Schriftlezing: 1 Koningen 19:1-18, Tekst: 1 Kon.
19:1-6, Thema: Als je God niet ziet.
Zingen: Ps. 63:1 en 2, Ps. 130:3, Ps. 142:1,2 en 4,
Ps. 42:6 en 7, Ps. 6:2
Hoofdpunten van de preek
Hoogtepunten en dieptepunten kunnen verrassend
dichtbij elkaar liggen.
Op de vlucht
Elia is op de vlucht geslagen voor een bode van
Izebel.
Waar is zijn geloofsmoed van op de Karmel
gebleven? Elia is mens als alle andere mensen.
Niemand hoeft tegen hem op te kijken.
Er is maar weinig voor nodig om alle geloofskracht,
en optimisme te laten verdwijnen. Elia ziet God niet
meer.

Elia is vlucht weliswaar weg, maar hij doet dat naar
God! Zijn route voert bewust naar Beseba om via die
plaats naar de berg Gods, de Horeb, te gaan. De
plaats waar al eerder een crisis tussen mens en God
is uitgevochten (Ex. 32-34).
Gesterkt door God
Elia komt niet ver. Het is snel gedaan met de laatste
restjes van zijn kracht. Moedeloos ligt hij onder een
struik en wil maar één ding: dood.
Opnieuw komt er een bode. Een engel, door God
gestuurd, raakt Elia aan. Nabijheid! Troost. Voordat
er gesproken zal worden, wordt er eerst gegeten.
Gods therapie in moedeloosheid. Opstaan en eten.
Laat Elia zich niet neerleggen bij de situatie en zich
opsluiten in zijn ellende. Hij moet eten. Brood en
water staan gereed. De eerste levensbehoeften.
Nieuwe kracht voor het lichaam.

Hij staat niet alleen. Noch in de bijbel (Mozes,
Jeremia, Jona, Job) noch buiten de bijbel. Hun
moedeloosheid en doodswens kan heel herkenbaar
zijn.

Én voor de ziel. Daar geldt dezelfde opdracht voor
moedeloze Elia’s en iedereen die weet: ‘zonder God
ben ik niets’. Sta op, eet.

Door de HEERE worden mensen als Elia niet
afgeschreven, maar opgezocht en op hun plek
gebracht.

Brood en water. Bereid in de hemel. Gegeven op
aarde. Verwijzend naar het Brood des Levens en het
Water des Levens. Christus wil ons leven verzadigen
ten eeuwigen leven. Door Hem zien wij God (weer).
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