
(Slide 25) 1 Konings 17:8-16 

Agtergrond 

Die twee boeke van Konings is deel van die Deuteronomistiese geskiedskrywing. Nadat Juda die oorlog 

teen die Assiriërs verloor het en weggevoer is na Babilon, is hierdie geskiedenis opgeteken. Dit was 

verhale wat mondelings oorgelewer is. Wat gebeur het is dat die Israeliete in die vreemde land as dit 

ware hulle geskiedenis as volk van God begin oordink het in en gewonder het wat verkeerd gegaan 

het. So het hulle hulle geskiedenis geevalueer en herinterpreteer. Daarom word in Konings geskryf 

oor al die konings van Dawid tot Josafat van Juda en Ahasia van Israel. Almal word beoordeel en ons 

lees dat hulle of gedoen het wat verkeerd was of goeie konings was. 

Die gedeelte wat ons gaan lees gaan oor die tyd toe Agab en sy vrou Isebel regeer het. Isebel was ’n 

Sidomitiese prinses en het saam met Agab die volk verlei om Baäl te aanbid. In die tyd het God die 

profeet Elia gestuur en hy het heftig teen Agab en Isebel geprofeteer. Ons moet die verhaal van Elia 

en die weeduwee verstaan as deel van die konflik as gevolg van die aanbidding God en Baäl. 

Inleiding 

Jare gelede het ’n skip aan die kus van ’n onherbergsame 

eiland gesink. Die enigste oorlewende was ’n man wat aan 

’n plank vasgehou het en met ’n seestroom meegesleur is. 

Uiteindelik het hy lewend op die strand uitgespoel. Na sy 

aanvanklike vreugde omdat hy oorleef het, was hy 

ontsteld om te sien dat die eiland heeltemal onbewoon is 

en dat daar nie veel natuurlike voedsel was om van te lewe 

nie. Met sy karige bronne daar op die eiland kon hy wel 

daarin slaag om vir hom ’n primitiewe hut teen die dag se 

fel son en die nag se koue op te rig. Elke dag het hy vurig tot God gebid om redding. Maar sy kop het 

vir hom gesê dat die soekgeselskap na die ramp nie vermoed het daar ’n oorlewende kon wees nie, 

en dus nie eens op die eiland sal gaan soek nie. Die enkele skepe wat wel in die daaropvolgende dae 

in die verte verby gevaar het, het boonop nie sy wanhopige pogings om aandag met gebare te trek, 

raakgesien nie. 

Eendag toe hy rasend van die honger terug kom na ’n onsuksesvolle soektog na kos, sien hy tot sy 

konsternasie dat sy hut aan die brand was. Later het hy besef dat die son op sy sakspieëltjie geskyn 

het en waarskynlik die brand veroorsaak het. Hy het die oggend nog daarmee vir verbygaande skepe 

probeer sein om hulle aandag te trek. Die man het dit daar op die grond laat lê en nou het dit die 

brand veroorsaak. Sy skuilplek teen die elemente was daarmee heen. 

Hy was regtig wanhopig. Woedend het hy die wispelturige God gevloek wat hom die seeramp laat 

oorleef het, maar hom nou hulpeloos aan sy lot oorgelaat het. Maar die volgende dag sien die 

skipbreukeling tot sy stomme verbasing hoe ’n groot skip nader vaar, anker gooi en ’n matroos in ’n 

roeibootjie neerlaat om hom te kom red. 

“Hoe op aarde het julle geweet hier is iemand op die eiland” was sy oorblufte vraag aan sy redders. 

“Ons het jou rookseine gesien!” was die antwoord. 



Hierdie verhaal van iets slegs wat gebeur maar op die ou einde voordelig uitwerk, herinner my aan 

Elia en die weduwee se verhaal. Aanvanklik lyk Elia en die weduwee en haar seun se sake maar beroerd 

– maar deur God se ingryping verander dit en het dit ’n heel positiewe einde. Die boodskap van albei 

hierdie verhale is dat God voorsien; God sorg. 

1. (Slide 28) Elia en die weduwee 

Elia verskyn vanuit die bloute in die Koningsboek. Ons lees dat hy ’n Tisbiet was. ’n Bywoner in Israel 

wat van Gilead gekom het. Ons weet niks meer van hom nie. Sommer in die eerste vers wat daar oor 

Elia geskryf word, is hy in konflik met Agab. Agab het sy vader Omri as koning van Israel opgevolg. 

Omri was uit ’n politieke hoek ’n gerekende koning, wat ook in buite-Bybelse bronne vermeld word.  

Hy het dit reggekry om binne 12 jaar die 10-stammeryk te verenig en ’n pragtige hoofstad vir hulle te 

vestig in Samaria, een van die weinige stede wat van nuuts af deur Israel gebou is. Die Assiriërs verwys 

’n 150 jaar na sy dood nog na Israel as die “land van Omri” en hy word op ’n Moabitiese steen met 

inskripsies vermeld. Ongelukkig het hy geestelik dieselfde pad as Jerobeam en die vorige konings van 

die Noordryk wat die Here met hulle afgodsbeelde uittart, geloop.  Daarom staan die Konings skrywers 

baie min spasie aan hom af. 

