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Om wie is God bekommeldl

) w. u.*olg"n de lezingen uit
7 het biibelboek I Koninaen, waar
we op zondag 25 mei mee ziin
Sestart. De profeet Elia is Israel uit-
gevlucht omdat zijn kritiek op de
gang van zaken niet wordt getole-
reerd door de koning. Over de grens
ontmoet Elia tot zijn verbazing
iemand die doet wat de God van
lsra€l vraa5.

I KONINGEN l7:7-24
Elia en de wedtrwe van Sarcfit

) oit u.rhrrl is een tegenhanger
7 van het verhaal dat we vorige
week lazen. ln plaats van de mach.
tige en geslaagde lzebel, de wouw
van koning Achab, horen we nu
over een arme weduwe. Ze komt
uit dezelfde streek als Izebel. Haar
woonplaats Sarefat ligt maar even
ten zuiden van Sidon, de geboorte-
stad van Izebel. Elia is naar dit
gebied toegestuurd. Eerst was hij -
op de vlucht voor Achab -
bij de beek Kerit aan de
oostgrens van IsraEl. Nu
moet hii naar het noorden,
opnieuw net over de grens.
Elia bliift letterlijk en
figuurlilk aan de rand
staan, als een kritisch toe-
schouwer van wat er in
Isra€l gebeurt.

Elia komt, doordat hii de
grens overgaat, in het
gebied van de god Bail (zie
voor informatie over de
Baiilgodsdienst zondag 25
meil. Zo vlak bii Sidon
bevindt hii zich ongetwii-
feld tussen aanhangers van
deze god. Ook met de beide
wonderen die hil doet, de
overvloed aan meel en olie
en de genezing van de
doodzieke longen, bevindt
Elia zich op het terrein van
Baiil. Deze god werd name-
liik vereerd omdat men de
goede oogst van hem
alhankeliik achtte en hii-
zelf uit de dood zou verril-
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zen (zie zondag 25 meil.
Maar de vloek over IsraEl (hongers-
nood, droogtel blijkt ook in dit
gebied, over de grens van Isra€I,
door te werken, dat wil zeggen tot
in het kerngebied van de Bailverc-
ring. De eerste die het merkt is de
zwakkere. Tevergee{s zal de vrouw
tot Bael om hulp hebben gebeden.
Het antwoord van de yrouw op
Elia's verzoek om eten is opmerke-
lijk. Elia klopt niet tevergeefs bij
haar aan, Ze gaat zo ver als ze kan.
Ze is al op weg om water te halen,
maar een stuk brood is mecr dan zil
kan missen. In haar reactie haalt ze
dan niet haar eigen god(enl erbii,
maar zegL ze'.'Zo waar de Here, uw
Cod, leeft.' Ze herhaalt daarmee
bijna woordelijk de woorden van
Elia zelf in 17 l: 'Zo waar de Here,
de God van Isra€I, leeft, ir wiens
dienst ik sta.' De wouw geeft daar-
mee de kern van het vethaal aan.
De Here laat zien dat Hii de leven-
de god is. Zin woord bliikt niet
zonder inhoud. Het vult als het
ware de meelpot en de oliekruik.

Terwiil de machtigen met lege han-
den blijven staan, hee{t Hij - om
met Maria te spreken - de hongeri-
gen met goederen vervuld llucas
l:5.31. Hii betoont zich des te rneer
God door - om mct Hanna te sprc-
ken - niet alleen te doden maar ook
te doen herleven (I Samudl 2:61.

Zoals we weten uit de Tora, wor-
den bij deze levende God de vreem-
deling, de wees en de weduwe niet
verSeten lzie biivoorbeeld Exodus
231.

De zoon van de weduwe wordt
doodziek. Naar het beleven uit die
tild was hii in feite al dood, in de
macht van het dodenriik. Slechts
goddelilk ingiipen zou hem nog
kunnen redden. Normaal gespro-
ken zou men zich in Sarefat in die
tiid tot Baal hebben gewend. Men
geloofde dat hii laarlijks moest
afdalen naar het dodenriik, maar
dat hii ook bii machte was daaruit
terug te keren. Als er i6n helpen
kon in deze noodsituatie dan hii.
Maar van Bail horen we niets. Des
te mecr van de God van Israel.
Weer klinkt met nadruk zijn naam.
Tot twee keer toe roept Elia het uit:
'Here, miin God'. Dat is ook de
betekenis van Eliat eigen naam.
Laten die woorden nu werkelijk-
heid worden! En als dat gebcurt,
wtrrdt het beaamd door de weduwe.
Zil bevestigt de woorden waarmee
Elia in l7:l zijn werkzaamheden
inzette: 'lnderdaad, je bent een man
Cods.'En zij heeft aan den lijve
ondervonden dat de woorden van
de Here waar zijn, dat ze werkeliik-
heid zijn geworden.
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VIERING

Kindercn in de kerk
Vertel een verhaal of praat met de

kinderen over het volgende:

Als je naar het buitenland gaat, een

land waar )e nog nooit geweest

bent, weet ie niet goed wat le ie
daarvan voor moet stellen. Hoe zal
het eruit zienl Hoe zullen de men-
sen ziinl
Mariike is voor het eerst in Frank-
rijk en ze vindt het allemaal maar
eng. Vandaag voelt ze zich hele-
maal vreseliik. Ze moet hii de bak-
ker brood gaan halen. Ze heeft
gezeurd en gezegd dat ze niet wil,

maarhaar moeder hield vol. 'Marii-
ke, je bent al twaalf. Niet zeulen,
dat kun le best.'
Marijke loopt heel largzaam. 'Une
baguette, s'il vous plait'. Ze heeft
de zin al honderd keer gerepeteerd.

Brrr... Wat zullen ze terupeggenl
Ze lachen haar natuurliik uit om
haar gekke Frans! Dan staat ze voor
de winkeldeur. Mariikc zucht. Ik
hoop dat hii dicht is, denkt ze.

weet ie wat, ik zeg gewoon dat hii
dicht was, ik loop snel door... Nce,
te laat, de winkeldeur zwaait onen.

