
Tweeërlei trouw. 

En Obadja was de Heer zeer vrezende, 1 Kon. 18:3b. 

 

Elia en Obadja. Wat een verschil! Wat een tegenstelling, schril en scherp! De strenge boetprofeet, die 

door de eenzame wildernis ronddoolt in zijn kemelsharen mantel, een soort van schrikgestalte, een 

spookgestalte bijna, en de buigzame hoveling, die zachte kleren draagt in ’s konings huis, 

meegenietend van de weelde die er in de grote wereld opbruist, meespelend het spel haar ijdelheid. 

Een mens, die staat als een rots zo vast, en een mens, die kruipt door de mazen heen. Wellust om de 

hele wereld tegen zich in ’t harnas te jagen, en angst om ’t met die wereld ook maar op een enkel 

punt te kwaad te krijgen. Vleesgeworden onwrikbaarheid aan de ene zijde, en vleesgeworden 

plooibaarheid aan de andere kant. De waterval, die met donderend geweld naar beneden stort, 

meesleurend alles wat er in de weg komt, en het beekje dat daar onder ’t lover heen ritselt en weg 

murmelt, bijna onhoorbaar en zonder te kunnen schaden. Het bulderen van de storm en het suizen 

van de zachte koelte. Een slagzwaard dat rookt van mensenbloed, en een porseleinen poppetje op de 

etagère. 

Bliksemgeflikker en parfum. 

Nietwaar, we ontkomen nauwelijks aan de verzoeking om over die Obadja de fiolen van onze toorn 

uit te storten. Wie kan nu eerbied hebben voor een mens, die in een tijd waarin alles scheurt en alles 

breekt en alles bloedt, de kunst verstaat om een gemakkelijk en rustig leven te leiden? De gunst 

genieten van de goddelozen Achab, die Gods profeten doodt, en voorzeker ook met Obadja korte 

metten zou gemaakt hebben, als deze hem maar eenmaal flink de waarheid had durven zeggen. De 

gruwelen van de Baälsdienst stil laten begaan in eigen omgeving. Terwijl Elia leven moet van de afval 

van de raven, leent hij er zich toe over de festijnen en slemppartijen aan het hof toezicht te oefenen. 

Terwijl het volk de hongerdood sterft, gaat hij er mee op uit om gras te zoeken voor de paarden en 

de muilezels van de koning, van de koning, die Gods oordeel trotseert, en een vloek brengt over gans 

Israël. En als de boetprofeet hem opdraagt zijn heer de boodschap te brengen, dat Elia hem verlangt 

te spreken, o dan siddert hij als een espenblad… indien de Geest van God de man Gods eens wegnam 

en de koning vond hem niet, o, o, dan zou hij boos worden en hem, Obadja, doden, o! o!.... Wat is 

dat nu voor een karakter? Wie een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. 

Waar zijn de stenen?  

Wacht even.  

Van diezelfde Obadja, voor wie u al uw doemvonnis in gereedheid brengt, lezen wij dat hij, te midden 

van de grote vervolging van de dienaren van God, honderd profeten nam en ze verborg bij vijftig man 

in een spelonk en ze onderhield met brood en water. En voor de ogen van de strenge Elia zelf durft 

hij de verklaring af te leggen: “ik, uw dienstknecht, vreest den Heer van mijn jonkheid af”. Ja, als om 

te voorkomen dat er op dit punt ook maar enige twijfel bij ons zou overblijven, staat er uitdrukkelijk 

van hem geschreven, dat hij was de Heer zeer vrezende. 

Zeer vrezende. 

Een toonbeeld dus van echte, voortreffelijke godsvrucht, ondanks de indruk van lafheid en laksheid, 

die hij op ons maakte! De stenen, die we al opraapten, glijden ons vanzelf uit de handen. Het vonnis 

besterft ons op de lippen. We voelen ons beschaamd vanwege de oppervlakkigheid en de 

overhaasting, waarmee wij wilden oordelen. En voorwaar, we hebben gelegenheid om te merken dat 



een mens daarom nog geen ongelovig mens is, omdat hij anders is en anders doet dan andere 

gelovigen. Overal waar inderdaad Christendom is, is het een en hetzelfde christendom. En overal is 

datzelfde christendom een ander christendom. Hetzelfde leven, in een oneindige verscheidenheid 

van vormen geleefd. Hetzelfde licht, zich brekend in tal van schakeringen, die, ofschoon onderling 

onderscheiden, in één heerlijke glans samenvloeien. Stel eens een pas bekeerde Hottentot of Papoea 

naast een gelovige, die tot de meest aristocratische kringen van onze Europese beschaving behoort! 

