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Preek	  bij	  1	  Koningen	  16	  in	  Het	  Witte	  Kerkje	  van	  Huis	  ter	  Heide	  
	  
Gesneden	  beelden	  
Juf	  Bos	  heette	  ze.	  Mijn	  onderwijzeres	  op	  de	  basisschool.	  Ik	  was	  zeven.	  
Ze	  probeerde	  ons	  het	  tweede	  gebod	  uit	  te	  leggen:	  
‘	  geen	  gesneden	  beelden	  voor	  mijn	  aangezicht’	  .	  
Ik	  vertelde	  argeloos,	  dat	  wij	  thuis	  een	  stenen	  kat	  op	  de	  piano	  hadden	  staan.	  
Ze	  waarschuwde	  hoe	  gevaarlijk	  dat	  was:	  we	  zouden	  die	  kat	  kunnen	  aanbidden….	  
Hete	  was	  zo’n	  knotsgekke	  gedachte,	  
dat	  ik	  haar	  woorden	  nog	  altijd	  onthouden	  heb.	  
	  
‘Gesneden	  beelden’,	  
ze	  waren	  de	  ‘verbeelding’	  van	  dat,	  waar	  rondom	  Israel	  in	  geloofd	  werd.	  	  
Voor	  ons	  zijn	  godenbeelden	  misschien	  enkel	  nog	  	  
bezienswaardigheden	  in	  het	  museum	  voor	  volkenkunde,	  
maar	  voor	  mensen	  toen	  waren	  ze	  een	  levende	  realiteit.	  
Simpel	  gezegd:	  ze	  stonden	  voor	  de	  machten,	  krachten,	  goden	  	  
die	  vanuit	  hun	  onzichtbare	  wereld	  invloed	  hadden	  op	  de	  mensenwereld.	  
	  
Dat	  onbekende,	  dat	  grote,	  vreemde,	  het	  kon	  bedreigend	  zijn,	  
en	  je	  kunt	  al	  die	  machten	  en	  krachten	  maar	  beter	  te	  vriend	  houden.	  
Die	  geesten	  en	  goden,	  die	  onzichtbare	  stemmen,	  
worden	  daarom	  zichtbaar	  gemaakt	  in	  beelden,	  ze	  worden	  verbeeld.	  	  
Verbeeldingen,	  vormgevingen	  van	  waar	  zij	  voor	  staan.	  
Dáár	  kan	  de	  mensen	  dan	  zijn	  aandacht	  op	  richten.	  
	  
Nog	  altijd	  onze	  goden	  
Wij	  zeggen	  dat	  wij	  daar	  niet	  meer	  in	  geloven,	  
dat	  zo	  iets	  allemaal	  bij	  oude,	  vergane	  wereldbeelden	  hoort.	  
Wij	  zeggen	  dat	  een	  modern	  mens	  daar	  niet	  meer	  aan	  doet	  
en	  dat	  er	  voor	  ons	  hooguit	  maar	  één	  god/God	  is.	  
Maar	  de	  bijbel	  weet	  wel	  beter!	  
Die	  weet	  dat	  er	  heel	  veel	  goden	  zijn,	  die	  de	  mens	  beïnvloeden.	  Goden	  in	  soorten.	  
Die	  verzwijgt	  niet	  dat	  de	  God	  van	  Abraham,	  Izaäk	  en	  Jakob	  	  
voortdurend	  heel	  veel	  concurrenten	  heeft.	  
Alleen	  ‘	  niet	  voor	  mijn	  aangezicht’,	  -‐	  zoals	  het	  eerste	  gebod	  zegt.	  
Niet	  waar	  wij,	  jij	  mens	  en	  ik,	  tegenover	  elkaar	  staan,	  	  waar	  wij	  elkaar	  aanzien.	  
In	  ónze	  vriendschap,	  in	  óns	  verbond	  kan	  er	  geen	  ruimte	  voor	  een	  ander	  zijn.	  
Dat	  is	  niet	  anders	  dan	  overspel.	  
‘	  Geen	  andere	  goden	  voor	  mijn	  aangezicht’	  	  
En	  waarom	  denk	  je	  eigenlijk	  dat	  je	  het	  bij	  hen	  anders,	  beter	  krijgt?	  	  
	  	  
