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DE OLIE DER WEDUWE EN HAAR GELOOF. 
 
 

 
 
Wij leven wel in bewogen tijden; Ons geloof wordt beproefd. Wij zijn slechts maar 
een heel klein kuddeke, we weten niet eens of wij volgend jaar nog bestaan. 
Het vraagt geloof.  Doch de Here sprak tot mij : Wees niet bevreesd gij klein 
kuddeke! 
Wij leven in een tijd zoals tentijde van Achab, de koning van het tienstammenrijk in 
Israël. Het was een tijd waarin geld macht en seksuele vruchtbaarheidsrituelen 
belangrijk waren. Over de wet van God sprak men bijna niet meer. Het was een tijd 
van rijken en armen. 
Wij weten allemaal heel goed dat men opnieuw bezig is zulk een maatschappij te 
vormen, waarin de afbouw van alle sociale mogelijkheden voorzichtig aan het 
verdwijnen zijn. Wie niet meer werkt zal ook niet meer moeten eten! 
 
Exodus 22 
21  Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen, want gij zijt 
vreemdelingen geweest in het land Egypte. 
22  Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. 
23  Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luide tot Mij roepen, 
hun geroep horen, 
24 en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden, zodat uw 

vrouwen weduwen worden en uw kinderen wezen. 
 
2 Kon.4 
1  Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn 
man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de Here vreesde. En nu is de 
schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. 
2  En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En 
zij antwoordde: Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. 
3  Toen zeide hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; 
laat het er niet weinige zijn. 
4  Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten; 
en wat vol is, moet ge laten wegzetten. 
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5  Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen 
plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door. 
6 Toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. 

Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield de olie op te stromen. 7  
Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zeide: Ga heen, verkoop de olie en 
betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige. 

 
Wij kijken vandaag dus eens naar een vrouw die in grote nood was gekomen. Groot 
verdriet omwille van het verlies van haar man de profeet Obadja. Daarbij nog een 
schuldenlast. Een gezin dat zich een gans leven in dienst had gesteld van Gods 
koninkrijk. De vrouw bleef achter als arme weduwe. 
 

Haar probleem. 
 
Zoals wij vandaag ook de zakenwereld kennen, bestaat daarin geen genade of 
kwijtschelding van schulden meer. Men neemt wat men kan. Het enige verschil van 
toen en nu is dat er dan nog slaven waren, keert mogelijks terug? 
Dit komt hier nog, als men openbaring leest.  
 
De schuldeiser kwam om haar kinderen als slaaf aan te slaan, om zo de schulden te 
betalen, een vorm van schuldinvordering.  
 
                              GOD WAT DOET U MIJ AAN? 
 
Een WAAROM de grote van de kerktoren. U kunt zich inbeelden wat voor een 
geloofsbeproeving er nu kwam over deze weduwe. 
De satan had haar geloof willen breken, en dat ze het geloof nu maar vaarwel zegt, 
dat ze nu maar al die andere gelovigen afschildert als liefdeloos enz. 
De weduwe kende nog de vreze des Heren. 
 

Wat doet ze? 

 
Ze slaakt een hulpgeroep naar God en roept Elisa. Ze doet wat staat in Exodus, lees 
voor. De naam van Elisa betekent: God heeft geholpen. 
Wij kunnen spreken van de juiste man op de juiste plaats.  
 

Elisa: Wat kan ik voor u doen? 

 
De vraag getuigde van een liefdevol hart.  
Elisa had haar man gekend. Zij waren dienaren Gods. Elisa kon zelf ook die schuld 
niet betalen, maar dat zal ook de weduwe hebben geweten. Ja, waarom dan roepen 
op iemand die ook niet helpen kan. Waarom niet iemand zoeken met veel geld?  
De weduwe had de gewoonte te gaan met haar verdriet naar de Here. Ze wist dat 
God stormen kan stillen in het aardse leven.  
Ze had de goede keuze gemaakt: vertrouwen op Gods Woord : Exodus. 

Wat heb je nog in huis? 
 
Het klein kruikje met olie. Er is geen sprake meer van meel, anders zou ze nog eten 
hebben kunnen klaarmaken, maar dat was er niet meer. 
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In haar ogen had ook dan dat kleine kruikje olie niet veel waarde meer. 
God gaat door dit in de ogen van mensen nu waardeloos geworden olie gebruiken 
om alles op te lossen. 
God doet wonderen met kleine dingen!  Denk aan het mostaardzaadje. 
Denk later aan de vijf broden en twee visjes. 
Wanneer wij niets meer hebben, maar wel nog olie, als beeld van de H. Geest dan 
hebben wij het nodige tegen alle stormen! 
Elisa wist van een God die voorziet! Elisa wist van een God die wil zegenen! 
 

Vers 3 en 4 Wat doen om zegen te ontvangen? 

 
 Ze moest vaten halen en klaarzetten zo sprak de profeet in Gods naam! 
Dat was geloven. Geloven dat God een oplossing zou geven, Geloven dat God zou 
gaan zegenen. Een echte stap in geloof, een stap op het water. 
Dit lijkt belachelijk zou je kunnen zeggen. Dat is een stap zetten waarbij eigenlijk alle 
wereldse natuurgrenzen worden overschreden. Dit is geen toverij!? 
 
Een ander voorbeeld om zegen te ontvangen was Naaman, hij lachte niet maar 
werd kwaad.  Doch hij ging toch naar de vuile rivier de Jordaan en baadde zeven 
maal, hij ontving zegen en genas! 
 
Nog een ander voorbeeld was : 
 
Joh.9 

6  Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en 
Hij legde hem het slijk op de ogen, en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater 
Siloam, hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en 
kwam ziende terug. 

7  

De blindgeborene luisterde en deed zijn voorbereidingstappen naar het water! 
Hij ontving zegen. Nooit zegen zonder geloofsstappen. 
Om geestelijk te kunnen zien moet men ook eerst ondergedompeld worden in het 
Woord van God. 
 

Vers 6/7 De weduwe ontving grote zegen. 

 
Het eerste wat ze doet, is Elisa bedanken, eerbied voor de mannen Gods. 
Haar probleem is opgelost.  
Zegen is afhankelijk van ons geloof, ons vertrouwen.  
Ook voor onze kleine gemeente is vertrouwen nodig. De Here maakte mij duidelijk 
door een andere voorganger van een kleine gemeente, dat ook het kleine wat er nog 
is in de gemeente en welke samenkomt in Gods naam, voldoende is om zegen te 
ontvangen. 

 

Vg. RONNY GAYTANT  

https://biblespace.org/

