ware God.  

Maar toe vertel koning Agab van Israel vir sy vuurvreter vrou Isebel van die 
Baälprofete se nederlaag. Sy was woedend, want sy was ‘n volgeling van Baäl en 
sy was die eintlike mag agter die troon. Daarom stuur sy vir Elia ‘n boodskap. By 
die gode sweer ek, vir jou sal ek doodmaak, Elia.  

En skielik is dit asof Elia se geloofsmoed in sy skoene sak. Gister nog was hy 
dapper, maar nou is hy bang, doodbang. Daarom slaan hy op vlug, Berseba in 
die suide toe, en vandaar nog dieper die woestyn in, buite bereik van Isebel. 
Daar gaan lê hy toe onder ‘n besembos. Alles was vir hom net te veel, dit was 
asof hy in ‘n diep put geval het, sonder geloof, sonder hoop, vreesbevange – sy 
enigste wens was: “Here, neem nou liewer maar my lewe.” Uitgeput raak hy toe 
aan die slaap.  

Ek dink ons almal het een of ander tyd dalk al by so ‘n moedelose punt in ons 
lewe gekom, waar alles net te veel geword het, waar ons geloof verdamp en ons 
hoop in die sand geloop het. By ‘n plek waar ons eensaam en alleen gevoel het, 
van God verlate. Waar ons totaal gedreineer van alle krag net nog kon bid: kan 
ek nie maar liewer nou doodgaan nie! Dis menslik, dit gebeur. Dat dit selfs met 
hierdie groot profeet wat so ‘n sterk geloof gehad het kon gebeur, is op ‘n 
manier vir ons ‘n troos. Dit gebeur met ons mense. Dit het selfs met Jesus 



Christus aan die kruis gebeur, toe Hy uitgeroep het: “ek het dors!” en “My God, 
waarom het U my verlaat!”  

Maar God het vir Elia daar onder die besembos raakgesien, daar waar hy as 
swakke mens in moedeloosheid verval het. Skielik was daar ‘n engel by Elia, ‘n 
boodskapper van God, wat roosterkoek en ‘n fles water gebring het. Word 
wakker Elia, hier is kos, eet gerus. Twee keer gebeur dit. Aan die hand tel die 
Here hom op, kom uit onder die besembos Elia, staan op.  

Die verhaal vertel dat Elia toe sy krag teruggekry het, soveel so dat hy die lang 
reis na die Berg Horeb kon aanpak. Daar het Elia in ‘n grot oornag. Toe hoor hy 
die nag die Here se woord wat hom konfronteer met die vraag: “Wat maak jy 
hier Elia?” Elia, wat gaan aan met jou? Dit was duidelik dat Elia nog deurmekaar 
was, homself dinge wys gemaak het wat nie regtig so was nie. Wanneer mens in 
so ‘n gat val maak jy mos maar jouself allerhande dinge wys: arme ek, ek het 
myself afgesloof en kyk nou waar sit ek. Almal het my gedrop. Almal het hulle 
rug op God en myself gedraai, al die ware profete is doodgemaak, ek is al ene 
oor wat nog vir hierdie saak kan stry ... So sit Elia homself en bejammer, lyk alles 
vir hom donker. So probeer hy homself verontskuldig en redes aanvoer daarvoor 
dat hy nou sy geloof en moed verloor het.   

Kom uit die donker grot uit, sê die Woord van die Here vir hom, gaan staan in 
die oopte, op die berg – daar wil God jou ontmoet.  

Soos dit ook was toe die Here vir Moses op die berg ontmoet het, was daar ‘n 
geweldige sterk wind, ‘n aardbewing, vuur, ontsagwekkende natuurverskynsels. 
Elia moes opnuut verstaan dat God die Almagtige is, die Heilige God, inderdaad 
veel groter en magtiger as Baäl. God se eie stem hoor Elia egter eers toe die 
storms verby, in die stilte, in die fluistering van die wind, ‘n sagte gesuis. Naby 
hom, hier teenaan Hom was God al die tyd in sy genade teenwoordig. Daarom 
maak Elia soos Moses sy gesig toe – om in God se teenwoordigheid te kom 
beteken jy betree Heilige grond. Ek is by jou Elia. Ek was by jou toe jy die 
Baälprofete aangevat het, Ek was by jou toe jy onder die besembos beland het, 
Ek het in die donker grot met jou gepraat, en nou weer hier, in die sagte 
fluistering. Jy is so met jouself behep Elia, so vasgedraai in jou selfbejammering 
dat jy My nie meer hoor nie, Elia. Kom tot stilstand, hou op twyfel, sodat jy kan 
besef Ek is al die tyd hier by jou. So troos die Here se teenwoordigheid vir Elia.  

Maar dan verander die sagte geritsel van God se teenwoordigheid skielik weer 
in ‘n strek opdrag, asof die Here ook nou nie te veel geduld met Elia se 
selfbejammering het nie. Elia, my opdrag aan jou is: gaan voort met die stryd, 
gaan terug op jou pad deur die woestyn, gaan tree kragdadig op, moenie vir 
Isebel bang wees nie. God se opdrag is sterker as al Elia se verskoninkies ... gaan 
voort met jou werk. En so as nagedagte voeg God by: jy is nie so alleen in hierdie 



stryd as wat jy gedink het nie. Daar is nog 7000 ander oor, daar is nog my kerk 
in die wêreld, daar is nog ander wat ook agter Jesus op sy lydensweg aanloop. 
Moenie moed verloor nie. Ek gee vir jou broeders en susters wat saam op hierdie 
pad loop.  

Wat wil hierdie verhaal vir ons sê? As ons agter Jesus aan wil loop, gaan ons 
dikwels in ‘n gat beland. Dis immers ‘n lydensweg waarop ons geroep is. Maar 
ontdek dan: die Here is tog al die pad by ons ... en ... soms moet ons baie stil 
word om sy sagte gefluister te kan hoor.     

             