Sy seun Agab was net so afvallig is soos sy voorgangers. Hy het selfs verder gaan en Israel intensief 

aan die Baälgodsdiens blootstel, veral nadat hy met Isebel, die dogter van Etbaäl van Sidon trou. En 

dit was hierdie Baäl aanbidding wat hom in konflik met Elia as profeet bring. Elia begin sy profesie deur 

aan Agab te vertel dat dit nie weer gou sal reën nie. Die res van die verhaal speel dan af in hierdie tyd 

van droogte. 

In hierdie droogte is daar baie meer opgeteken as wat daar op die oog af staan. Baäl was die God van 

vrugbaarheid. Sy aanbidders het geglo dat hy reën en gunstige landbou omstandighede verseker. Hy 

was die gewer van al die goeie oeste en voorspoed. Elia kom dus met sy profesie die koning en Israel 

herinner dat dit nie Baäl is wat vir hulle sorg nie maar God. 

Uit die verhaal kan ons aflei hoe erg die droog was. Die weduwee se meel en olie is so te sê op. Dit is 

haar laaste voorrade en daarna weet sy wag ’n hongerdood. Die droogte word beklemtoon deur Elia 

se versoek vir water en kos. Ons lees ook dat sy besig is om houtjies op te tel. Die houtjies was eintlik 

maar stokkies en sê iets van die droogte. Dit was beslis nie lekker brandhout nie. 

In hierdie droogte tyd stuur God vir Elia na Sarafat by Sidon. Sarafat was 8 myl suid van Sidon en 14 

myl noord van Tirus. Dit was in die gebied waar Baäl aanbidding baie gewild was. Isebel self het uit 

daardie gebied gekom. 

In die gebied moet Elia gaan skuiling soek by ’n weduwee. Weduwees was in die Bybelse tyd van die 

mees marginale en weerlose figure.  Sonder ’n man of volwasse seun was sy op haar self aangewese. 

Sy sou nie iemand gehad het as broodwinner vir haar en haar seun nie en van aalmoese van ander 

afhanklik gewees het. In so ’n droogte tyd sou dit nog erger gewes het. Tog kan ons aflei dat sy wel op 

’n stadium wel af moes wees. Haar huis het immers ’n bo-kamer gehad. Dit was iets wat net die ryker 

mense gehad het. 

Elia gehoorsaam God se opdrag. Hy gaan soek die weduwee. Ook die weduwee is gehoorsaam. Sy 

versorg Elia. Uit haar antwoord waarin sy haar op God beroep, lei ons af dat sy God geken het. Al woon 

sy in hierdie oorwegend Baäl gebied, ken sy vir God. In die Bybelse tyd was die optrede teen 



vreemdelinge baie belangrik. Jy moes so iemand versorg. Daarom dat hierdie arm weduwee bereid is 

om die bietjie wat sy het, met Elia te deel. Eintlik gaan dit oor meer as net deel. Sy is gehoorsaam om 

die laaste bietjie meel en olie wat sy vir haarself en haar seun het, aan Elia af te staan. Sy gee aan Elia 

water, kos en huisvesting.  

Aanvanklik is daar net sprake van haar en haar seun. Later word daar verwys na haar gesin. Die 

vermoede is dat dit hier oor meer mense kan gaan en dat sy dalk – soos die gebruik was in daardie tyd 

– ’n uitgebreide gesin van ouers en of skoonouers gehad het. 

Hoe dit ook al sy, sy vertrou genoeg op God om Elia se versekering dat die meel en olie nie sal opraak 

nie, te aanvaar. Sy steek nie vas by Baäl as vrugbaarheidsgod en kamtige voorsiener van voedsel en 

drank nie. Sy vertrou op God. 

En dan is sy nie teleurgesteld nie. God sorg. Die meel en olie raak nie minder nie. Vir langer as drie jaar 

vertoef Elia by haar en leef hulle uit die meel in die kruik en die olie in die erdekan. Eers drie jaar later 

kry Elia opdrag om nie verder weg te kruip vir Agab nie en gee God die versekering dat dit weer sal 

reën. 

2. (Fly in) God sorg 

Die waarheid wat ons in hierdie verhaal moet raaksien is God wat sorg. God is die voorsiener van reën 

en oeste. Nie een of ander afgod nie. God wat hierdie wêreld gemaak het, sorg vir sy wêreld. Hierdie 

waarheid ontdek Elia, die weduwee en Agab en die volk juis deur God wat die reën terughou maar ter 

selfdertyd op ’n wonderlike manier vir Elia en die weduwee en haar gesin sorg. 

Kom ons neem ’n oomblik om hierdie waarheid in vandag se lewe te deurdink. Die waarheid vir ons 

sorg. Ons beleef dalk nie meer so direk soos in die Bybelse tyd God se sorg nie. Ons het ’n ekonomie 

en is deel van ’n wêreld ekonomie wat nie so vinnig en direk deur reën geaffekteer sal word nie. Maar 

as ’n mens so ’n oomblik daaroor nadink besef jy dat die ekonomie en al sy fasette maar ook deel van 

God se sorg is. 

