
[1 Koningen 17,7-16] 
 
7 Doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. 
8 Toen richtte de Eeuwige zich tot Elia met de woorden: 9 ‘Ga naar Sarefat, in de 
buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van 
voedsel te voorzien.’ 10 Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort 
aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en 
vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon 
lessen. 11 Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk 
brood voor hem wilde meenemen. 12 ‘Zo waar de Eeuwige, uw God, leeft,’ 
antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en 
een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten 
te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ 13 
Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in 
huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw 
zoon iets klaarmaken, 14 want dit zegt de Eeuwige, de God van Israël: Tot op de dag 
dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de 
oliekruik niet leeg raken.’ 15 De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. 
En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. 16 Er was meel in de pot en 
de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Eeuwige bij monde van Elia had beloofd. 
 
[verkondiging door Roy Clermons o.p.] 
 
Broeders en zusters, 
 
Op deze heuglijke dag waarop drie zusters (Marja, Corinne en Margot) zich blijvend 
aan de Dominicaanse Lekengemeenschap verbinden, lezen we eigenlijk een heel 
schrijnend verhaal. Als een soort klimaatvluchteling wordt Elia door God naar Sarefat 
gestuurd omdat de rivier bij de schuilplaats waar hij verbleef volledig drooggevallen 
was. Tegelijkertijd is het een verhaal dat tekenend is voor de tijd waarin wij 
momenteel leven. Ook wij lijken droog te vallen. Ook wij leven momenteel in een tijd 
die dor is, waarin het leven allesbehalve vruchtbaar lijkt te zijn. Een tijd die 
gekenmerkt wordt door onrust, onzekerheid, angst, onvrede, polarisering, oorlog en 
klimaatproblemen. Een weinig hoopvolle situatie, laat staan dat het vertrouwen 
schept.  
 
Ik kwam onlangs op social media een cartoon tegen die eveneens treffend de 
huidige tijdsgeest wist te vatten. Deze was gemaakt in het kader van de hoge 
energieprijzen. Een man stond met twee koffers voor een kerk waar een 
verbouwereerde priester in de deuropening stond. De man sprak: Ja, ik zoek een 
andere weg naar het licht eerwaarde. 
Ik zag in deze cartoon niet alleen de humor, maar ook een waarheid die erin 
verborgen zat en die de makers van deze cartoon zelf waarschijnlijk niet eens 
bedacht hadden. Zo zie je maar, veritas is op vele onverwachte plekken te vinden.  



Ook deze man is net als Elia door God op weg gestuurd, zo bedacht ik me, omdat de 
wegen die hij gewend was te gaan en die de wereld hem toont, doodlopende wegen 
bleken te zijn. Sterker nog: de omstandigheden dwingen hem ertoe van huis te gaan, 
hij kan zo niet langer leven. En God stuurt hem naar de juiste plek. Hij stuurt hem niet 
naar de hei, waar hij in een yurt gaat wonen en zelfvoorzienend gaat leven, maar 
vooral alleen en voor zichzelf. Nee, God stuurt hem naar de kerk. De Schrift, de 
Traditie, gemeenschap, ons geloof: het toont ons een andere weg. Een weg van 
hoop en vertrouwen. 
 
In de lezing die we zojuist gehoord hebben vraagt Elia iets onmogelijks aan de 
weduwe: om met het laatste restje olie en meel een brood te bakken en dat aan hem 
te geven. De weduwe heeft alle reden om te weigeren, maar ze doet het niet, omdat 
God heeft beloofd bij monde van de profeet Elia, dat er altijd olie in de kruik zal zijn 
en meel in de pot.  
Als de weduwe het brood voor zichzelf en haar zoon zou hebben gebakken en de 
profeet Elia niet zou hebben ontmoet, zou het inderdaad het laatste voedsel zijn 
geweest waarna ook zij van de honger zouden zijn gestorven.  
Juist in het weggeven blijkt dat de voorraad olie en meel niet op raakt. Het leven 
wordt gevonden, daar waar het wordt weggegeven. Waar hebben we dat eerder 
gehoord? Is dat geen weg van hoop en vertrouwen, een andere weg naar het licht? 
 
Broeders en zusters, die voorraad olie en meel zit ook in ons. Wij zitten boordevol 
leven, vaardigheden en talenten, medemenselijkheid en liefde. Dat moeten we 
kneden en bakken. Maar niet voor onszelf, wij vinden het leven niet wanneer we het 
allemaal voor onszelf houden. Onze voorraad olie en meel zal niet opraken wanneer 
we het kneden en bakken voor anderen, tot een brood dat waarlijk voedsel is voor 
hen die het nodig hebben. Dit, broeders en zusters, is niets minder dan een 
verkondigend leven leiden. Wij dominicanen zijn bakkers en de drie zusters die 
vandaag hun professie bekrachtigen willen graag blijven meebakken en hun recepten 
met ons delen. 
 
En het centrale woord in onze baksels is compassie. Heel inspirerend vond ik 
onlangs het betoog hierover van de Franse provinciaal Nicolas Tixier tijdens de 
ontmoeting van de Europese Lekengemeenschappen in Vilnius, Litouwen waarover 
Jan van Hooijdonk schreef in zijn verslag: “Laten we de wereld hartstochtelijk 
beminnen, radicaal gericht zijn op en dienstbaar zijn aan de ander, juist de mensen in 
de marge van de samenleving. Niet gericht zijn op meer roepingen, of hoe de kerk de 
crisis waarin zij zich bevindt, overleeft, want dan zijn we weer gericht op onszelf. Niet 
óverleven, maar leven ten volle is wat wij verkondigen.” 
 
Oud magister Timothy Radcliffe heeft over dit onderwerp een boek uitgebracht in 
2019: ‘Alive in God,’ dat in het Nederlands de titel: ‘Leven in volheid’ heeft 
meegekregen. Zowel de Engelse als de Nederlandse titel raken de lezing van 
vandaag. Leven in volheid is een leven van geven en ontvangen, vertrouwend op 



God dat olie en meel niet op raken. Anders gezegd is zo leven: being ‘Alive in God.’ 
Volheid van leven dat uiteindelijk in Christus haar voltooiing zal vinden. 
Dat is wat wij te verkondigen hebben broeders en zusters. Dat is bepaald geen 
gebakken lucht en daarmee bakken we ook geen zoete broodjes. 
Daarmee bakken wij waarlijk voedsel voor de wereld van vandaag. Heel de 
dominicaanse familie bakt. Moge het zo zijn. Amen. 
 