Mariike wordt aan haal arm naar
binnen getrokkcn. De bakkers-
vrouw ratelt er op los in het Frans
en ki)kt Marijke vroliik aan. Marii-
ke kriigt metecn een kop als een

boci. Help, wat moet ze ook alweer
zeggen. Ze is van schrik al dat
Frans vergeten. Ze doet haar mond
open, maar er komt niks. GeLukkig,
niemand lacht. De bakkersvrouw
geeft haar een bemoedigend klopje
op haar schouder en verdwijnt ach-
ter de toonbank. Ze wijst op het
brood achter haar op de plank. Ha,
nu kan Mariike aanwiizen wat ze
wil hebben. 'Une baguette/, zegt de

vrouw. En ineens weet Madike
het weer; 'une baguette, s'il

vous plait, Madame', zegt
ze. 'Eh, o ia, ook nog

deux croissants'. De
vrouw lacht. Ze
steekt haar duim
omhoog, goed
gedaan betekent
dat!
Wat ziin Fransen
eigenlilk aardig,
denlt Mariike als ze

terugloopt naar de

camping.-

vetuolg op potina 10

Eerste zondag van de zomer
De thcmatick van de hoofdlezing uit I Koningen kan

heel goed de helc vicring bepalcn. De uitdaging is dan

om duideliik te maken dat het geloo{ in dc Hecr als
onze God bepalend is voor het leven en de kwaliteit
daarvan. Hrrc'waar' kunnen wc onze woorden makenl

Als evangelielezing lilkt het verhaal ovcr de

genezing/opwckking van het dochtertjc van ,airus uit
Marcus 5:21-4.3 heel gcschikt. Deze lezing komt dan in
plaats van dc lczing uit het lccsrooster: Marcus 2:23-

28. Een aantal opmerkelijke parallellen ziin er txrk met

een andere lezing uit Mattetis l5:21-28, waarin wordt
verteld over een Kananese vrouw. Ook zij woont in het
gcbicd bil Sidon en ook zii heeft ecn crnstig ziek kind.
In I Koningen l7 gaat hct ccrst over brood; in Matte{is
l5 gebruikt de vrouw het beeld van broodkruimels in
haar pleidooi voor haar kind.

Het probleem waarvoor men staat bij de uitleg en toe-

passing van dczc verhalen uit hct Oudc en Nicuwe
Testament is dat de dingen dic verhaald wordcn in eer-

ste instantic nogal botsen met dc crvaren hardc, alle-

daagse werkelijkheid. Het wondervcrhaal schiet zi,n
doel vrxrrbii als het ons alleen maar doet beseffen dat
wondcren nu cenmaal niet herhaalbaar ziin. Het zal er

in de vicring om moeten gaan dat in deze verhalen uit-
zicht wrlrdt gcgcvcn op een doorbraak van de vaste

patronen, van de harde regels der natuur. f)ie gevcn

weliswaar duidelilkheid cn worden daarom ook
gewaardecrd en in een god als Bail ge€erd. Maar als hct
erop aan komt staan die patronen maar al te vaak

haaks op dc menseliikheid en op Gods bedoclingcn mct
mens en wereld.

Psalm 107:19 bezingt dat dc 'nooddruftige' mag hopcn
op de Heer. Psalm 146 voegt daaraan toe dat dit
behoort tot de koninkliike taak van Cod. Bliikbaar
schoot dc koning van Sidon hierin te kort. Cezang 48:5

past bii het element van het Godgdgeven dagclijkse
brood. Gezang 275 sluit aan bii hct verhaal over hct
dochtertle van lairus. In dc toelichting weld gewezen

op het verband mct de loflicdcrcn van Maria, Cczang
66 en Hanna, Gezang 9.

Men zou ook een verband kunncn leggen tussen Elia,
die zijn toevlucht zoekt buiten ziin vadcrland, en de

problematiek rond de asielzockers. Een mooi lied hier-
bii is tc vinden in Zingend Geloven V, lied 83 lBocken-
centruml.

Kinderliederen: .

'Elia bii de beek lkirh' lit Biibelliederen voor ionge
knde re n, lied 30 lBoekcnccntruml.

Klaas Spronk
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THEMA
De beslissende keuze

I tn n"t r,,'t van de lrruw ncemt
7 Elia hct rrp tcgcn dc vcrering van
Baiil. Hii onthult de holle frasen
van de Bailvcrering en dwingt dc
mensen om tc kiezcn. .

I KONINGEN l8: l-46
Confiontatie op de berg Karmel
\
) Een vreselirk verhaallEn tegelii-
7 kertild een heel belangrilk ver-
haal. Dat gebeurt wel vaker: iuist
als dingen op de spits worden
gedrevcn, kunnen we doordringen
tot d€ kem van de zaak. Dat
gebeurt nu ook op de Karmcl. De
spanning wordt enorm opgevoetd,
tot het kookpunt. Dan borrelt bij
de Isra€lieten het besef naar boven
dat allccn de Here het verdient God
tc heten. Twec keer zeggcn ze het
{vers 39): 'De Here, die is God! De
Here, die is God!'Daarmee geven
ze te kennen dat ze de boodschap
van Elia, die bliikt uit Elia's naam
en die werd onderstreept door Elia's
woorden cn daden, hebben bege-
pen en eigen gemaakt. Het is iets
dat bliikbaar steeds opnieuw tot
mensen door moet dringen. Steeds
weer zwichten mensen voor de ver-
leiding om zelf te bedenken hoe
(een) god zou moeten zijn en wat ie
crvan mag vcrwachten om dat dan
vervolgens een naam te geven. Elia
maakt daarentegen duideliik dat
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het initiatief van God zelf uit moet
gaan. Hij is zoals Hii is en Hii
maakt zell de dienst uit {verSeliik
Exodus 3).

Voordat dit duidelilk wordt is er al
heel wat gebeurd. In feite gaat het
in hoofdstuk l8 om twee verhalen
De ontmoeting van Elia en Achab
wordt voorbereid door Obadla, zijn
naam betekent 'knecht van dc
Here'. Daaruit bliikt dat Elia er niet
helemaal alleen voor staat. Aan dc
andere kant doet de profeet Elia
waar de hofmaarschalk Obadja voor
terug schrikt: hii gaar de confronta-
tie met Achab en met Baal aan. Er
zal gekozen moctcn worden. Men
kan, zoals Elia zegt in vers 21, niet
hinken op twee gedachten. Dat
geldt ook voor Achab, die volgens I
Koningen 22:6, behalve met Elia
ook contact had met andere profc-
ten van de Here. Achab hield blijk-
baar twee poties op het vuur, aan de
ene kant de Bailverering en aan de
andere kant de God yan Israel.