Psalm	  82	  bijvoorbeeld	  schildert	  op	  humoristische	  wijze	  	  
hoe	  al	  de	  goden	  in	  vergadering	  bijeen	  zijn,	  
en	  hoe	  de	  God	  van	  Israel	  daar	  opstaat	  en	  zijn	  collega’s	  bekritiseert.	  
Hij	  verwijt	  hen	  dat	  ze	  niet	  doen	  wat	  ze	  zouden	  moeten	  doen,	  
wat	  een	  echte	  god	  hoort	  te	  doen:	  
hun	  rechterlijke	  oordelen	  zijn	  onrechtvaardig,	  
ze	  kiezen	  partij	  voor	  de	  schurken.	  
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‘Doe	  recht	  aan	  weerlozen	  en	  wezen,	  
kom	  op	  voor	  verdrukten	  en	  zwakken,	  
bevrijd	  wie	  weerloos	  zijn	  en	  arm,	  
red	  hen	  uit	  de	  greep	  van	  wie	  kwaad	  wil.’	  

Dat	  zijn	  pas	  goddelijke	  daden.	  
	  
Toneel	  van	  het	  godengevecht	  
Vandaag	  stappen	  we	  een	  verhaal	  binnen,	  
waar	  meteen	  een	  paar	  van	  die	  goden	  ten	  tonele	  verschijnen.	  
Een	  verhaal,	  waarin	  die	  goden	  met	  elkaar	  de	  strijd	  aanbinden.	  
Het	  gaat	  het	  gevecht	  worden	  
tussen	  de	  God	  van	  Abraham,	  Izaäk	  en	  Jakob,	  Israëls	  God,	  
en	  de	  goden	  Baal	  en	  Astarte.	  
Het	  strijdtoneel	  is	  Israël,	  het	  Noordrijk	  van	  de	  tien	  stammen.	  
Een	  tamelijk	  nieuwe	  staat,	  een	  eigen	  koninkrijk,	  los	  nu	  van	  Jeruzalem.	  
Met	  achtereenvolgens	  Jerobeam,	  Omri	  en	  nu	  Achab	  als	  vorst.	  
En	  die	  godenstrijd	  is	  niets	  anders	  
dan	  een	  verhaal	  waarin	  de	  verschillende	  normen	  en	  waarden	  met	  elkaar	  botsen.	  
En	  de	  centrale	  vraag	  is:	  waarin	  onderscheidt	  Israël	  zich	  nog?	  
Waarom	  zou	  je	  juist	  op	  déze	  God	  als	  de	  leidende	  vertrouwen?	  
	  
Uit	  	  buitenbijbelse	  bronnen	  weten	  we	  
dat	  het	  gouden	  tijden	  waren	  onder	  de	  koningen	  Omri	  en	  Achab.	  
Handelsverdragen,	  in-‐	  en	  export	  zorgen	  voor	  welvaart.	  
Maar	  de	  Bijbel	  vertelt	  heel	  iets	  anders.	  
Natuurlijk,	  de	  bijbelschrijvers	  zijn	  geen	  historici,	  
zij	  schrijven	  niet	  de	  officiële	  geschiedenis,	  	  
vertellen	  niet	  het	  succesverhaal	  van	  helden	  en	  machtigen.	  
Zij	  beschrijven	  de	  vreemde,	  soms	  tegendraadse	  gang	  van	  Israëls	  God.	  
Zo	  kunnen	  zij	  dan	  ook	  uiterst	  kritisch	  neerschrijven:	  
koning	  Achab	  was	  ‘	  de	  ergste	  van	  allemaal’.	  
Hoe	  succesvol,	  volgens	  de	  annalen,	  zijn	  politiek	  ook	  geweest	  mag	  zijn.	  
	  
