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Hoofdstuk 124     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik ken een dominee, die in zijn studententijd erg zieke kinderen opzocht in een 

ziekenhuis in Amsterdam. Op zekere dag kwam hij bij een klein meisje dat 

volgens de dokters nog maar één dag te leven had. Ze had bloedkanker.  

Die dominee, toen nog student in de theologie, knielde bij het bed van dat 

doodzieke kind en begon voor haar te bidden. Dat was het laatste wat hij voor 

haar kon doen. 

 

Maar dat meisje stierf die nacht  niet. De doktoren begrepen het niet, maar de 

volgende dag was zij plotseling helemaal beter. Alle kankercellen waren 

verdwenen. 

 

Voor mensen onverklaarbaar, maar bij dit doodzieke meisje was het 

onmogelijke mogelijk worden…. 

 

Lieve kleinkinderen, wat ben ik blij dat ik mag geloven dat in het licht van Jezus 

het onmogelijke mogelijk is. Want daar is God. 

 

Hoofdstuk 124    -   De weduwe van Sarfath   -   1 Koningen 17  :  9  -  24 
 

Sarfath, de stad waar de profeet Elia naar toe moest, was een rustig stadje dat  

ergens aan de Grote Zee tussen de drukke handelssteden Sidon en Tyrus in lag. 

Toen Elia die middag moe en dorstig van de lange reis daar bij de stadspoort 

aankwam, zag hij een vrouw die onder de bomen dode takken sprokkelde.  

Aan haar kleren te zien zag Elia dat zij een weduwe was en hij dacht: zou dit de 

vrouw zijn waar hij naar toe moest? Maar hij kreeg op dat moment geen 

Godswoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elia zag een vrouw die onder de bomen dode takken sprokkelde. 
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Vriendelijk zei hij tegen haar: ‘Och mevrouw, ik heb dorst. Wilt u wat water 

voor mij halen?’ 

De vrouw keek Elia aan. Aan zijn uitspraak hoorde zij en ook aan zijn kleren 

zag zij het dat deze man een profeet uit Israël was. 

‘Goed,’ antwoordde ze, ‘ik zal water voor u halen.’  

Ze draaide zich om en liep naar de stadspoort toe. 

Elia riep haar na: ‘En wilt u dan ook een stukje brood voor mij meenemen? 

Want ik heb honger.’ 

De vrouw kwam naar Elia teruglopen en bleef vlak voor hem staan. Elia zag dat 

ze roodomrande ogen had van het huilen.  

De weduwe zei ernstig tegen Elia: ‘Zo waar als de Heer uw God leeft, ik heb 

helemaal niets meer in huis. Alleen nog een beetje meel in een pot en een restje 

olijfolie in een kruik. Ik heb zojuist een paar takken gezocht voor een vuur. Nu 

kan ik nog iets te eten maken voor mij en mijn zoon. Maar als dat op is zullen 

we doodgaan van de honger.’ 

 

Ze zei het zo rustig, zonder overstuur te huilen, maar ook zo zonder hoop dat het 

Elia dwars door alles heenging. Dit was een vrouw die klaar was met haar leven. 

Zij zag geen uitweg meer. En plotseling wist Elia het: deze vrouw moest hij eten 

geven, net zolang tot er weer regen zou vallen. Zelf had zij niets meer, maar bij 

God is geen ding onmogelijk! 

‘Maak u geen zorgen,’ zei Elia tegen haar. ‘Ga naar huis en doe wat u van plan 

was. Maar bak eerst wat brood voor mij en breng me dat. Dan kunt u daarna iets 

voor uzelf en uw zoon klaarmaken, want het meel in de pot en de olijfolie in uw 

kruik zal niet op raken, tot de dag dat de Heer weer regen zal geven!’ 

 

Elia wachtte wat deze weduwe zou doen. Zou ze hem geloven en aan hem, een 

vreemdeling haar laatste eten geven? De vrouw glimlachte en zei nog een keer: 

‘Ik zal doen wat u van mij vraagt.’ 

 

In de schaduw van de hoge bomen wachtte Elia. O, als alle mensen in Israël een 

geloof hadden zoals deze vrouw, dan had hij niet om droogte hoeven te bidden. 

Maar zijn eigen volk liep de Baäls achterna en voor Gods profeten was er 

nergens  anders plek dan bij de raven en bij de heidenen. ‘Heer in de hemel,’ bad 

Elia, ‘geef dat deze honger helpt, waar ik u om gebeden heb.’ 

 

Toen de weduwe terugkwam met de koek die zij voor Elia gebakken had, 

schitterden haar ogen. 

‘Het is zoals u gezegd heeft, Godsman. Het meel in de pot is niet minder 

geworden en de olie in de kruik staat nog even hoog.’ 

Elia nam een hap uit het warme brood. Wat smaakte dit goed. Hij keek de vrouw 

aan en zei: ‘Mijn God heeft tegen mij gezegd, dat ik bij u moet blijven wonen.’ 

Zij knikte. ‘U bent welkom. Ik heb nog een kamertje op het dak.’ 
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Samen liepen ze door de poort naar haar gastvrij huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het meel in de pot is niet minder geworden...’ 
 