Het verhaal wordt meestefliik ver-
teld, met spanning en biitende spot.
De priesters van Bael gaan tot het
uitcrste om van {hun) god het
gewenste vuur van de hemel te krii-
gen. Dat zouden ze ook mogen ver-
wachten van een god van wie wordt
gezegd dat hii de bliksem als speer
heeft. Elia tergt ze door te sugSere-
ren dat Baiil misschien nog wakker
gemaakt moet worden. Daarmee

bedoelt hii dan waarschiinliik de
doodsslaap, omdat Bail volgens de
mythe een deel van ziin tiid door-
brengt in het dodenriik.
Als de Baiilpiesters balend afdrui-
pcn, ncemt Elia ziin tiid. Hii ver-
spilt, alsof het niets kost na dric
iaar droogte, grote hoeveelheden
watcr cn spreekt ccn eenvoudig
gebcd uit mct beroep op lhet ver-
bond metl Abraham, Isaak en fa-
kob/Isra€I. De Here antwoordt met
vuur van de hemel. Elia weet zich
dan plotseling omringd mct vurige
aanhangers van de Hcre en smccdt
het iizer nu het hcct is: allc pries-
tcrs van Bail wordcn omgebracht.
Dezc huiveringwekkende anticli-
max is tekenend v<xrr de ernst van
dc beslissing. Mcn moet het ook
zien als iets uitzonderliiks. In dcze
uiterste situatie is volstrekt duidc-
lijk wat goed is cn wat slecht. Dat
is icts wat ie stceds opnieuw tegen-
komt in uiterste situaties. Alleen
dan kan men zicb een dergelijk
hard oordeel veroorloven. Dit vcr-
haal nodigt niet uit om zich zclf
ooit dergeliike oordelen aan tc
matigen. Het zal veeleer gaan om
de cigen keus en dc vragen: wecr ik
wclke keuzes ik maak in voor wel-
ke god ik kiest Is het de levende
God, die is wie Hii isl O{ is hct een
door mijzelf gewenst bceldl
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VIERING

Kindercn in de kerk
Vertel een verhaal of praat met
elkaar over kiezen. Bijvoorbeeld
naar aanleiding van het onderstaan-
de lied.

Marieke kan kiezen en Willem en

iii
en wit ie zult kiezen; daarin ben ie
vrii.
Maar kiezen dat moet ie en dat
k6€r op k6€r.

|e bent er le leven lang mee in de

weer.

Tweede zondaS Yan de zomer
De hoofdlczing van deze zondag bicdt een goede gcle-

genheid om mcer dan anders stil te staan bii dc vraaS

wat wc eigenliik hedoclcn als wc 'god'zcglen. Wat

betekent dat woord biivoorbeeld in een uitdrukking als

'levcn als god in Frankriik'of wanneer ccn sportcom
mentator als superlatief voor een goed prestcrende

atlcet het woord 'godcnztxrn' of 'een longe god'

gebruiktl Hct woord 'god' is cen veclgchruikt stop-

wrlord. zelfs in de kerk neemt men het misschicn wel
al te gemakkeliik in de mond. Het vcrhaal in I Konin'
gen lti vertelt dat mcn nict vriibliivcnd kan spreken

ovcr Gr>d. God vraagt om een keuze. De lezing uit I
Koningen l8 Zou men vanwegc de lengtc kunnen
beperkcn tot vers 1-2 en 17-46.

In het Nieuwe Testament komt ditzelldc ondcrwcrp
kernachtig aan de <)rde in Matteiis 7:21: 'Niet een

iedcr, die tot Mii zcgt: Herc, Hcrc, zal hct Koninkri)k
dcr hemelen binnengaan, maar wie doct de wil miins
Vaders, die in dc hcmelen is.' Mooie woorden, al klin'
kcn ze nog zo vroom cn ziin ze thcologisch gehecl cor-

rect, ziin op zichzclf niet genoeg.

Men kan ook kiiken naar de overeenkomsten met de

gebeunenissen op de berg Katmel en de prediking van

Johannes de Doper in Matteis 3: l -12. Geheel in de stiil
van ziin illustere voorganger, Elia, voorspelt lohannes
vuur van de hemel en een onverbiddeliike zuivering.

refrein
Je kiest voor dit
of ;e kiest voor dat
maar altiid kies le wat.

Ceen mens kan je dwingen; de

keus is aan iou,
als iii daarvoor kiest, sla je Mies
bont en blauw.
Of iii geeft iouw bal aan ie broertje

Jeroen.
fij zult elke keer weer iouw keus
moeten doen.

Maar soms is het moeiliik zomaar
te doorzien.
Of iets goed of kwaad is, al b6n je

dan kien.
Kiik goed uit ie ogen en kies niet te
gauiv
maar ook niet te langzaam:
De keus is aan jou!

uit: Iouw wereld miin wereld,
Geestehike liederen IV, bb.6o
lcooi en Sticht)

Kinderen in de eigen ruimte
Zie de rubrieken voor ionge en
oudere kinderen.

Op het werkblad uit het tiidschdft
Zondags gaan we naar de kerk
{NZVI wordt de droogtc en de regen

uitgebeeld, waarover wordt verteld
in het verhad over Elia op de Kar-
mel.

Kinder.en terug in de kerk
Enkele kinderen kunnen ioorbeden
uitspreken. r

God, we denJ<en aan mensen die
geen keus hebben,
die weg moeten vluchten uit hun
land, hun dorp, hun stad,
dat ze weer wat te kiezen zullen
krijgen.

God, kiezen is moeililk,
er gebeurt zoveel om ons heen,

soms weten we niet meer wat het
goede is,
help ons, dan helpen wii elkaar.

Hanna van Dorsscn

Het lccsrooster geeft als evangcliclezing Mar'cus .3:20-

35. Dit verhaal gaat over het verwiit dat Jezus gecsten

uitdriift mct Bedlzebul, dc overste der gcesten. Dezc

naam is een verbastering van Bail zebul dat bctckent:
'verheven Baal'. De naam Izebel is hieraan verwant. Zo
komt opnieuw de oude problematiek aan dc orde: hoe

kom jc tot een zuivere scheiding det geesteni Dat Bail
hicr in een andere vorm opnieuw op de voorgrond

treedt, geeft wcl aan hoe taai deze aigod is.

De confrontatie met de laf)godcn wordt bezongen in
Psalm 82 en 86. Heel passend is in dit verband ook
Psalm 2, waarin de spot wordt gedreven met de tcgen-

standers cn hun goddeliike prctentics, zoals in I Konin-
gen 18.

Psalm I l9:25 verwoordt de noo&akeliike keuze voor
de goede Cod.
Gezang 431:7 verwoordt de kem van I Koningen 18.

