
1 Konings  19:1-15 

Agtergrond 

1 en 2 Konings word deur as Ou Testamentici beskou as deel van die Deuteronomistiese 

geskiedskrywing.  Die geskiedenis is tydens die ballingskapstyd geskryf toe die volk as gevolg van 

hulle situasie as dit ware die geskiedenis herinterpreteer het in ’n poging om hulle situasie te 

verstaan. So is al die konings geoordeel as gehoorsame of konings wat gedoen het wat verkeerd was 

in die oë van die Here.  

Die verhaal wat ons gaan lees speel af terwyl Agab en sy vrou Isebel die koningspaar van Israel was. 

Hy was een van die konings wat baie negatief beoordeel is. 

Inleiding 

Ten spyte van sy geweldige rykdom, het ’n miljoenêr geen sin in die lewe ervaar nie. Hy het ’n groot 

bedrag geld beloof aan die persoon wat hom gelukkig sou maak. Dit was nie lank nie of ’n filosoof 

het vir hom spelletjie gebring wat hyself ontwerp het en wat, so het hyself beloof, die miljoenêr se 

aandag sou aftrek van sy neerslagtigheid. Aanvanklik het dit die ryk man geboei, maar na ’n paar dae 

was hy heeltemal verveeld daarmee. En het hy weer in neerslagtigheid verval.  

Nog ’n filosoof se hulp is ingeroep. Die het hom laat planke saag, daarna moes hy dit skaaf en alle 

interessante dinge daarmee maak. Dit het hom ’n tyd lank opgevrolik want om handewerk te doen, 

beur ’n mens gewoonlik op. Dit was egter nie lank nie, of hy kon nie meer aan iets dink om te maak 

nie. Sy terneergedruktheid het teruggekeer. 

Uiteindelik het hy ’n geestelike leier genader en die het aanbeveel dat hy sy geld moet gebruik om 

vir minderbevoorregte mense die lewe makliker te maak. Aanvanklik was dit vir hom bitter moeilik 

om van sy geld afstand te doen om ander mense buiten homself te bevoordeel, maar gou het hy ’n 

diepe vreugde ervaar wanneer  hy gesien het hoe mense gelukkig 

word deur sy hulp. 

Dit was die beste raad wat die miljoenêr ooit gekry het. Hy het 

verskillende trustfondse geskep om oraloor liefdadigheidswerk te 

doen. Tot aan die einde van sy lewe in 1937 was hy ’n gelukkige 

man. Sy naam was John D Rockerfeller I. 

Die waarheid van hierdie storie word saamgevat deur nog iemand 

wat ook in 1937 dood is. Dit is Alfred Adler. Hy sê: “Jy kan binne 14 

dae genees word van jou melankolie as jy die volgende voorskrif 

stiptelik navolg: Dink elke dag, eerste ding in die oggend, wat jy kan 

doen om iemand gelukkig te maak met klein onmiddellik uitvoerbare 

dade van liefde en omgee.”  

Hiermee wil ek alles behalwe voorgee dat dit die oplossing vir Elia 

onder die besembos was. Ek glo byna nie dat dit vir hom goeie raad 

sou gewees het om te hoor: Gaan doen net goeie dinge vir ander en 

jy sal beter voel nie. Tog is die raad gedeeltelik wat wel met Elia 



gebeur het. Hy het daar onder die besembos weer sy roeping ontdek, en dit het gemaak dat hy weer 

kon opstaan en voorgaan met dit waarvoor God hom geroep het. Toe hy weer sy roeping ontdek, 

het hy die moed gehad om aan te gaan. 

Wat was Elia se roeping? God het hom geroep as profeet. Hy moet vir Israel, en daarmee saam ook 

die koningshuis die regte pad aandui. Dit was beslis nie die maklikste roeping nie. Dit het hom in 

botsing gebring met die volk, die koningshuis en die priesters van Baäl. 

Kom ek vertel vinnig die storie. Agab was die seun van Omri. Omri was die hoof van die leër van 

Israel wat koning geword het nadat Simri die vorige koning, Ela, doodgemaak het. Omri het met die 

leër vir Simri verslaan en toe vir twaalf jaar regeer in Israel.  Hy het gedoen wat verkeerd was in die 

oë van die Here. Sy seun Agab het hom opgevolg. Agab het getrou met Isebel. Sy was die dogter van 

die koning van Sidon – dit was ’n Fenisiese stad. Sy het die Baäl aanbidding ywerig bevorder. 