Achab	  trouwt	  met	  de	  dochter	  van	  het	  staatshoofd	  van	  het	  naburige	  Sidon,	  prinses	  Izebel.	  
Een	  politiek,	  zakelijk	  huwelijk.	  Een	  kwestie	  van	  wederzijdse	  belangen.	  
Voorheen	  was	  Sidon	  een	  vijandige	  buurman;	  nu	  wordt	  die	  handelspartner.	  
Wel	  een	  land	  met	  een	  andere	  cultuur,	  met	  een	  andere	  cultus.	  
En	  de	  koningin	  neemt	  dat	  allemaal	  mee	  
en	  importeert	  op	  haar	  beurt	  ook	  dat	  in	  Israël.	  
	  
Baäl	  en	  Astarte	  
Koning	  Achab	  had	  –	  zo	  horen	  we	  –	  Asjera-‐palen	  opgericht,	  
wij	  zouden	  zeggen	  totempalen	  voor	  de	  godin	  Astarte.	  
Regelrechte	  fallussymbolen,	  het	  opgerichte	  mannelijk	  lid	  
als	  teken	  van	  vruchtbaarheid	  en	  potentie.	  
Zelfs	  bouwt	  hij	  een	  eigen	  tempel	  voor	  Baäl,	  de	  god	  die	  Albeheerser	  heet.	  
Die	  twee	  worden	  in	  een	  heilig	  huwelijk	  in	  hun	  vereniging	  vereerd.	  
Daar	  werd	  die	  natuurlijke	  loop	  van	  het	  leven	  gevierd,	  
met	  zijn	  herhaalde	  terugkeer	  van	  bloei	  en	  bevruchting.	  
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van	  zon	  en	  regen,	  van	  nieuw	  leven,	  heel	  die	  bekende	  cyclus.	  
En	  zo	  lang	  je	  die	  maar	  vereert,	  daaraan	  offert,	  
misschien	  zelfs	  iets	  op-‐offert,	  gaat	  dat	  allemaal	  door	  en	  komt	  het	  goed.	  
En	  mensen	  hebben	  soms	  veel	  over	  voor	  die	  welvaart	  en	  voorspoed.	  
Als	  voorbeeld	  wordt	  de	  her-‐opbouwer	  van	  de	  stad	  Jericho	  genoemd:	  
die	  offerde	  zelfs	  zijn	  oudste	  en	  jongste	  zoon	  op	  om	  maar	  succesvol	  te	  zijn.	  
Zijn	  toekomst	  opofferen	  voor	  een	  verzekering	  van	  het	  hier	  en	  nu.	  
Bouwen	  wij	  niet	  nog	  steeds	  zo	  onze	  welvarende	  wereld?	  
	  
Als	  ik	  het	  in	  eenvoudige,	  maar	  begrijpelijke	  termen	  vertaal:	  
het	  zijn	  de	  ‘goden’,	  de	  lokroepen	  van	  geld,	  macht	  en	  seks….	  
Het	  zijn	  nog	  altijd	  de	  ‘goden’	  aan	  wie	  wij	  offeren,	  
die	  ons	  gemakkelijk	  in	  hun	  ban	  krijgen,	  waardoor	  we	  ons	  laten	  leiden.	  
Ik	  was	  nog	  maar	  een	  jong	  domineetje,	  
toen	  een	  door	  het	  leven	  gerijpte	  vrouw	  me	  de	  wijze	  woorden	  toevoegde:	  
“ach,	  dominee,	  weet	  u,	  in	  het	  leven	  draait	  alles	  om	  de	  fluit	  en	  de	  duit.”	  
Fluit	  en	  duit:	  seks,	  geld	  en	  macht.	  
Misschien	  worden	  deze	  goden	  wel	  extra	  actief	  in	  tijden	  van	  welvaart…	  
	  