Kinderliedcreo:
'Elia' uit Alles wordt nieuw II,lied 9 lNZVl.
'Elia de profeet' uit Zing alle dagen /I, licd 34 {NZV)
'Elia op de Kaimel' uit Biibelliederen 111, lied 22 (Boc'

kencentruml.
'Niemand is God' uit Alles andersom,lied 7 (Callen-

bach/NZv)

Klaas Spronk
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ixera
Waar is God?
\
] Na al het rumoer bii de bers
7 Karmel zoekt Elia nu dc stilte op.
Waar is Godl Elia weet het niet
meer. Hii twiifelt aan alles, aan
zichzelf, aan God. Hoe moet het
verderl

I KONINGEN l9:l-18
Ontmoeting op de berg Horeb

\ D. int-du.,te 
"an 

lzebel in
Thoofdstuk 16 kriigt een tegen-
hanger in het volgende verhaal
ovcr de wcduwe uit Sare{at {hoofd-
stuk l7l. Uit de buurt van Sarefat,
waar Izebel vandaan kwam, leek
niets goeds te komen, maar dat viel
mee! Nu gebeurt het omgekeerde.
Alles lijkt met de geweldige en ge-
welddadige overwinning op de I(ar-
melberg goed te ziin gekomen,
maar het valt erg tegen. Koningin
Izebel - Achab liikt hier niet veel
meer dan een boodschapper - weet
van geen wijken. Ze neemt haar
maatregelen en Elia, de triomlator
van de Karmel, moet tennen voor
ziin leven. Andgrs dan de weduwe
van Sarefat (zie I Koningen l7:12)
roept Izeb€l gewoon weer de {aflgo-
den aan. Alsof er niets is veranderd.

Eliob zwerltocht
Elia ziet alle hoeken van het
land. Hii komt uit het oosten, ult
Tisbe in Gilead, het gebied oan
de andere kant van de ivier de
Iordaan. Hii trcedt eerst op bii Ie-
richo in het oosten van Isra,l en
bii de vier de lodaan. Vandaar
gaat hii naar het nootden, haar
Sarcfat. Ziin triomt' behaalt hii
op de berg Katmel, niet ver van
de kust, ongeveer halverwege Sa.
relat en de hoot'dstad Samaria.
Vandaat gaat hii.naar een'andere
residentie van de koning, de stad
liueil, niet ver ten u)sten von de
Rarmel En dan vlucht hii naar
het uitercte zuiden, naar Berse-
ba, de laatste stad v(w de woes-
tiin. Vandaar gaat hii ver de woe-
stiin in, naat de berg Horeb, vol-
gens de truditie een andere naam
voor de berg Sinai.
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Elia wordt in de woestiln gedwon-
gen over zichzelf na te denken. Na
het harde oordeel det hii over de
Bailpriesters uitsprak, is hil even
stellig wat hem ze[{ betreft: hii kan
maar beter steryen. Eerder al heeft
de honger hem naar het noorden
gedreven. Toen was de weduwe van
Sarefat zijn reddende engel. Nu is
hij in ziin wanhoop in het zuiden
aangeland en is hij er nog erger aan
toe. De reddende engel moet zelf
het initiatief nemen, tot twee keer
toe. Zonder die hulp kan Elia niet
uit de sfecr van de dood komen,
waaruit hii eerder wEl de zoon van
de weduwe heeft kunnen helpen.

De weg uit de depressie is lang.
Veertig dagen trekt Elia door de
woestiin. Dat is in dc bi,bel het tra-
ditionelc getal voor een tiid van
voorbereiding v66r een beslissende
ontmoeting en overgang. Veertig
jaar duuri het voordat het volk Is-
rael roe is aan de intocht in het be-
loofde land. Veertig dagen is |ezus
in de woestiin voordat hii als de
Messias onder de mensen kan ko-
men. Maar die veertig dagen ziin
ook een periode waarin hii heel
dicht bil God is. Het is net als bii
Mozes. Die was yolgens Exodus
24:I8 en 34:28 veertig dagen en
veertig nachten op de berg bii God,
zonder te etcn en drinken. Datzel[-
de maakt Elia nu mee. Alleen be-
seft hii dat zelf pas echt als hii bii
de berg van Mozes komt, wanneer
Cod zich aan hem openbaart. Dat
gebeurt terwiil Elia in een spelonk
staat, net als Mozes volgens Exodus
33. Ook de manier waarop God
zich openbaart komt overeen.
Elia doet tot twee keer toe ziin ver.
haal. Dat betekent niet dat God
slecht luistert. Het heeft eerder iets
pastoraals. Het toont Gods geduld
en aandacht.
De manier waarop God zich open-
baart is leezeam. Om te begimen
ziin er de manieren waarvoor God
ni€t kiest. God is niet in de sterke
wind zoals die waarmee Hij de
Schelfzee deed opdrogen bi| de uit-
tocht uit Eglpte; evenmin is God
in de aardbeving zoels toen Hii de
aarde liet scheuren onder de voeten

van de opstandelingen in de woes-
tiin, Cod is ook niet in het vuur zo-
als kort hiervoor nog op de Karmel.
God laat zich hiet als het erop aan-
komt, niet vindcn in het spectacu-
laire of wonderlijke. Op dc Karmel
is wel gebleken dat het ontzag dat
zoiets oproept kortstondig en op-
pervlakkig kan ziin. Elia staat er
even latcr weer alleen voor. God
laat zich kcnnen in 'het suizen van
ecn zachte koelte.' Het klinkt ver-
frissend en genczend. Men zou het
de adem van God kunnen no€men
zoals die ook over de wateren
zweefde aan het begin van dc
schepping. 'Op de adcm van dic
stem'(Psalm l03l kan Elia nu ver-
der en kan hij gaan werken aan een
nieuw begin. Hij zal in Gods naam
mensen aanwiizen die de fakkel
voort zullen dragcn: twee koningen
en een profeet. Zo'n zinvolle op-
dracht is de beste remedie tegen de
vcrlammende sbmberheid. Deze
nieuwe medestandcrs maken Elia
duidelijk dat hiy er toch nict allcen
yoor staat. Indirect is God ook in
die mensen te vindcn.