Vergelijk eens de levensbeschouwing van een of andere professor, die in de vrees des Heersen 

wandelt, met de levensbeschouwing van de schaapherder die achter zijn kudde op de Veluwe de 

psalmen Datheens loopt te zingen! Let eens op het grote verschil dat zich openbaart tussen de echte 

vroomheid van de begaafde man die in de gisting van het openbare leven zijn roeping vervult, en de 

echte vroomheid van het moedertje dat ginds op het stille hofje met de breikous in de hand, 

urenlang in haar Bijbel zit te lezen. Zoveel dat uiteenloopt. Zoveel dat tegen elkaar indruist zelfs! 

Wat de een doet, laat de ander na. Wat de een met een gerust geweten verricht, zo de ander zich 

niet durven veroorloven. En omgekeerd. Van de kameleon wordt verhaald dat hij de kleur aanneemt 

van het voorwerp, waarop hij zich nederzet. In zekere zin is dit met de godsvrucht ook het geval. Is 

uw christendom zo, dat het zich absorbeert in uw omgeving, dat het vervloeit in de toevallige 

omstandigheden en verhoudingen, waarin gij u beweegt, ach! Dan is het geen christendom. Maar is 

uw christendom zo, dat het zich assimileert met uw omgeving, dat het op de omstandigheden en 

verhoudingen waarin gij u beweegt, juist in de eigenaardige vorm daartoe vereist, zijn reinigende en 

verlossende invloed oefent, dan blijkt het daardoor juist het levende christendom te zijn. De 

beginselvastheid en daarom de rekbaarheid zelve.  

Durft u de Apostel Paulus van ontrouw beschuldigen? Toch werd hij de Joden een Jood en de Grieken 

een Griek. En zo kan het gebeuren, dat iemand, die door zijn toegeven en meedoen op de 

oppervlakkige beoordelaar de indruk maakt van een vriend van de wereld te zijn, toch in 

werkelijkheid een vijand van de wereld is en een vriend van God. Obadja staat schijnbaar aan de zijde 

van Baal, en in werkelijkheid aan de kant van God. Van Ananias wist niemand der Apostelen of in de 

Jerusalemse gemeente, dat hij voor Jezus van Nazareth gekozen had, onder de Joden stond hij nog 

bekend als een godvruchtige Jood, terwijl hij toch reeds feitelijk tot de beminde discipelen van God 

behoorde (Hand.9). 

En dan ’t verschil van karakter! Elk mens heeft zijn eigenaardige aanleg. Ook de gelovige behoudt het 

stempel van zijn persoonlijkheid, of liever: eerst door het geloof wordt hij een bepaalde 

persoonlijkheid. Ieder heeft zijn eigen temperament, zijn eigen roeping, zijn eigen blik op de dingen, 

zijn eigen manier om te leven het leven van God. Elia en Obadja. Petrus en Johannes. Luther en 

Melanchton. Kingsley en Kierkegaard. Schakeringen! Tegenstellingen? Zoals u het schetterend geluid 

van de trompet een tegenstelling noemen kunt van de zachte klank die de kunstenaarshand aan de 

snaren van een harp weet te ontlokken. Zoals u de sneeuwwitte lelie aan de waterkant een 

tegenstelling heten kunt van de donkerrode roos in uw tuin. Als gij u nu maar niet laat verleiden aan 

de harp een plaats onder de muziekinstrumenten te ontzeggen, omdat ze nu helemaal niet lijkt op 

een trompet, en aan de lelie een plaats onder de bloemen, omdat ze zo gans anders is dan de roos. 

Elia is trouw aan zijn roeping. Obadja aan de zijne. Wie komt de palm toe? Als u zegt: “Elia”, dan zeg 

ik: “Obadja”. Als u zegt: “Obadja”, dan zeg ik “Elia”. Geef ze beiden een erepalm. Is het een 

kleinigheid alle dagen met de slechtste mensen om te gaan en toch in reinheid te wandelen voor 

God? Is het een lichte zaak midden in de wereld en toch niet van de wereld te zijn? Is het niet moedig 



de profeten te beschermen, die Achab doden wil? Is het niet koninklijk onder al die lichtzinnige en 

afgodische hovelingen te staan als een mens, die niet ten halve, maar waarachtig en ten volle God 

vreest? 

