
Gemeente 

Vanochtend richt ik mij in het bijzonder tot onze gasten die hier zijn vanwege de doop van Tobias. 
En daarbij denk ik in het bijzonder aan diegenen die eigenlijk nooit naar de kerk gaan en die eerlijk 
gezegd niets met het christelijk geloof hebben. 
Allereerst mijn oprechte waardering voor het feit dat jullie hier zijn, dat jullie op zondagmorgen 
misschien wel extra vroeg uit bed zijn gekomen om hier te zijn uit liefde en respect voor Hendry en 
Henrieke. Om mee te maken voor wat voor hen belangrijk is. De doop van Tobias. 
Ik weet natuurlijk niet hoe u en jij hier verder zit: op je gemak, of juist onwennig. 
Nieuwsgierig of met een gevoel van vervreemding. 
Dat die vraag bij je opkomt: wat doen die mensen hier op zondagmorgen, wat zoeken ze? 
Niet alleen vandaag, maar elke zondag 
Niet alleen nu maar het gebeurt al bijna 2000 jaar 
Niet alleen hier, maar overal wereldwijd.  
Misschien hebben jullie wel woorden gehoord die vragen oproepen. 
Ingrijpende woorden rondom de doop. 
De doop die de overgang markeert van een leven zonder toekomst naar een leven met toekomst 
 
En dan het verhaal dat we zojuist uit de Bijbel hebben gelezen. 
Misschien wel bekend, uit de kinderbijbel op de lagere school Elia op de Karmel 
Het gebeurde bijna 3000 geleden die bergrug berg bij de Middellandse Zee 

 
Hier een plaatje van die plek, de fotograaf vanochtend peter Mulder is daar een paar jaar geleden 
geweest met oa. Zijn vader. Hij stuurde mij deze foto. 

 
Prachtig natuurgebied 
Daar gebeurde het verhaal uit 1 Koningen 18  
Het duel tussen de bijbelse profeet Elia en de profeten van die andere religie, de baalreligie met de 
vraag: wie is nou echt God 



 
Een offer dier klaarleggen en dan dat niet zelf aanstelen, maar dat laten gebeuren door een iets of 
iemand buiten onze menselijke werkelijkheid 
Elia die dit duel wint. 
Want op zijn gebed komt er vuur uit de hemel die niet alleen het offer ontsteekt, maar alles volledig 
in de as legt 
En het volk kiest dan de God van Elia 
De HEER Jahweh is God. 
 
Ok een mooi verhaal, maar waarom houden wij ons hier anno 2019 in een totaal andere wereld en 
cultuur nog bezig met dit oude verhaal. 
En dat doen we elke zondag, luisteren naar de oeroude woorden en verhalen van de Bijbel 
Niet omdat we een club van liefhebbers van de geschiedenis zijn, maar omdat wij serieus 
verwachten, dat die verhalen van toen alles met ons leven vandaag te maken hebben. 
En dan niet zijdelings, maar met het allerbelangrijkste van ons leven nu. 
Met dat wat we bij de doop hebben gehoord 
Verhalen die vertellen van een leven zonder toekomst en een leven met toekomst. 
Voor ons persoonlijk en voor ons samen, ja voor de hele wereld. 
Het gaat wel ergens om in die verhalen. 
Ik wil u meenemen in dat verhaal van Elia op de Karmel om te ontdekken dat het voor ons nu is 
De vraag die centraal staat is: waarvoor, waarom leef je?  
Wat is onopgeefbaar.  
Dat wat je leven zin en betekenis geeft, maar ook waardoor je zin in het leven krijgt 
En als het je ontvalt dat dan ook de zin van en de zin in het leven verkruimelt 
 
 
Dat is niet eens zo’n gemakkelijke vraag. 
Zeker in ons drukke en hectische leven vandaag. 
Je leeft en je overleeft zo dat de vraag waarvoor en waarom onder de oppervlakte blijft. 
Maar het is er wel: dat wat je leven bepaalt, dat wat je denken, je verlangens je plannen stuurt. 
Dat is wat de Bijbel een god noemt. 
In 1 Koningen 18 gaat het om de vraag wie of wat is ‘god’ in jouw leven. 
Persoonlijk, maar ook vaak collectief. 
Want welke god je leven beheerst, is heel vaak cultureel bepaald, iets wat de hele samenleving doet. 
Bewust of onbewust. 
Die vraag wordt door de profeet Elia toen op de Karmel naar de oppervlakte gehaald. 
Wie of wat is jouw God? 
Is dat Jahweh de God van Elia of is dat de baal, de god die toen de samenleving beheerste 
Elia staat er niet best voor. 
In zijn eentje tegenover de 450 profeten van de baal. 



