
Meditatie voor de Vesper van 24 maart 2019 (door Jaap de Raadt) 
Schriftlezing: 1 Koningen 19, 3-8  

 
In het gelijknamige oratorium vormt Elia in confrontatie met de Baäl-priesters 
het absolute hoogtepunt. Zo’n krachtmeting is met alle muzikale middelen ook 
prachtig uit te beelden. Scènes bol van dramatiek. En natuurlijk Elia, die als 
overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komt. Dan is het wel een anticlimax, als 
we diezelfde Elia vervolgens diep weggedoken onder een bremstruik vinden: 
het enige wat hij nog weet uit te brengen is dat hij eigenlijk het liefst van de 
aard-bodem verdwijnen zou… 
Het machtsvertoon van God heeft dus geen enkel effect gehad. In de algehele 
situatie verandert niets: Izebel, de boze koningin, opent nu zelfs de jacht op 
hem; hij moet vluchten voor zijn leven. En heel het volk dat erbij was? Met 
eigen ogen zagen ze het vuur uit de hemel naar beneden komen, hoe dat het 
kletsnatte altaar vlam deed vatten. Maar of ze er anders van geworden zijn?...  
Maar wat ons nog het meest verontrust: heeft het Elia veranderd, Elia zélf? Je 
zou toch denken: na zo’n sterk staaltje kan zijn god niet meer stuk! ‘Maar als ik 
nu moet rennen voor mijn leven, en u, die toch wel wat kan, laat me stikken, - 
wat moet ik dan áán met u?’ En als een pruilend groot kind kruipt hij weg 
onder de struiken. Hij ziet ook het hele ‘project’ niet meer zitten. ‘Waar doe ik 
het allemaal voor?...’ 
 
Maar de God van Israël is geen god van krachtmetingen!… 
Met het rucksichtslos afslachten van alle Baäl-priesters is het probleem niet 
opgelost. Integendeel, de boze koningin lijkt er allerminst van onder de indruk. 
Zo gaat dat met dit type heersers. De moordpartij werkt als olie op het vuur. 
Vertoon van macht roept nieuw vertoon van macht op. Een mechanisme waar 
wij ook maar al te zeer bekend mee zijn. Als God zich op deze manier manifes-
teert, kan Baäl dan achterblijven?...   
 
Maar met die mokkende Elia-in-de-woestijn mogen we blij zijn! Al ziet hij dat 
zélf natuurlijk niet zo. Maar in de woestijn word je als het ware tot op je blootje 
uitgekleed. Moet je ook dat hele proces door: dat God dáár niet in te vinden is, 
in dat máchtsvertoon. En da’s wel even slikken. Niets liever willen wij dan een 
god waar we tegenop kunnen zien, eentje met spierballen… 
 
En terwijl hij daar een tijdje zit. Als er niets gebeurt, zal het ook snel met hem 
gedaan zijn!... Komisch is het bijna. Eigenlijk zit hij op zijn God af te geven…, 
verschijnt er plotseling een engel! Die hij in eerste instantie ook helemaal niet 
ziet. Het brood en de kruik water nuttigt hij alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld is. Zonder dankjewel te zeggen, zeg maar. Vervolgens kruipt hij weer 



terug in zijn schulp. Zo ver is Elia inmiddels van zichzelf verwijderd geraakt! De 
engel moet voor een tweede keer komen: ‘Zeg, dat brood en die kruik water 
zijn voor een veel lángere weg die je nog te gaan hebt!...’ 
 
En als ú dat zo hoort, van dat voedsel opgediend door de engel, moet u dan 
ook niet denken aan de Tafel van Brood en Wijn? Brood en Wijn die we 
natuurlijk ‘gewoon’ tot ons kunnen nemen. Maar je kunt er ook de 
aanwezigheid van die Ene in proeven, de kracht en ondersteuning die van Hem 
uitgaan voor onder-weg...  
 
Veertig dagen en veertig nachten duurt het voor Elia ‘zijn Horeb’ bereikt. Een 
tijdspanne die hij ook wel nodig heeft. Sommigen zijn er hun hele leven mee 
bezig. Immers, er dienen heel wat godsbeelden afgebroken te worden. Tot er 
bijna niets meer over lijkt. Zijn Horeb, waar hij ontdekt dat de Enige niet in de 
stormvlaag is, niet in de aardbeving, zelfs niet in het vuur, maar ‘in het zachte 
suizen van de wind’. In de stilte, zou je kunnen zeggen. En voor wie er wel eens 
geweest is: in de bergen kan het oorverdovend stil zijn. Om juist daarin dan de 
stem te horen die tegen je zegt: ‘Keer terug op je schreden! Of je nu Elia heet of 
anders, sta op! Ik heb jou hartstikke hard nodig. De toekomst van de wereld ligt 
in jouw hand…’ 
 

Op mijn levenslange reizen  
-twijfel donker achtervolgt mij 
liefde blind holt voor mij uit- 
zing ik op steeds andere wijzen 
over wie ik niet kan spreken, 
zing ik: ‘Ooit mijn hart te breken, 
ooit mijn hart voor jou te breken.’ 

 
Opgereisd, pas halverwege, 
met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken, 
kruip ik onder dorenstruiken, 
druk mijn ogen in de aarde, 
smeek dat nu het eind zal komen, 
smeek de dood, dat hij zal komen. 

 
spoorloos trok voorbij de twijfel 
waar ik lag. De liefde keerde, 
zag mij, bracht mij drank en spijze, 
deed mij opstaan uit de dood. 
Nog een leven zal ik reizen. 
Nooit meer zonder reisgenoot. 
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