Agab het soos sy pa en onder invloed van sy vrou Israel op die verkeerde pad geneem. En dit is waar 

Elia toe in die prentjie kom Hy moes telkemale as God se profeet waarsku. Hy moes as straf 

aankondig dat daar vir ’n paar jaar geen reën sou val nie. Dit het tot erge hongersnood in Israel gelei. 

Daarna moes Elia die Baälprofete die stryd aansê. Julle ken die verhaal van hoe hulle moes offers 

bring en bid vir vuur uit die hemel. Dit het nie gebeur nie, maar toe Elia bid het die vuur gekom om 

sy offer te brand. Daarna het Elia al die Baälprofete laat doodmaak. 

Die gebeure het gemaak dat Isebel  beloof het dat Elia gemaak gaan word. Sy stuur iemand as 

boodskapper om die nuus aan Elia oor te dra. Elia vlug – baie ver. Hy vlug uit Israel tot in Juda. Uit 

die land uit na die buurland. Daar sou Isebel hom nie in die hande kry nie. Hy vlug tot in Berseba – 

omtrent honderd en sestig kilometer van Samaria af waar die paleis was.  

En dan vlug Elia nog ’n verder – ’n dagreis verder in die woestyn in. Die laaste deel heeltemal op sy 

eie, sonder sy slaaf. Daar sou Isebel hom nog mineder kry. Die woestyn was vir die mense in die Ou 

Testament die plek van eensaamheid, verlatenheid. 

En dit is waar Elia onder die besembos eindig. Daar gaan lê hy en verlang om dood te gaan. Eintlik 

heel ironies. Hy vlug weg van Isebel af uit vrees dat sy hom gaan doodmaak – en as hy ver weg van 

haar af is, dan verlang hy om dood te gaan. 

Ons kan nogal met arme Elia simpatiseer. Hy het net die 

werk gedoen waarvoor God hom geroep het. Hy was 

profeet. Hy was boodskapper. Hy het met 

gehoorsaamheid sy taak uitgevoer. Maar telkens het dit 

hom in die moeilikheid gebring. Hy vrees vir sy lewe. 

Daarom dat hy in moedeloosheid kan sê: “Nou is dit 

genoeg.” Dit kla hy teenoor die Here. Die Here wat hom 

geroep en gestuur het. Die Here in wie se diens hy is en 

wie hy gehoorsaam. 

’n Mens kry so half die gedagte dat hy God verkwalik vir sy situasie. So asof hy wil sê dat God hom in 

die steek gelaat het. So asof hy wil te kenne gee dat God darem beter vir hom as sy profeet en 

boodskappe moet sorg.  



Dan lees ons dat Elia aan die slaap raak.  

En as hy wakker word, dan is dit engel hom wakker maak.  

 Met die wakkermaak sit die engel ’n ete aan hom voor: roosterkoek en water. Elia eet en slaap 

weer. ’n Tweede keer maak die engel hom wakker en kry hy die opdrag om te eet.  En dan het Elia 

genoeg krag om vir veertig dae en veertig nagte verder te reis tot by die berg Horeb. 

Hierdie engel God se gestuurde na Elia. Die sorg van die engel was God se manier van vir Elia sorg. 

Hy sien Elia in sy terneergedruktheid raak en sorg vir hom.  

Die berg Horeb speel ’n belangrike rol in die Ou 

Testament. Dit is dieselfde plek as Sinai waar Moses 

die wet van God ontvang het. Israel het met die uittog 

’n lang tyd daar vertoef. Nou keer Elia weer terug 

daarheen. Sommer vir interessantheid: Sedert die 

Bisantynse tye is Horeb of die berg Sinai geïdentifiseer 

as Jebel Musa in die suidelike Sinai skiereiland.  

Nog iets wat opmerklik is, is die verband tussen Moses 

en Elia. Hulle albei word as besonderse diensknegte 

van God voorgestel in die Ou Testament. In die Nuwe 

Testament is hulle by as Jesus verheerlik word.  

By Horeb praat God weer met Elia. Twee 

keer moet hy antwoord op die vraag: Wat 

maak jy hier? Met hierdie vraag bring God 

vir Elia terug by sy roeping. Sy roeping is om 

profeet te wees in Israel – nie om baie ver 

vandaar in die woestyn in Juda weg te kruip 

nie.  

Elia het ’n verduideliking reg: Hy het hom 

met hart en siel aan sy taak gewy. Maar die 

Israeliete wil nie luister nie en soek sy lewe. 