Die	  ‘goden’	  ,	  die	  machten	  die	  het	  menselijk	  leven	  beheersen,	  blijven	  bestaan,	  	  
ook	  al	  krijgen	  ze	  soms	  andere	  namen,	  andere	  gezichten,	  
andere	  verbeeldingen.	  
Maar	  andere,	  en	  veel	  indringender	  dan	  die	  onschuldige	  kat	  op	  onze	  piano.	  
In	  het	  Nieuwe	  Testament	  is	  het	  de	  ‘Satan’,	  	  
die	  de	  grote	  tegenspeler	  van	  Israëls	  God	  wordt.	  
Het	  is	  een	  andere	  naam	  voor	  dezelfde,	  oude	  machten.	  
En	  als	  Paulus	  schrijft,	  in	  de	  Romeinenbrief,	  
dat	  “noch	  machten,	  noch	  krachten,	  noch	  hoogten	  of	  diepten	  
ons	  zullen	  kunnen	  scheiden	  van	  de	  liefde	  van	  Christus”,	  
dan	  zijn	  het	  weer	  andere	  namen	  	  voor	  diezelfde	  ‘	  afgoden’	  	  uit	  Israëls	  oude	  dagen.	  
	  
En	  wij?	  Wij	  geven	  hun	  weer	  andere	  namen.	  
Wij	  weten	  ook	  van	  krachten,	  van	  stemmen	  	  
die	  in	  ons	  leven	  en	  in	  onze	  samenleving	  klinken.	  
Stemmen	  die	  sturen,	  	  die	  aanprijzen,	  aanbieden,	  beloven,	  lokken.	  
Wij	  weten	  nog	  altijd	  van	  dezelfde	  lokroep	  van	  het	  geld,	  
van	  de	  verleidelijkheid	  van	  de	  macht,	  van	  het	  de	  ander	  de	  baas	  worden,	  
wij	  geloven	  nog	  altijd	  in	  het	  recht	  van	  de	  sterkste,	  
en	  belijden	  dagelijks	  de	  heiligheid	  van	  groei	  en	  winst.	  
Ons	  eigenlijke	  ‘gebed’	  	  is	  het	  verzuchten	  en	  verlangen	  daarnaar.	  
Ook	  wij	  hebben	  onze	  idolen,	  onze	  voetstukken,	  onze	  vereringen,	  
ook	  al	  noemen	  we	  het	  geen	  goden	  meer.	  
Ze	  zijn,	  ze	  ‘	  bestaan’	  nog	  altijd.	  
En	  ze	  vragen	  nog	  steeds	  offers,	  slachtoffers.	  
En	  daarom	  is	  het	  oude	  verhaal	  van	  vanmorgen	  nog	  immer	  actueel.	  	  
	  
Koning	  en	  profeet	  
En	  dan	  staat	  daar	  ineens	  Elia!	  
We	  horen	  niets	  over	  vanwaar	  hij	  komt,	  noch	  waarom,	  
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we	  horen	  alleen	  dat	  hij	  zijn	  mond	  open	  doet.	  
En	  hij	  staat	  er	  meteen,	  tegenover	  de	  koning	  zelf.	  
Hoe	  vaak	  tekenen	  ons	  de	  Bijbelse	  verhalen	  niet	  juist	  deze	  twee:	  de	  koning	  en	  de	  profeet.	  
de	  man	  die	  de	  macht	  heeft,	  en	  de	  man	  die	  hem	  daarop	  kritisch	  beoordeelt.	  
Zo	  heeft	  koning	  Saul	  zijn	  Samuel,	  heeft	  David	  zijn	  Nathan,	  
heeft	  Hizkia	  zijn	  Jesaja,	  en	  hier	  dan	  Achab	  zijn	  Elia.	  
Altijd	  Stem	  en	  Tegenstem.	  	  
Want	  daar	  is	  het	  in	  die	  Bijbel	  steeds	  om	  te	  doen:	  
om	  de	  voortdurende	  vraag	  of	  het	  goddelijk	  beleid	  van	  recht	  en	  barmhartigheid	  
wel	  in	  goede	  handen	  is	  bij	  de	  mensen	  die	  verantwoordelijkheid	  dragen.	  
En	  ook	  in	  wat	  ons	  over	  Jezus	  wordt	  verteld	  is	  het	  niet	  anders:	  
hij	  is	  de	  vleesgeworden	  barmhartigheid	  en	  de	  kritische	  tegenstem.	  
En	  daarom	  koning	  en	  profeet	  tegelijk!	  
	  
