Zondag 13 september Elia en de profeten van Baäl

God of Baäl?
De mensen in Israël en hun koning Achab luisteren
niet meer naar God. Ze bidden tot een andere god,
Baäl. Daarom is het opgehouden met regenen in
Israël. Er groeit niets meer op het land. Iedereen
heeft honger.
Dan roept Elia, de profeet van God, de mensen bij
elkaar op een berg. Ook koning Achab is op de berg,
met alle profeten van Baäl.
‘Mensen,’ roept Elia, ‘vandaag moeten jullie kiezen!
Wie is jullie God? Is het de God van Israël of is het
Baäl?’ Het volk van Israël blijft stil. Ze weten het niet.
‘We gaan een wedstrijd doen!’ roept Elia. ‘We gaan
kijken wie de echte God is. Maak twee houtstapels
en leg boven op elke stapel het vlees van een stier.
De ene stapel is een offer, een cadeau voor God, en
de andere stapel is voor Baäl. Maar om het cadeau
bij hen te brengen, hebben we wel vuur nodig.
Nu komt de wedstrijd: je mag het vuur niet zelf
maken. Je moet vragen of jouw god het vuur wil
aansteken. De god die antwoord geeft, die is de
échte God!’
Dat vindt iedereen een goed idee. De profeten van
Baäl beginnen. Het zijn er wel 450. De hele morgen
dansen ze de profeten om de houtstapel heen: ‘Baäl,
geef ons antwoord! Steek dit offer in brand!’ Maar
er gebeurt niks.
Elia lacht: ‘Misschien moeten jullie wat harder
roepen naar Baäl. Misschien slaapt hij wel, of is hij
misschien op vakantie? Kom op!’

De profeten van Baäl schreeuwen en dansen steeds
harder. De middag is al bijna voorbij, maar Baäl blijft
stil. ‘
Nu ben ik aan de beurt,’ zegt Elia. Hij is helemaal
alleen, maar Elia is niet bang. ‘Kom dichterbij,’ zegt
hij tegen de mensen van Israël.
Wat doet Elia nu? Hij pakt vier kruiken met water en
giet ze over het hout heen! Alles is doorweekt. Maar
als hout nat is, kan het toch niet branden? Toch
gelooft Elia dat het gaat lukken, zo sterk is zijn God.
‘God van Abraham, Isaak en Jakob,’ roept Elia. ‘Laat
zien aan deze mensen dat U de échte God bent en
dat ze weer naar U moeten luisteren. Geef
antwoord, Heer. Nu!’
WOESJJ! Een grote flits van vuur schiet uit de hemel,
recht op het hout. Alles is in één keer verbrand: het
vlees, het hout en zelfs de stenen eromheen!
De mensen van Israël vallen op hun knieën: ‘Dit is de
échte God!’
De profeten van Baal proberen weg te vluchten,
maar ze worden gevangengenomen, en even later
ziet de knecht van Elia iets boven de zee verschijnen:
‘Een regenwolk! Een echte regenwolk!’
De lucht wordt pikzwart, zoveel regenwolken zijn er.
En dan laat God het regenen. Het stort met bakken
tegelijk uit de lucht.
En Elia? Die tilt zijn mantel op en begint te rennen.
Dwars door de regen heen, helemaal naar de stad.
Hij is zo blij! Eindelijk hebben de mensen gezien wie
God is: de God van Israël is de échte God!

Het antwoord is:

Smeer verf op je handen en maak zelf een vuurtje!

Vuur uit de hemel
brengt vuur in mijn hart