Ja, ons kos, ons huisvesting, ons elkeen se werk, ons vermoëns, ons daaglikse gerief en weelde, ons 

besittings – ja, alles is God se sorg aan ons. Ons dink dalk baie keer, of ons leef baie keer asof ons dit 

self verdien en bemiddel, maar dit is God se sorg. Alles is God se geskenk en genade aan ons. 

Daarom moet ons gereeld ons seëninge tel. Ons moet dit waardeer. Ons moet ons dankbaarheid aan 

God oordra. Ons moet in dankbaarheid dit wat ons het aan God wei. Ons dankbaarheid moet sigbaar 

word as ons ook soos die weduwee ons vertroue op God stel. Ons mag nie ons vertroue op dit wat 

God vir ons gee stel nie. Ons dankbaarheid moet juis ook sigbaar word as ons ander help. Soos die 

weduwee moet ons ook bereid wees om weg te gee – al maak dit ons dalk self seer en doen dit ons 

skade aan. 

’n Wynmaatskappy het eenkeer die volgende advertensie in ’n tydskrif geplaas: “Die aarde gee aan 

ons wonderlike druiwe. Die druiwe gee aan ons wonderlike wyne. Die wyne gee aan ons wonderlike 

vriende. Baie dankie, aarde.” As gelowiges sou ons wil sê: Dankie, God! 

Paul Elridge vertel van ’n man van in die tagtig wat eendag ’n perskeboom geplant het. Sy skeptiese 

buurman het dit staan en bekyk en toe opgemerk: “Jy verwag seker nie om perskes van daardie 



boompie te eet nie, nie waar nie?” Die oubaas het op sy graaf geleun en geantwoord: “Nee, op my 

ouderdom is dit onmoontlik. Maar ek het my lewe lank perskes geëet en geniet – nooit van ’n boom 

wat ek self geplant het nie. Ek is net besig om dankie te sê vir al die perskes wat ek kon geniet.” 

Ons word vanoggend weer herinner: God sorg. 

3. (Fly in) God sorg deur ’n eenvoudige mense 

Nog ’n waarheid van die hierdie verhaal is juis dat God mense gebruik. Hy demonstreer deur Elia en 

die weduwee sy sorg aan Agab en Israel. 

 Elia word as profeet geroep om te profeteer teen Agab en Isebel en die volk Israel oor hulle 

aanbidding van Baäl. Nie net moet hy profeteer en aankondig dat dit sal ophou reën nie, maar 

ook deur drie jaar te oorleef by die weduwee van die meel en olie demonstreer hy God – en 

nie Baäl – se sorg. Die feit dat Elia so uit die bloute verskyn in die Koningsverhaal en dat ons 

niks van hom weet nie beklemtoon dat hy maar ’n doodgewone mens was. El al was hy maar 

so doodgewoon soos ons elkeen, gebruik God hom. 

 Dieselfde is waar van die weduwee. Iemand wat op die rand van die samelewing staan. 

Iemand wat niks meer het nie en reg maak vir ’n hongerdood. Heeltemal onbelangrik, maar 

goed genoeg om deur God gebruik te word. Al is sy niks en al het sy niks, word sy die 

instrument waardeur God wys dat Hy en nie die kamtige Baäl nie, sorg. Hierdie eenvoudige 

weduwee word die preek vir die koning en volk. 

Al wat Elia en die weduwee doen is om gehoorsaam te wees.  

Ook vandag gebruik God steeds mense. Doodgewone mense – mense wat niks is of niks het nie. Mense 

wat gehoorsaam is. Hy gebruik mense om met hulle lewe te verkondig dat Hy die God is wat sorg.     

Ons eie seëninge moet vir ander die teken wees van God se sorg. Ons kan dit doen deur te leef dat 

alles wat ons is en het God se sorg is. Ons is maar net bestuurders van dit wat God aan ons toevertrou 

het: ons vermoëns, vaardighede, opleiding, besittings, geld – alles. Die manier waarop ons daarmee 

omgaan, met ander woorde hoe ons dit self gebruik en geniet en dit weggee vir ander, moet wys na 

God se sorg. 

(Slide 30) Erich Fromm verduidelik weggee soos volg: “Daar is verskillende idees van rykdom. Party is 

ryk omdat hulle nie gee nie. Ander is ryk juis omdat hulle gee. Dit is nie wat hulle wat baie het wat ryk 

is nie, maar hulle wat baie gee.” 

God gebruik ons om te sorg. 

Slot 

God sorg en God sorg deur mense.  

 Dit is wat die drenkeling op die eiland ontdek het. Na die afbrand van sy hut, het hy dit sekerlik 

nie geglo nie. Maar dit was so.  

 Dit is wat die weduwee ontdek het. Met Elia se versoek om haar laaste meel en olie as kos vir 

hom te gee, het sy dit sekerlik nie geglo nie. Maar dit was so. 

God sorg vir ons. Ons kan dit glo. 



God wil sorg deur ons. Ons moet gehoorsaam wees. 


