
 

PREEKKRACHT Zondag 25 augustus 2019 

Hij is hier! 
(2) God ontmoet Elia (1 Koningen 19:1-18) 

Om te lezen 
1 Koningen 17-19 
 
Om te delen 
1. Wat herken je als je kijkt naar 
Elia? Waar worstel jij mee? 
2. Op welke momenten vlucht jij 
naar God? 
3. Wat geeft jou kracht als je 
onderweg bent? 
4. Hoeveel oordeel zit er in jou? 
5. Hoe leer je God kennen in dit 
verhaal? 
6. Waar ontmoet God jou? 
7. Welke betekenis heeft stilte in 
jouw leven? Welke rol speelt stilte 
in jouw leven met God? 
 
Websites  
www.josdouma.nl 
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe ga je om met tegenslag in je leven? Wat is de volgende stap 
als je jezelf hoort zeggen ‘Ik ben er helemaal klaar mee’? Vanuit 
die vraag kunnen we het verhaal lezen waarin we Gods 
ontmoeting met Elia meebeleven. ‘Elia was een mens als wij’. 
 
De mens Elia 
De profeet is opgebrand, teleurgesteld, uitgeput. Hij had de dag 
ervoor een geweldige overwinning meegemaakt op de berg 
Karmel. God had laten zien dat hij er echt was! ‘De HEER is God’ 
(1 Kon. 18:39). Maar als Izebel dreigt met de dood, wordt de 
held van gisteren de held op sokken van vandaag. Na het 
geestelijke hoogtepunt van gisteren volgt nu een spiritueel 
dieptepunt. Bang, bezorgd en gedeprimeerd vlucht Elia weg. 
Maar hij vlucht wel de goede kant op: naar God, naar de 
woestijn, waar een bremstruik is. Elia kent zijn grenzen en geeft 
zijn opdracht terug aan de opdrachtgever. Hij bidt een gebed 
(‘Neem mijn leven’) dat niet wordt verhoord… Er komt een 
engel die eten en drinken geeft: nieuwe kracht, niet om zelf de 
oude agenda op te pakken, maar om verder naar God te gaan. De 
vlucht blijkt een pelgrimstocht te zijn, naar de plek waar ook 
Mozes eens was - 40 dagen en nachten. 
 
Godsontmoeting en zelfontmoeting 
‘Elia, wat doe je hier?’ Deze vraag van God heeft als doel dat Elia 
zijn hart laat spreken. ‘Ik heb me met volle overgave ingezet…’ 
De woorden van Elia in de grot klinken bitter. Zit hij in de 
slachtofferrol? Ligt hij opgerold in een hoekje boos en bang te 
zijn? God lijkt niet een erg goede, invoelende  therapeut: hij 
geeft geen ruimte om door te vertellen, de pijn te ervaren. Er 
klinkt ook geen verwijt: wat Elia zegt klopt. Dit zegt de HEER, 
het klinkt als een uitnodigende uitdaging: ‘Sta op, kom naar 
buiten en stel je open voor mij’. Elia doet dat nu (nog) niet. En 
dan zijn er de drie tekens van Gods oordeel: storm, aardbeving, 

 vuur. Wat een indrukwekkend geweld! Zeggen de tekens (waar 
God niet in is) ook niet iets over het innerlijk van Elia? Het 
stormt in zijn hoofd, zijn hard beeft en het brandt in zijn buik. 
Een Godsontmoeting is ook altijd een confrontatie met jezelf: wie 
God ontmoet, komt zichzelf tegen.  
 
In de stilte 
En dan is er de stilte: ‘het gefluister van een zachte bries’ (‘het 
zachte suizen van de stilte’, ‘a gentle breeze’, ‘the sound of a low 
whisper’, ‘a still small voice’, ‘a gentle and quiet whisper’, ‘soft 
whisper of a voice’). Hoe lang duurt de stilte? Klinkt er een stille 
stem? Wordt het stil in Elia? Moet Elia hetzelfde leren als Jona: 
dat God een genádig God is? De stilte met God is gevuld met 
genade, heling, aanwezigheid, nabijheid. Hij is hier! IK BEN is 
aanwezig. Stilte is: ‘Meer van God, minder van mij’ en  ‘Let go, let 
God.’ ‘Wees stil en weet dat ik God ben’ (Psalm 46:10). 
 
Na de stilte 
‘Elia, wat doe je hier?’ Dezelfde vraag, hetzelfde antwoord maar 
een andere houding: Elia stáát nu, buiten de grot, met bedekt 
gezicht. Wat hij zegt, klopt. En dan geeft God een aantal 
opdrachten aan Elia waaruit blijkt dat ánderen nu geroepen 
worden (Jehu), dat een nieuwe generatie doorgaat met wat God 
begonnen is (Elisa) en dat God ook buiten Israël om werkt 
(Hazaël). Niet nu dus, maar op Gods tijd.  
 
Zoek de stilte 
Elia zocht de ontmoeting met de HEER op de berg van God en 
vond de stilte. Stilte is spannend. Eerst moet je door onrust en 
oordeel heen (storm, beving, vuur). Maar daarachter klinkt een 
zachte, stille stem van genade en liefde. ‘In stil zijn ligt een 
wonderbaarlijke kracht voor opheldering, reiniging, en 
gerichtheid op het wezenlijke’ (Dietrich Bonhoeffer). 
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