Aantallen zeggen niet alles, maar ze zeggen wel wat. 
Op de vraag wie is nou echt jullie god - Jahweh of de baal - komt geen enkele reactie. 
Waarom niet? 
Ik denk dat ze het gewoon niet weten 
Het zit te diep onder de oppervlakte 
Het zit onder de oppervlakte 
Jahweh is de god van de oude verhalen en velen zullen hem niet bewust hebben afgezworen, maar 
dat hij alles in hun leven is, nee, eerlijk gezegd niet echt. 
Zoals dat ook voor veel mensen ook binnen de kerk het geval is. 
De God van de verhalen, de gewoontes en tradities de God van een fatsoenlijk christelijk leven, maar 
Is HIJ echt alles voor je? 
Leeft Hij in je hart? 
Is Hij je houvast en je ijkpunt in je denken, in de keuzes die je maakt 
Of is dat eerlijk gezegd iets of iemand anders 
Toen was dat evident de baalreligie. 
Baal was de god van de vruchtbaarheid, de groeikracht, de potentie, de levenskracht 
Daar waar alles om draaide in die agrarische samenleving van toen. 
Graan op de akkers 
Vruchten in boomgaard en de wijngaard 
Jongvee in de stallen 
Je eigen kinderen 
Baal staat garant voor levenskracht. 
Baal betekent bezitter van het leven 
Door de baal te vereren kreeg je zelf die levenskracht in handen. 
Een samenleving waar alles draait om kracht en macht 
Hoe krijg ik grip op het leven 
En dan zie je iets dat altijd gebeurt 
Als jij je god, je zin, je houvast, je doel, je hartsverlangen zoekt in iets van dit bestaan en als bezit in je 
leven als god gaat fungeren of je carrière of je uiterlijk of je social network of je gezin of je volk of je 
way of life die je koste wat het kost wilt handhaven als iets uit het bestaande god wordt in je leven, 
gaat het fout. Het gaat je beheersen en je gaat offers brengen die alle perken te buiten gaan. Want 
als je het eigenlijke zoekt in deze dingen, dan is het nooit genoegd, dan vind je nooit wat je echt 
zoekt dan is het een bodemloze put die al maar meer kost.  
De liep baalgodsdienst van leven uit op kinderoffers. 
Als het offeren van je eigen zoon of dochter nodig was om levenskracht te krijgen, dan was het niet 
anders.  
Als iets van ons leven hier je alles wordt, dan gaat je dat alles kosten. 
In het groot en in het klein 
En je eindigt in de teleurstelling en je verliest de zin van en in het leven.  
Ook in het groot. 
Zo waarschuwt de Bijbel voor de god van het geld en we zien het vandaag gebeuren  
De god van het geld eist groei, altijd maar meer groei, en winst, anders komt onze wereld krakend tot 
stilstand 
Die groei die vereist wordt mergelt de aarde uit en vergiftigt en doet het klimaat ontsporen 
Wie is echt god in ons leven? 
 
De profeet brengt die vraag weer onder de publieke aandacht daar op de berg Karmel. 
Een actuele vraag omdat de regen, voorwaarde voor groei, al een paar jaar is weggebleven. 
De Bijbel onthult dat deze droogte door God de schepper de God van Israel was ingezet. 
Niet om af te breken, maar om wakker te roepen, om terug te roepen van een weg naar de afgrond. 
Zoals je misschien vandaag de alarmerende berichten over het klimaat een make-up call kunt 
noemen. 



Waar zijn we als mensheid mee bezig 
Wie of Wat is onze god 
Denk daarover na voordat het echt te laat is. 
Elia bepaalt de mensen bij die vraag 
Wie is nou echt God. 
Niet de god die jezelf hebt bedacht die je alles wat je lief is doet verliezen 
Maar de God die leven geeft en de toekomst weer opent 
Niet de god uit je eigen onderbuik of uit je eigen hart, of van tussen je oren, maar God. 
Als Hij echt is dan mag je verwachten dat Hij echt van zich laat horen. 
Dat is de inzet van Elia 
De echte God zal van zich laten horen. 
Of Hij is geen God 
Een God die echt antwoord geeft als je Hem aanroept. 
De god die je leven niet laat eindigen in leegte en teleurstelling 
Met wat je ook bereikt mag hebben, een intense leegte 
Maar de God die je een vrede geeft wat er ook gebeurt 
Die je houvast geeft als je alles los moet laten 
De God die je nieuwe kracht geeft als je er compleet doorheen was 
De God die je de weg wijst als alles doodliep 
De God die je toekomst geeft als je niets meer hebt 
De God die jou draagt als je niet meer kunt 
De God die er is 
Ik zal er zijn Jahweh is zijn naam 
 
En zo gebeurt het. 
De baalprofeten mogen eerst.  
Zij hebben verreweg de meeste aanhangers 
En zij laten zien wat godsdienst is en doet. 
Zij roepen hun god aan en maken er een overweldigende manifestatie van. 
Dat doet religie ook. 
Religie kan mensen heel enthousiast maken of zelfs heel fanatiek maken, vooral als je met veel bent 
Voor veel mensen is dat waar ze in hun godsdienst van leven. 
Kerkdiensten samenkomsten die met meeslepende en goede muziek en dans en zang, meeslepende 
toespraken en gebeden jou ook in vuur en vlam zetten. Dit is echt. 
Maar dan juist dan moet je de vraag stellen, hoe goed het ook valt, is het echt God 
Of is het alleen opgezweepte religie.  
Hoe de profeten en priesters ook hun best doen en zich laten opzwepen 
Er gebeurt heel veel, uren en uren 
Er kwam geen antwoord 
Precies dat wat we als mensen in het diepst van onze ziel het meest nodig hebben 
Dat als  ik roep en bid en zing en spreek meer is dan mijn eigen emoties  
Dat ik echt God mag ONTMOETEN 
Iemand die jou opzoekt 
Iemand die er is 
Zodat je diepste eenzaamheid die geen mens kan oplossen, zelfs je liefste naaste niet,  wordt 
opgeheven. 
Want je hebt God ontmoet 
Die zegt: wees niet bang ik ben er. 
Want dat is mijn naam, zo Ben Ik. 
 