het	  oordeel	  
Elia	  wordt	  neergezet	  met	  die	  ene	  zinderende	  zin:	  

Er	  zal	  beslist	  geen	  dauw	  of	  regen	  zijn,	  
tenzij	  op	  gezag	  van	  mijn	  woord.	  

	  
Hoe	  vaak	  is	  dat	  niet	  uitgelegd	  als	  een	  straf.	  
Maar	  dat	  het	  is	  het	  niet	  in	  de	  eerste	  plaats.	  
Het	  is	  een	  veelbetekenende	  aanzegging,	  een	  teken:	  
die	  goden	  waar	  jullie	  op	  vertrouwen,	  die	  je	  vereert	  omdat	  ze	  groei	  en	  bloei	  geven,	  
die	  vruchtbaarheid	  geven,	  aan	  de	  mens,	  aan	  het	  aarde,	  het	  land,	  
ze	  zullen	  je	  in	  de	  steek	  laten.	  Ze	  geven	  je	  niet	  wat	  je	  er	  van	  verwacht.	  
Die	  religie	  van	  automatisme	  wordt	  stopgezet.	  
	  
En	  als	  je	  ooit	  mocht	  denken,	  dat	  alle	  goden	  hetzelfde	  zijn,	  
dan	  wordt	  in	  Israël	  telkens	  weer	  het	  verhaal	  van	  Abraham	  verteld,	  
die	  zijn	  zoon	  Izaäk	  lijkt	  te	  moeten	  offeren	  
-‐	  een	  bekend	  thema,	  ja,	  een	  goed	  gebruik	  in	  die	  contreien	  nietwaar,	  
denk	  maar	  aan	  het	  verhaal	  over	  de	  herbouwer	  van	  Jericho	  –	  
totdat	  deze	  God	  te	  kennen	  geeft:	  nee,	  voor	  mij	  niet!	  	  
Ik	  lever	  zelf	  wel	  een	  plaatsvervanger.	  
	  	  
Voor	  dat	  geloof	  in	  macht,	  geld	  en	  vruchtbaarheid	  nu	  steekt	  ook	  Elia	  een	  stokje.	  
Een	  flinke	  stok.	  Dat	  soort	  godsdienst	  is	  onbetrouwbaar!	  
Het	  is	  de	  verering	  van	  het	  recht	  van	  de	  sterkste,	  
het	  op	  een	  voetstuk	  zetten	  van	  potentie,	  en	  macht,	  	  
het	  is	  het	  geloof	  in	  groei	  en	  succes.	  De	  waan	  van	  groot,	  groter,	  grootst.	  
Baal	  is	  de	  vergoddelijking	  van	  ‘mucho	  en	  macho’.	  
Wie	  niet	  groeit,	  niet	  groot	  denkt,	  is	  een	  verliezer,	  een	  looser.	  
Zoals	  vandaag	  de	  economie	  onze	  veeleisende	  God	  is	  geworden,	  
en	  de	  wereld	  in	  paniek	  raakt,	  wanneer	  de	  beurskoersen	  zakken.	  
	  