I0aas Spronk
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Derde zondag van de zomer
Dc psalm voor deze zondag, Psalm 25, past heel gocd bii het thcma,waar
is Codi'De klacht waarmee de psalm begint zou zo uit de mond van Elia
kunncn komen. Hij voelt zich bclaagd door vijandcn. Alleen God kan
deze zaak voor hem bcslechtcn. Het zevende vers van de beriimde psalm
uit het Liedboek bezingt de'verborgen omgang'mct God, zoals Elia die
ervocr op de berg Horeb. De Psalm gctuigt nict van ccn simpelc oplossing
voor de vromen en is daarin ook levcnsecht. Gocde hoop en bange vragen
wisselen elkaar af. Het geeft aan dat de weg van het geloof vaak cen
kwcstie is van volhardcnd zocken naar God. Ook al werd Elia dan door
een engel aangespoord, het duurde toch nog veertig dagcn en vecrtig
nachten voordat hii God ontmoette.
Een anderc psalm die goed Elia's wanhopige klacht vctwoordt, is psalm
22, met name de verzen 4 en 5 van de berijming. Ook de omkering ten
goede vindcn we terug in de verzen l0 cn volgendc.
In de toclichting wordt ook Psalm 103 aangehaald. Daarin wordt Gods
grootheid en dc menseliikc klcinheid lster{cliikheidl bezongcn. Gods licf-
de overbrugt dic kloof, waarbii Hii de mens nieuwe inspiratic cn levens-
zin gee{t:'geliik cen arend nieuw hevleugeld.'
Zie verdcr ook nog de Psalmen 65 {over de stilte) cn I l6 (over dc gewekcn
cenzaamheidl.
De Cezangen I I cn l2 ziin spcciaal bil dit hrnfdstuk gedicht. Ook Ce-
zang249 laat zich ermec associeren. Huub Oosterhuis dichtte ecn licd bii
de veEen 4-8: 'Op mijn levenslangc reizen', opgenomen in Aardaclrtr3
Lieclboek, blz.1l6 (Amhol en in Litutgische GezanSen 11, licd 75 (Gooi cn
Sticht). Alfred C. Bronswiik dichtte ccn lied bij de vcrzen 9-13: ,Stille
stem van mijn gekwea' in Liedercn voor het hort,lied l3 (Narratiol. Zic
ook het gcdeeltelijk op dit verhaal gcente intochtslicd ,Laat lichtcn, Hect
uw aangezicht' van Sytzc de Vries in Zi ngend Geloven V, Iied 2 (Boeken-
centrum).

Als evangelielezing noemt het leesroostel Marcus 4:26-34, over de groer
van het Koninkriik Gods. Maar het ligt wellicht mcer voor de hand om tc
kiezcn voor een tekst waarin de eenzaamhcid van Jezus wordt bcschre-
ven, biivoorheeld Ltcas 22:j9-46. Zoals Elia voelde Hij zich zowel door
mcnscn verlaten als ook vervrcemd van God.

Kinderlieelercn:
'[k zal er ziin voor lou' uit Mer andere woorden,licd 24 (NZVI

Klaas Spronk
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Kinderen in de kerk

KyriAgebed
Het onderstaande gebed kan wor,
den gezongen door oud en jong sa-
men of worden uitgesproken door
een kind.

Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood.
Om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert
roepen wil voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U Heer.

Zoveel droefheid niet te dragen,
zoveel eenzaamheid en pijn;
laat het niet verborgen bliiven,
laat er Heer ontferming zijn.
Hoor ze roepen, bange mensen,
want ze zien het licht niet meer.
Laat hun stem ook onze stem zijn:
Kyridleis, ontferm U Heer.

\it: louw wereld, mijn wereld,
Geesteliike liedercn IV, blz.68
{Gooi en Stichtl

Opstapverhaal
Venel een verhaal of praat met e.l-

kaar over het volgende onderwerp.

fe zit op je bed in je nieuwe kamer.
De muren ziin hagelwit. De nieuwe
gordiinen staren ie aan. Er hangt
nog nicts aan de muur. Als je uit le
raam kijkt, zie je een saaie, lege
straat. Vreemde huizen staan hier.
fe denkt aan je vriendles, aan de
korfbalclub, aan de kinderkerk, aan
je klas, aan le meester op school,
aan de buurvrouw, aan de geit van
de kinderboerderil, aan... fe kan wel
huilen. En dat doe le dan ook, met
ie gezicht in ie kussen- Ie bent ver-
huisd en hier op deze niegwe plek
sta ie er helemaal alleen voor. |e

hebt ie nog nooit zo verdrietig ge-

voeld. Hoe moet het yerdera

ln de kerk of in de nevenruimtc
kunnen de kinderen reageren op
het opstapverhaal.

Kindercn in de eigen ruimte
Zie de rubrieken voor tonge en ou-
dere kinderen.

Op het werkblad uit het tiidschrift
Zondags gaan we naar de kerk
{NZVf kunt u met de kinderen na-
gaan welke reizen Elia heeft ge-
maakt en wat hii onderweg beleefde.

Kinder€n terug in de kerk
Bil terugkeer in de kerk kunnen de
kinderen het lied zingen 'Ik zal er

ziin voor tou' uit Met andere woor-
ilen, lied 24 lNZvl.

Ik zal er ziin voor jou
zo heeft de Heer gezegd.

Ik zal er zijn voor iou
met vrede en met recht.

Ik zal er zijn voor iou
een schaduw aan je zil.
Ik zal er zijn voor iou
Ik ben er altiid bii.

Ik zal er zijn voor iou
ik laat ie niet alleen.
Ik zal er ziln voor jou
miln licht straalt om ie heen.

KND OP ZONDTG I Jrdr,c NG 66,NR.I
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THEMA
God als rechter
\
) Opni"u*n een verhaaI waarin
7 haarschcrp duideliik wordt hoe
macht misbruikt kan worden. Elia
houdt koning Achab een spicgel
voor en Achab schrikt, maar het
onrecht is al geschied.

I KONINGEN 2l:l-29
De wiingaard Yan Nabot
\
) el bii dc toelichting op hrnfd.
7 stuk l6lzondag 25 mei| is cr op
gewezen dat de regering van Achab
politiek en economisch zcker nict
zondcr succcs was. Maar in dc ogen
van de (profetische) auteur van het
boek Koningen steekt dczc pcnorlc
schril af tegen het goede begin dat
ooit ten tiide van lozua is gemaakt.
De hcrbouw van het vervlockte fc-
richo door koning Achah is het cer-
stc teken aan dc wand. Men bliikt
te zijn vergeten dat het land door
God werd gegeven.

Dc schandalige geschiedcnis van de
wijngaard van Nabot, laat zicn dat
mcn ook de principes uit fozua bii
dc verdeling van het land aan de
laars lapt. De koning wenst de eer-
ste keus en het beste land. Van fo-
zua heeft hij kunnen leren dat het
dc lcidrr van het volk IsraEl past tr:
wachten tot heel het volk heeft,
wat hem toekomt. Jozua ontvangt
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pas zijn deel nad4t ille stammen
hem zijn vurrgegaan lfozua l9:491.
Terecht wilkt Nabot niet voor het
aanbod van de koning. Achab kan
daarmee moeilijk leven, maar hii
voelt zich blilkbaar ook geremd en
heeft de neiging zich er mokkend
bii neer te leggen. Maar Izebel laat
het er niet bij zitten. Zij neemt het
heft in handen. Geringschattend
stelt zii yast dat Achab maar wei-
nig voorstelt als koning. Izebel be-
griipt niet dat iuist het respect voor
het land als gave past bii een ko-
ning in Isradl. De Fenicische Izebel
is opgegroeid met een ander beeld
van het koningschap. In haar op-
tiek is de koning niet de hoeder van
het goede dat God geeft, maar ie-
mand die uit is op hct vergaren van
bezit en macht. Izebel staat sym-
bool voor een vleemd element bin,
nen het koningschap van Israel.
Het begint in IsraEl te liiken op dat-
gene waar de profeet Samuel bii de
instelling van het koningschap
voor heeft gewaarschuwd (I Samu€l
8). fe kunt het in alle landen zien:
macht die alleen uit is op zellhand-
having en op vergroting van eigen
aanzien en mogelijkheden.