Hulle wil hom soos al die ander profete van 

God doodmaak. 

En dan sien ons weer hoe sag werk God met ’n mens. Elia word na buite genooi. Daar beleef hy ’n 

sterk wind  wat die berg uitmekaar ruk en rotse losskeur. Hy beleef ’n aardbewing. Hy aanskou ’n 

vuur.  Alles dinge wat God se grootheid en almag beklemtoon. Ons lees egter dat God nie in die 

kragte werkinge was nie. Nee, Elie beleef ook ’n fluistering van die windstilte. En in die fluistering 

van die windstilte is God teenwoordig. Daar beleef Elia vir God en daar bedek hy sy gesig voor God 

met sy mantel. 

Ook met die tweede vraag: Wat maak jy hier? Het Elia sy antwoord gereed. Hy beklemtoon 

weereens dat hy vlug vir sy lewe. Dit is asof hy wil sê: Ek het rede om hier te wees. Ek is tog die 

laaste profeet wat oor is. Die ander is dood. Ek moet immers lewe. 



Maar God bevestig sy roeping met ’n opdrag: “Draai in jou spore om...” Gaan terug. Gaan doen jou 

werk.  Gaan wees my profeet en boodskapper. Elia gaan doen dit. Ons lees dat hy sy taak uitvoer. 

Wat ons moet raaksien in die verhaal is Elia se terneergedruktheid – met reg, God se sorg – sagte 

sorg, en God se bevestiging van Elia se roeping.   

Dit is die drie dinge wat ek vir ons elkeen se lewe wil uitwys.  

 Ons raak ook baie keer terneergedruk. Dit is as die dinge vir ons te veel raak. As die eise te 

hoog word. As ons moet en moedeloos raak. Dalk lei aan uitbranding. Dit is die kere wat ons 

figuurlik gesproke onder die besembos gaan lê en sê: Dit is nou genoeg.  

Dit gebeur met ons almal. Een of ander tyd. Met sommiges baie kere. By sommige hou dit 

dalk baie lank aan. Soms is daar mediese redes voor. Ander kere as gevolg van 

verhoudingsprobleme. Soms werksdruk. Of druk uit die samelewing. Of finansiële druk. Of 

sommer net moegheid. 

 Die wonderlike is dat God dan steeds sorg. God het nie vir die weghardlopende Elia aan 

homself oorgelaat nie. Hy het sy fisiese behoeftes aangespreek. Hy het saggies gewerk en 

Homself weer aan Elia bekend gestel. Nie as die God is storms en aardbewings en vuur nie – 

nee as die God in die fluistering van die windstilte.  

God werk ook steeds met ons. In ons terneergedruktheid en moegheid en stresvolle lewe. 

God werk sag met ons as ons wil weghardloop van ons roeping. Hy veroordeel nie. Hy jaag 

nie weg nie. Hy nooi ons nader. Luister na sy uitnodiging in Matteus 11:128: “Kom na my toe, 

almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op en leer van my, 

want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag 

en my juk is lig.” 

En hierdie uitnodiging kom van Jesus waarvan ons in Hebreërs lees dat Hy self mens geword 

het en weet wat die eise is wat menswees aan ons stel. 

 Ons roeping gaan voort. Al voel ons dikwels asof alles te veel word. Al wil ons handdoek 

ingooi en maar in ’n grot wegkruip. God gaan maar keer op keer vir ons vra: Wat maak jy 

hier? Nie om te veroordeel of te dreig nie. Nee, om ons herhaaldelik weer te herinner wat is 

ons roeping. God gaan ons telkens maar weer in die sagte fluistering van die windstilte 

herinner dat Hy steeds daar is en ons terugroep na Hom en sy roeping vir ons. 

Wat is ons roeping? Baie breedweg gestel: om voluit vir God te leef. Om God te 

verteenwoordig op elke plek waar jy is en kom. Jou huis, jou werk, jou ontspanning. Jou 

leefwêreld. 

Slot 

Elia het onder die besembos en in die grot ontdek dat sy roeping is steeds om profeet te wees. John 

D Rockerfeller I het uit sy terneergedruktheid sy roeping ontdek om ander mense met sy geld te 

dien. In hulle terneergedruktheid het God met sy sagte hand hulle roeping bevestig om in sy diens te 

wees. God sal ook as ons terneergedruk raak met sy sagte hand ons maar weer terugbring by ons 

roeping.    



 

     