De	  God	  van	  Abraham,	  Izaäk	  en	  Jakob	  heeft	  heel	  andere	  prioriteiten:	  
recht	  en	  barmhartigheid	  doen.	  Met	  een	  scherp	  oog	  en	  groot	  hart	  	  
voor	  wie	  tussen	  de	  wielen	  raken	  van	  al	  dat	  geweld,	  dat	  macho	  gedrag.	  
Een	  god,	  allereerst	  voor	  loosers:	  
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‘Hij	  is	  met	  de	  verslagenen	  van	  geest	  en	  de	  gebrokenen	  van	  hart’	  	  
zal	  die	  andere	  profeet,	  Jesaja,	  zeggen.	  
	  
Ervaringsdeskundige	  
Maar	  dan	  wordt	  het	  verhaal	  als	  het	  ware	  stilgezet.	  Het	  valt	  ook	  ‘droog’.	  
Elia	  trekt	  zich	  terug,	  moet	  zich	  verstoppen.	  
En	  hij	  verschuilt	  zich	  in	  de	  bedding	  van	  een	  zijtak	  van	  de	  Jordaan.	  
Daar	  is	  water,	  vooralsnog.	  Dar	  voeden	  hem	  de	  raven.	  
Hij	  zal	  ook	  zelf	  moeten	  leren	  leven	  van	  wat	  aangereikt	  wordt,	  van	  wat	  voorbij	  komt.	  
Leven	  in	  afhankelijkheid.	  Leven	  in	  vertrouwen.	  
	  
Een	  profeet	  is	  geen	  moraalridder,	  die	  langs	  de	  kant	  staat	  
en	  roept	  wat	  er	  allemaal	  niet	  deugt.	  
Daar	  is	  de	  wereld,	  zeker	  vandaag,	  meer	  dan	  vol	  van.	  
Maar	  Elia	  moet	  zelf	  de	  situatie	  van	  zijn	  volk	  aan	  den	  lijve	  ondervinden.	  
Hij	  moet	  er	  mede	  aan	  lijden.	  Dan	  kan	  hij	  profeet	  zijn.	  
Niet	  vanuit	  de	  hoogte,	  niet	  van	  een	  afstand,	  maar	  van	  nabij.	  	  
	  
Het	  gevecht	  gaat	  door	  
Zo	  gaat	  het	  gevecht	  beginnen,	  het	  gevecht	  van	  de	  goden,	  
dat	  op	  aarde	  wordt	  gestreden,	  tussen	  mensen.	  
Mensen	  die	  de	  verantwoordelijkheid	  dragen,	  de	  macht	  hebben,	  
en	  mensen	  die	  hun	  stem	  durven	  verheffen.	  
Het	  is	  een	  strijd	  die	  telkens	  weer	  oplaait.	  
Want	  de	  stemmen,	  de	  lokroepen	  blijven	  van	  alle	  kanten	  klinken.	  
En	  overal	  vindt	  steeds	  weer	  de	  knieval	  plaats	  voor	  al	  die	  ‘	  beelden’	  	  
die	  onze	  verhouding	  met	  de	  God	  van	  Israël,	  de	  vader	  van	  Jezus	  Christus	  verstoren.	  
Onze	  knieval	  voor	  macht,	  voor	  geld,	  voor	  succes,	  voor	  groei.	  
Ons	  wegkijken	  bij	  wie	  in	  armoede	  leven,	  wie	  op	  drift	  zijn,	  	  
wie	  zwerven	  langs	  onze	  grenzen,	  ook	  op	  zoek	  naar	  menswaardig	  leven.	  
Wij	  zitten	  ook	  op	  de	  publieke	  tribune	  
bij	  die	  vergadering	  den	  goden	  uit	  psalm	  82.	  
Of	  zitten	  we	  soms	  ook	  in	  het	  beklaagdenbankje?	  