De koning van Israel zou beter
m(xten weten, lees maar in de wet-
geving in Deuteronomium l7:14-
20. Daar staat dat de koning zich
moet laten leiden door Gods wet en
zich nooit mag laten verleiden tot

valsc rcchtspraak. Dat gebeurt hicr
iuist wel. Het leidt tot de dood van
Nabot cn de onrechtmatige bezits-
overdracht van diens wiingaard.

Via Elia trccdt God nu als rechter
op. Cods rcchtspraak is er niet al,
lecn om dingen recht te zetten,
maar <xrk om mensen het juiste
zicht op zichzclf te geven. Achah
zag in zijn teleurstelling en boos-
heid dc dingcn niet meer goed. Zijn
goede inzicht werd belemmerd
door een muur van boosheid. Izebel
hield hem vcrvolgens het beeld
voor van de machtige heerser dic dc
dingen gewoon naar zijn hand moct
zctten. Nu komt Elia en hii houdt
Achab allcen maar een spiegel
voor. Hii hoeft niet eens de (out te
nocmcn. Achab weet het zo ook
wel. Elia noemt slechts de conse-
quentics: wie zo omgaat met macht
kan geen koning blijven in Isradl.
Voor Achab, die geen kant op kon
in ziin boosheid en zich daama
door Izebel op een doodlopend
spoor lict brcngen, bliikt cr nog een
uitweg te ziin. Hij verootmoedigt
zich. De hoogmoed van de machti-
ge dic denkt alles naar ziin hand tc
kunncn zcttcn - vcrpcrsoonlijkt in
Izebel - maakt plaats voor het besef
dat er grenzen zijn die ook een ko-
ning niet kan overschrilden.

Klaas Spronk
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VIERING.

Kindercn in de kerk
Vertel een verhaal of praat mct de
kinderen ovcr hebbedgheid, bii-
voorbeeld aan de hand van het ver-
haal van vrouwtje Piggelmec.

Kindercn in de eigen ruimte
Zie de rubrieken voor ionge en ou-
dere kinderen.

Vierde zondag van de zomer
In elke kcrkdicnst is er een moment van vcrootmoedi-
ging. Juist voor God is er gcen plaats voor hoogmoed
lhet tegenovergestelde van ootmoed). Omdat de lezing
vandaag uit I Koningen 2l is, ecn verhaal dat cindigt
met de ver(x)tmoediging door Achab, kan hieraan in
deze dienst cxtra aandacht worden besteed.

Vaak is tie verootmoediging een onderdeel van het
drempclgcbcd aan het beSin van de viering. AIs men
gcwend is aan vaste formules is hct misschien goed
die nu ecns te veranderen om er zo extra aandacht
voor tc krijgen. Men kan hicr ook alvast vcrwijzen
naar het verhaal dat later gelczen/verteld zal worden.
Verder is hct van belang om duidelijk te makcn wat
vcrootmocdiging inhoudt. Het is niet dc bcdocling dat
we alleen maar negatief dcnken over onszclf cn onze
mogrliikhcrlcn. Ecn heldcr inzicht In waar m{n staat
cn waar onze grenzen liggen, helpt om nict - zoals
Achah tcgcn muren van onhchcerstc em(,ucs aan le
lopen of op hct doodlopendc spoor te gcrakcn van hct
blindelings volgen van de eigen lmachtswel)lust.

Als psalm van de zondag wordt hct ccrstc dccl van
Psalm 27 genoemd. Men kan het daarin bezongen
licht Gods stcllcn tcgenover de duistere praktijken
van de machthebtrers zoals verhaald in I Koningen 21.

ln het boek dcr Psalmen zijn ook goede voorbeelden te
vinden van verootmoediging, zoals Psalm 6. Heel pas-

send is txrk het morgenlicd Psalm 5, met name het be-
rijmde vers 2: 'Cij haat de hand waar bloed aan kleeft,
..le rong clrc van de leugcn lecft.'

Op het werkblad uit het tiidschri{t
Zondags gaan we naar de kerk
INZV) zijn voorwerpen getekend
waarvan er een aantal te koop ziin
voor geld en waarvan ie een aantal
alleen kunt kriigen. De kinderen
geven het verschil aan en vertellen
daar iets over.

Kinder€n teru8 in de kerk
Bii terugkeer in de kerk kunnen de
kinderen onderstaand lied zingen.
Het is een protestlied tegen de ko-
ning die alles inpikt. Het is het lied
van de profeet. Wanneer koning
Achab door de grote, mooie paleis-
tuin wandelt, veilig achter de hoge
stenen paleismuur, hoort hij soms
ineens mensen dit lied zingen:

Grotc koning op je troon,
om een mooie tuin te krijgen
laat iil iemand heel gewoon
doden met een slimme list.
Als ie denkt dat ik zal zwilgen
koning heb le je vergist.

Arme mensen in het land
moeten buigen moeten sterven,
kleine boeren van het land
sterven ondcr konings hand.

Maar de Cod van Isra€I,
grote koning, hoge heren,
onze Cod, hii zict het wel!
Berg le maar, je gaat er aanl
Allemaal zul je kreperen.
God kiest voor de arme man.
En de mensen van het land
zullen zeggen zullen zingen:
dit is het bekrofde land.
God gaf het in onze hand.

\it: Geesteliike liederen I, blz.76
lGooi en Stichtl

Hanna van l)orssen

Het lied van de week is Gezang 306 met onder meer
de treffende bede 'Help dat hoogmoed ons niet
scheidt.'Heel passcnd is ook Gczang 437: 'Vernieuw
Gij mii, o eeuwig Licht!'Dit vraagt om precies het tc-
genovergestelde van wat Achab doct als hi, zich laat
mcesleuren in een nachtmerric van geweld. Dat zien
wc vooral in het tweede vers: verlicht met Gods geest

'doe ik vroliik wat Gij vraagt.'

Andere passende licderen, bilvoorbccld om zich te-
weer te stellen tegen de afgod van het bezit, ziin Gc-
zang 59, 62, 66, 285, 294 en 302.
Het thema van dc zondag komt ondcr meer terug in
Cezang 280.