Het is niet gemakkelijk om een profeest des Heren te zijn, maar het is ook niet 

altijd gemakkelijk om een profeet des Heren in huis te hebben. De weduwe 

vroeg zich vaak af hoe alles nu verder zou gaan. Gelukkig hoefde ze zich geen 

zorgen meer te maken over het eten en drinken.  Elke dag weer was er 

voldoende meel en olie en met die vreemde kostganger van haar kon ze ook best 

opschieten. Hij was zo goed voor haar en ook voor haar zoontje. Maar hoe meer 

die Godsman over zijn God sprak, hoe angstiger het haar werd. Die God van 

Israël zou ook haar zo maar kunnen straffen om haar verleden…. En nu, met 

zo’n heilige profeet in haar huis, kon daar gemakkelijk onheil uit voort komen! 

 

De profeet woonde nog niet eens zo heel lang bij haar in huis, toen de slag viel. 

Haar enig kind, haar zoontje werd ziek en stierf. Ze brak niet uit in luid geween 

en jammerklachten: dit leed was te erg om het uit te schreeuwen. Hier waren 

geen tranen voor. Zwijgend zat ze in de stille kamer met haar overleden zoontje 

op haar schoot. Haar armen had ze stijf om het jongetje heengeslagen, haar ogen 

stonden strak en droog. Ze had nog maar één begeerte: dat zij nu ook mocht 

doodgaan. Dat die hoge God in de hemel haar nu ook maar van deze wereld 

wegnam. Eerst haar man, nu haar zoontje…. En dit gebeurde om haar verleden. 

Het was haar schuld dat haar zoontje dood was…. 

 

Ze hoorde voetstappen. Elia kwam de kamer binnen en bleef voor haar staan. De 

vrouw boog haar hoofd dieper over haar overleden zoontje. Nu zou de profeet 
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haar verwijten maken en zeggen dat het haar schuld was, dat haar zoontje dood 

was. Ach, hij mocht zeggen wat hij wilde, het raakte haar niet meer.  Haar 

jongen…. Het liefste wat zij op deze wereld bezat. 

 

Toen Elia maar niets zei, kon ze zich plotseling niet meer inhouden.  Ineens  

kwaad geworden zei ze: ‘Profeet, wat doet u mij aan! Bent u bij mij in huis 

gekomen om mij te laten zien hoe slecht ik ben? Bent u hier gekomen om mijn 

zoon te laten sterven?’ 

Zachtjes antwoordde Elia: ‘Geef uw zoon maar aan mij.’ 

Maar zij gaf hem niet. Toen tilde Elia zelf het jongetje van haar schoot en zij liet 

het toe. Wat kon zij ook beginnen tegen deze machtige Godsman? Misschien 

wilde hij haar zoontje wel begraven. Hij had ook veel van hem gehouden. 

Misschien wilde de profeet iets anders doen, maar ze zou niet weten wat. Zij had 

geen zoontje meer. Ze had niets meer…. Alleen haar verdriet, haar 

schuldgevoelens en de vloek van God die over haar was gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Geef uw zoon maar aan mij.’ 
 

Elia ging de deur uit met het dode jongetje in zijn armen. Hij droeg hem naar 

boven, naar de kamer waar hij logeerde en legde hem op zijn eigen bed. Zo wit 

was hij, zo inwit en zo koud. Je kon het je niet voorstellen dat dit dode jongetje 

hetzelfde kind was dat door het huis heen danste en waarmee hij stoeide.  

En die vrouw beneden, nog veel minder. Zij dacht dat haar jongetje gestorven 

om het verkeerde dat zij vroeger gedaan had. En nu was zij doodsbang voor 

Elia’s God. 
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Maar de Heer, de God van Israël was niet alleen een God van toorn, hij wilde 

ook een vader zijn voor zijn kinderen, een Man voor de weduwe en een Vader 

voor de wezen. En deze vrouw, die zo goed voor zijn profeet Elia was geweest 

en die een sterker geloof had gehad dan de mensen in Israël, die hoorde bij Gods 

kinderen. Deze weduwe zou weten dat God de Heer barmhartig is. 

 

Elia liet zich op zijn bed over het dode jongetje heen vallen. Stijf drukte hij zijn 

lichaam tegen dat koude, dode lichaam aan alsof hij het weer warm wilde 

maken. 

‘O God, Heer van alle leven, Heer over de dood,’ bad Elia, ‘geef ons een teken 

van uw menslievendheid en laat de levensadem van dit jongetje terugkeren.’ 

Elia ging staan en bad nog hartstochtelijker. Nog twee keer boog hij zich over 

het levenloze jongetje heen en nog twee keer bad hij. 

Toen was het alsof zijn hart stil bleef staan: het jongetje bewoog. Het was alsof 

hij wakker werd uit een diepe slaap. Hij kwam overeind en glimlachte naar 

Elia…. 

 

Zelf droeg Elia het jongetje de trap af de kamer binnen. Zijn moeder zat nog op 

dezelfde stoel, met haar hoofd gebogen en haar handen in haar lege schoot. 

‘Kijk,’ zei hij,  ‘uw zoon leeft!’ 

Elia zag haar donkere ogen oplichten. Nog nooit was hij zo blij in zijn leven 

geweest. Hij hoorde de weduwvrouw zeggen: ‘Nu weet ik zeker dat u door God 

gestuurd bent en dat het woord dat u namens uw God spreekt betrouwbaar is.’ 

Nog nooit eerder had Elia zo goed beseft, dat de God van Israël zo goed en zou 

barmhartig was…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Kijk,’ zei hij,  ‘uw zoon leeft!’ 

 