Oordeelt dan een rechtvaardig oordeel. Dit is de fout dat wij de ene mens naar de andere mens, het 

ene karakter naar het andere karakter, de ene trouw naar de andere trouw afmeten, dat wij bij de 

beoordeling van andere godsvrucht vooral onze eigen opvatting van vroomheid zo graag tot maatstaf 

gebruiken. De jood die Paulus van beginselverzaking verdenkt, als hij Paulus de Grieken een Griek ziet 

worden. De Griek die Paulus van beginselverzaking verdenkt, als hij Paulus den Joden een Jood ziet 

worden.  

In onze voorstelling van de waarheid hebben wij allen onze eenzijdigheden en onze 

bekrompenheden en wanneer nu een ander tegen die eenzijdigheden en bekrompenheden ingaat, 

dan bezwijken wij o zo licht voor de verzoeking om dit als een verzet tegen de waarheid zelve aan te 

merken. Als een ander niet handelt precies zoals wij in dit geval zouden gehandeld hebben, en ook 

misschien hadden moeten handelen, kost het ons heel wat zelfverloochening om een afkeurend 

oordeel terug te houden. Wij hebben te weinig oog voor de rijkdom der schakeringen, die het 

godsdienstig leven openbaart. Wij hebben allen te strijden tegen de neiging om in ons goed- en 

afkeuren aan eigen liefhebberijen en sympathieën een beslissende stem in ’t kapittel toe te kennen. 

Wees toegefelijk van aard, en er is alle kans dat u de heerlijke trouw die in Elia’s bloedige 

gestrengheid uitkomt, niet ten volle vermoogt te waarderen. Bezit een streng karakter en ’t is niet 

onwaarschijnlijk dat de schittering van het goud der echte godsvrucht in Obadja’s leven u verborgen 

blijft. 

“Wij ontvingen allen”, zegt da Costa terecht, “in onze opvoeding en ontwikkeling een plooi in ons 

verstand en gevoel, die er even vast inblijft als een vouw in het papier. Eerst door het geheel nat te 

maken en onder de pers te zetten gaat de vouw eruit; docht dit is niet te doen met de plooien en 

vouwen in ons geestelijk leven. Wij moeten dus, zolang wij hier beneden zijn, met elkaar tevreden 

zijn, als wij elkaar maar mogen ontmoeten in het geloof aan de enige en eeuwig gezegende Vader. 

Laat anderen de vrijheid, die u van anderen voor uzelf begeert. Laat uw geweten niet binden met wat 

eens anderen geweten bindt, en bindt wederkerig niemands geweten met datgene waarmee u uw 

geweten gebonden voelt”(1 Kor.10:24-30). 

Er was eens een schoenmaker die Christus in onverderfelijkheid had lief gekregen maar zich 

verbeeldde dat anderen, die niet in alles geloofden en beleden en handelden als hij, toch maar 

slechte of halve Christenen waren. Een heer liet hem op zekere dag bij zich komen en zich door hem 

een paar schoenen aanmeten. Daarna verzocht hij hem ook voor zijn zoon, een jongen van 14 jaar, 

een paar schoenen te maken. Ons bekrompen baasje wilde toen ook die zoon de maat nemen. Maar 

de vader wilde hem dat niet toestaan, zeggende: “dat is niet nodig, maak ze maar naar mijn leest!” 

En toen de schoenmaker grote ogen opzette en zei dat ’t zo eenvoudig niet ging, maakt de ander 

hem de opmerking: “ei, zo! U wilt voor ieder van uw klanten schoenen maken naar zijn eigen maat 

en u wilt tevens dat God alle Christenen naar één en dezelfde leest, naar uw leest  vormen zal!” De 

man stond beschaamd, en beloofde met tranen in de ogen beterschap. 

Zouden de meesten onzer ook niet een dergelijk lesje nodig hebben? 



Laat ons toch onze geestelijke duimstokken wegwerpen, allemaal wegwerpen, in naam van God, die 

’t alleen weet! 

Laat ons bidden om van onze eenzijdigheid te worden verlost!  

Laat ons liefhebben, liefhebben, liefhebben! 

In de waarachtige liefde schuilt het geheim van waarachtige liberaliteit. 

Elia en Obadja, in beiden het werk van God, in beiden iets van de heerlijkheid van God. 

De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. 

De heerlijkheid van de ene ster verhoogt de heerlijkheid van de andere ster. 

Toch beide sterren. 

Beide heerlijkheid. 

En in de grond één heerlijkheid. 

 

Overgenomen uit: Hand aan hand. Dr. A.J.TH Jonker 