In plaats van dc cvangelielezing uit Marcus 4:35-41,
die wordt genoemd in het lecsrooster kan ook de gelij-
kenis van de onrechtvaardige pachters uit Marcus
l2:l-9 worden gelezen. Ook in deze gelijkenis wordt
het geweld beschreven waartoe mensen kunnen ko-
men als ze blind worden door begeerte. Een licd hier-
bii is Cezang 61.

Kinde iedercn
'Het lied van de wiingaard' uit Zing het Woo .,li,ed,
6,1: I lNzvl.
'Hoge heren in de stad', couplct .3 en 4 uit Geesteliike
liedercn voor kinderen 1,b12.76lCooi r:n Sticht),
'Achab' uit Bilbelliederen voor ionge kindercn III,licd.
23:2 en 3 (Boekencentrum).
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THEl.lA
God helpt Yerder

h#:ml,ul,::*;:H:T;
fakkel van Elia over. Hii zal nu op
zijn beurt de machthebbers in
Isra€l op kritische wijze volgen in
hun doen en laten.

I KONINGEN l9:19-21 + ll
KONINGEN 2: I -18
Elia draa6 de prcGtenmantel
over aan Elisa

)",m.n';u*;J:ff l#.i'I"
len is de wonderbaarliike hemel-
vaart van Elia. Maar eigenlilk is dat
niet het belangn-ikste. Her gaat om
de overdracht van het werk van
Elia op Elisa. Dat bliikt ook uit de
eerste regel in II Koningen 2, daar
wordt de hemelvaart slechtp in een
bijzin genoemd.
Belangrilker is rlat Elia en Elisa
gezamenlijk optrekken en uiteinde-
liik dat Elisa in het spoor van Elia
verder gaat. Het is de vervulling
van de belofte aan Elia in I Konin-
gen 19. Ondanks de schiin van het
tegendeel laat God zich niet door
Baiil uit het veld slaan. Naast en na
Elia zal God met nieuwe m€nsen
verder gaan. Daarmee wordt werke-
lijkheid wat met de naam Elisa is
aangeduid: 'God helpt.' '

Hooldstuk 2 van het boek Il Konin-
gen vormt het hart van de verhalen
over Elia en Elisa. Als je de Elia- en
Elisa-verhalen naast elkaar zet, zie
je tal van overeenkomsten.

Elisa's eerste optreden, beschreven
in II Koainten 4, hetinneft direct al
aan datgene wat we eerder hoorden
van Elia: een krutkie tnet olie van
een weduwe raakt niet leeg. De pro-

feet wekt de dode z(nn tot leven von
een wouw bii wie hii ziin intrck
heeft genomen.

In hoofdstuk 2 is te zien hoe Elisa
optreedt als Elia. Ze dtaget dezelt-
de kleren. Elia laat Elisa zijn man-
tel na. En Elisa doet afstand van
ziln oude leven door zijn eigen kle-
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ren te scheuren. Met ziin nieuwe
profetenmantel verricht Elisa het-
zelfde wonder als Elia: door ermee
op het water van de fordaan te
slaan, wiikt het water zodat hij
droog kan oversteken.

De mantel is niet meer dan een
symbool. Het verwilst naar een
overdracht die alleen door toedoen
van God kan plaatsvinden. Elisa
vraag om een dubbel deel van de
Geest die op Elia is. Elia kan daar
zelf niet over beschikken. God zal
het moeten geven. Of Elisa ook zo
nauw beuokken zal worden bii
Gods zaak zal blilken op het
moment dat God Elia tot zich
neemt. Als Elisa dat ziet, betekent
het dat God hem laat delen in wat
EIia al eerder heeft meegemaakt:
een ontmoeting met God zelf. Als
dit gebeurt, roept Elisa uit: 'miin
vader!' Nu zal hil, als drager van
Elia's geesteliikc erfenis, ziin naam
voortzetten en daarmee ook de
naam van de God van Ista€l.

De positie die Elia innam, wordt
ook aangeduid met de eretitel die
Elisa hein naroept: 'wagens en rui-
ters van Isra€l!'Elia is voor ziin
volk geweest als een machtig leger
en heeft het beschermd tegen
levensgevaarliike tegenstanders.
Daarbil moeten we vooral denken
aan de a{goden zoals Bail. Elia heeft
ze aanSewezen en op leven en dood
bestreden. Elisa doet het hem na en
krijgt aan het slot van ziin leven
dezelfde eretitel mee (II Koningen
l3: l4).

Al vaker is gebleken dat EIia in veel
opzichten liikt op Mozes. Dat bli)kt
opnieuw bii het oversteken van de

fordaan. Het herinnert aan de door-
tocht door de Schelfzee. De opvol-
ger van Mozes, fozua, herhaalt het
wonder bij de intocht ir het beloof-
de land. En ook Elisa, Elia's opvol-
ger, herhaalt het wonder.
Aan het slot van de lezing uit II
Koningen 2 is er nog een parallel
tussen Elia en Mozes. De profeten
gaan zoeken naar het lichaam van
Elia. Tevergeefs. Dat herinnert aan
het levenseinde van Mozes, zoals

beschreven in Deuteronomium 34.
Ook zijn lichaam wordt niet meer
8evondetr. Het symboliseert dat
men niet mag bliiven steken in het
(goedel verleden. De aandacht moet
naar voren worden gericht. Men
hoeft niet bang te ziin voor de toe-
komst, want God gaat yerder, via
de mensen die Hil in dienst neemt.

Acbtetgondea bij Elia's hodelvaafi
Het vethaal von de herrelvoo van
Elia tuoet worden tezien tegen de

ochteryrcnd van ziin siiid teten
Baal.

Als het goat om de gedachte dat
God ziin vetbondenheid met men-
seo v@)rtzet tot over de grcas van de
d(nd, vinden we dit in de biibel
kernochtig en terughoudend dtge-
drukt in het vethaal van Henoch in
Genes6 5:24- De vethondenhetd tu:-
sen Henoch en God wo t etver-
btoken drnr de dad. In Psalm
73:23-24 wordt bezongen hoe dke
gelovige daarcp mag vefirolwen:
'God laat zich doot de dood niet van
mii scheiden. lk nog bii Hem blii-
ven, voor altiid.'
In ll Koningen 2 wordt veel uitge-
brcider don in Genesis 5 verteld hoe

God de tuens Elia bii zich houdL De
rcden voot dit, naot biibelse ,naat-
staven, ongebruikeliike kiikie ochter
de schetmen is opnieuw te zoeken in
de conlrcntotie met de BaAlgods.

dienst. Het is een tegenwicht tegen

een onderdeel van de fiythologte
. rond Baiil. Men stelde zich Baiil
nateliik voor ak de wolketiider-
Men geloofd.e dat hii in ziin gevolg

v et goddelii kte dodengeesten had,
die als goddeliike soldaten tuet
poatden ea wagens hun vereerders

ter zitde konden stoon- EIia s hemel-
voart toont daorcntegen dot ook op
dit tenein de Herc het voor het zeg-
gn heeft.
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Kindercn in de kerk
Vertel een verhaal of praat met de

kinderen over 'doorgeven.' Neem
bijvoorbeeld een voorwerp mee dat
van Seneratie op generatie is door-
gegeven in een familie. Dat kan een
oude Statenbiibel ziln of een mooi
sieraad of een onderdeel van een
scrvies e.d. Het kan ook een voor-
werp zijn dat u van iemand hebt
gekregen met een speciale opdracht.
U kunt ook een opstapverhaal ver-
tellen over Matthijs.