En dan is de beurt aan Elia 
En het eerste wat hij doet is het volk bij zich laten komen 



Kom hier mensen 
Elia bouwt niet aan een show, maar schept de voorwaarden voor een ontmoeting 
Hij herstelt een oud altaar met 12 stenen  
Die verwijzen naar het volk dat is opgebouwd uit de 12 zonen van Jacob 
Maar het kenmerk van dat volk is niet dat het zichzelf presenteert, en de reden en de zin van zijn 
bestaan in zichzelf zoekt, nee, het is een volk dat zijn naam en daarmee zijn zin en bestemming van 
God had gekregen: Israel. 
Niet een volk dat leeft uit eigen potentie en ambitie en wijsheid, maar leeft, met lege handen uit de 
zegen die God hen geeft. 
Die zo mag ontdekken dat de zin van en de zin in het leven niet in onszelf ligt, maar in wat God geeft 
in de ontmoeting en het leven met Hem 
Om dat te onderstrepen laat Elia 12 kruiken met water over het altaar en het offerdier gieten. 
Een koude douche over alle door onszelf zelf opgeroepen godsdienstige emoties 
Een indringende boodschap voor ons allemaal dat als God er echt is, Hij niet een product is van onze 
gedachten en ons enthousiasme, maar er gewoon is 
Niet wij ontsteken het vuur van de godsdienst 
Als God echt God is, mag ik moet ik wil ik verwachten dat Hij zo naar mij toekomt dat ik er niet meer 
omheen U Bent Er. 
De God die antwoord geeft als ik tot Hem roep. 
En dat zijn woord geen echo van mijn gedachten, maar echt. 
Ik heb die vraag als student theologie aan God gesteld 
Ik kan pas dan van u vertellen, ik kan pas dan dominee zijn, als u laat zien dat u er bent, dat u tot mij 
komt, en mij antwoord geeft 
Dat het evangelie dat ik breng niet van ons is niet opborrelt uit mij overtuiging mijn enthousiasme, 
maar echt van u 
Het gebed van Elia, Heer laat zien dat u echt de God van Israel bent en antwoord mij  
Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, God bent en dat u het 
bent die hen tot inkeer brengt. 
Er is maar een manier om verlost te worden van al die bewust of onbewust zelfbedachte en 
zelfgekozen goden in ons leven – die ons leven naar de knoppen helpen - en dat is de echte levende 
ontmoeting met God zelf en die God alleen ons kan geven. 
God geef antwoord. 
Toen gaf God antwoord toen sloeg het vuur in het altaar 
Zo alles bepalend dat het hele altaar, offerdier hout en stenen in rook opgingen. 
Duidelijker kon het niet worden dat godsdienst niet is wat wij doen, maar dat het begint bij God 
Hij moet komen. 
Hij moet ons openen voor Hem 
Hij moet als de levende binnenkomen. 
En een nieuw begin met ons maakt 
En het geweldige goede nieuws van de Bijbel is hier in 1 Koningen 18 en de hele Bijbel door 
Hij is de God die komt 
Adam waar ben je 
Hij komt telkens weer. 
Hij is nooit zo echt en zo liefdevol en zo verlossend gekomen als toen Hij kwam in zijn eigen zoon. 
Gods Zoon die mens werd. 
Hij die de vreselijkste eenzaamheid ooit heeft doorstaan en toch op God bleef wachten 
En God kwam en wekte Hem op uit de dood 
Hij garandeert dat geen mens tevergeefs tot God zal roepen. 
Hij heeft zijn hand uitgestoken naar Tobias in het water van de doop  
Hij heeft zijn belofte in zijn leven gelegd. 
Tobias, zoek mij en je zult leven 
Klop en je wordt opengaan 



Bid en je zult mij ontmoeten als de levende de God die van je houdt en met jou gaat voor een eeuwig 
leven 
En ik mag tegen u en jullie allemaal hier zeggen, met 100% zekerheid met 100 garantie 
Bid het gebed van Elia, een mens als wij, bid God: als u er bent, laat dan merken dat u er bent kom 
ook naar mij antwoord mij  
En ik garandeer U. Hij zal komen en je zult Hem ontmoeten.  
En alle nepgoden zullen hun betovering verliezen 
Je zult tot in het diepst van je ziel aangeraakt worden en een vrede ontvangen die alle verstand te 
boven haat 
En een leven dat nu al smaakt naar eeuwige blijdschap. 
 
Amen 
 

 