Matthiis ziin opa is overleden. Mat-
thijs gaat naar de begefenis. Hii
vindt het heel erg en hij is heel ver-
clrietig. Matthiis kan er niet goed

over praten, maar hii denkt wel veel
na. Hii heeft nog nooit zoveel nage-

dacht. Een paar dagen na de begrafe-
nis gaat hii stilleties de tuir ir, waar
hii zo vaak opa geholpen heeft. Hii
pakt zijn schop en rommelt wat in
de aarde. Hij begint wat onkruid te
wieden. Hij weet eigenlilk niet pre-

cies wclke ie moet weghalen. opa
wees dat altijd precies aan. Maar ja,

die zegt niets meer. Matthiis zal het
zel{ moeten doen. Ziin vader en
moeder weten dr ook niets van.
Matthiis denkt diep na. En ia, hii
herinnen zich weer iets. Die lange
slierten, die vlug goeien, die moest
opa er altiid uittrekken. En dat
klcine daar, dat is ook onkruid. Dat
moet ie weghalen en dan groeien de

bloemen veel beter.
Matthiis gaat aan de slag. Heel
zorgvuldig. Met alle aandacht. Als
ziln vader langs komt, weet hij niet
wat hi, ziet. ')e bent net als opa,'
lacht die. Matthiis voelt zich
gewoon trots worden. fa, zo is het!
Het zal voortaan zijn taak zijn om
de tuin net zo mooi te houden als
opa deed. Opa is toch niet helemaal
dood. Want hij heeft Matthi,s een

nieuw werk gegeven. En hij is er

zeker blij mee, dat Matthijs zitn
werk verder gaat afmaken.

Dit is een deel van een verhaal uit
de bundel Verhalen om n<xtit te ver
geten getiteld'Znals opa' (Meinemat

Kindercn in de eiSen ruimte
Zie de rubrieken voor ionge cn
oudere kinderen.

Het werkblad uit het tiidschri{t
Zondags gaan we naar de kerk
INZVI laat een doolhof zien. Als de
kinderen de weg op de iuiste
manier inkleuren wordt het woord
'onvindbaar' zichtbaar. Elia is
onvindbaar, maar als ie goed kiikt,
vindt ie van alles van hem terug in
zijn opvolger Elia.

Kinderen terug in de kerk
Bii terugkeer in de kerk kunnen de

kinderen onderstaand lied zingen.

De melodie is een bekend, oud kin-
derliedie. De tekst benadrukt het
doorgeven aan elkaar van Gods
opdracht en het opgenomen zrin in
Gods verhaal. De namen in dit lied-
ie kunnen worden aangepast.
'k Zort zo gaag een ketting rligcn
want ik wil een steunpunt krijgen.
Eva, Sara, Bathseba
David en Debora.

'k Wil een kleurig snoer gaan maken
om mijn heimwee kwiit te raken,
Nabot cn Elia
en toen kwam Elisa.

Als een stevig koord met kralen
ziin wii deel van Cods verhalen,
KeeE Fie en Jessic., wij, in de Gloria!

Dit liedle is een bewerking van een
lied uit Eva' Lied I, lied 9 lKok).

Hanna van D()rsscn

Yijfde zondag van de zomer
Het is gocd om regclmatig stil te staan bii 'de hciligen ons voorgcgaan.' In
de lezing gaat het over Elisa die mag doorgaan in het spoor van Elia, zoals

fozua hct werk van Mozes vurrtzette. ln de kerken hebben we ook allcrlei
mcnsen die ons inspireren. Mensen val wic we hebben ontdekt of ervaren
dat zilgedreven worden/werden door de Ceest van God. We hopen iets van
hun geest mcc te krijgen. Het hoeven niet allcen grote namcn te ziin die
hierbii aandacht vcrdienen. Hct kan zelfs iets geestdodends hebbi:n om
stecds maar wccr te komen mct hetzelfde liistle van eerbicdwaardige
gcloofshelden. Hct zou aardig ziin om eens van elkaar te horen: wic is cr
voor jou een voorbeeld, zoals Elia dat was voor Elisa? Gotl helpt verder vra

mense n.

De psalm van dc zondag is het twcede deel van Psalm 27. Daarvan slurt
vooral het slot van hct beriimde vers 5 aan bii het thcma: 'Cii ziit de hclper
die mij niet verlaat, als vader cn als moedcr van mij g'aat.'

Psalm 47 bczingt hoe God zijn hemelse troon bestiigt. De ps'almtekst laat
zien hoc dicht Elia volgens [I Koningen 2 dic goddeliikc sfeer nadert.

Bii hct onderwerp van 'de hciligen ons voorgegaan'ziin vele liederen tc
vinden, bijvoorhecld de Gezangcn l1i, 265 cn 299.

Als cvangelielezing wordt in het leesrooster dc opwckking door fezus van
het dochtertje van fairus geaoemd lMarcus 5:22-d3). Dit vgrhaal past ook
hccl goed bii het verhaal in I Koningcn 17, waar Elia de zoon van de wedu-
we uit Sarefat uit de dood opwekt (zie de liturgischc toclichting bit I iuni).
Wannccr dit verhaal al is gelczen op I iuni kunnen vandaag de afscheids-
woorden van fczus tot zijn lecrlingen wordcn gelezen uit Johanncs 14:16-
26. Ook [ezus sprcekt daar van ziin hemelvaart en bemoedigt ziin volgelin-
gcn met de beloftc dat God ziin werk aan en mct hen niet zal stoppen. God
zal hcn laten delcn in ziin Geest. Een mooi licd hicrbii is Cezang 234.

Kinderliedercn
'Dc hcmelvaart van Elia' ait Biibelliederen voor ionge kinderen,lied 3l
{Bockencentrum).
'Elia in Horeb' uit Zin g het Woord,lied 34:8-l I INZVJ.

Klaas Spronk
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Thema: God helpt verder


