Schriftlezing en tekst: 2 Kon. 4:1-7. Thema: ‘Vertel
het maar…’ Zingen: Ps. 25:2,4 en 10, Ps. 81:12, Ps.
146:4 en 5, Ps. 145:3 en 6, Ps. 116:1

De vrouw is ons tot voorbeeld! Vertel alles aan God.
Hij wil uit onze eigen mond horen wat Hij al weet.
#vertrouwen.

Hoofdpunten van de preek
Nood kán leren bidden.

De weduwe vertelt wél haar nood, maar zegt niet
wát er moet gebeuren. Dat moeten we ook aan God
overlaten. Hij is zoveel groter en wijzer dan wij.

Ellende
De nood van de weduwe is groot. Ze heeft schulden.
Ze loopt het gevaar haar kinderen kwijt te raken.
Hoe kwam het zover? Hulp kreeg ze niet (genoeg).

De verlossing
De weduwe treft een horend oor aan. Elisa – de man
Gods – vraagt: wat kan ik voor u doen én wat heb je
nog wel in huis?

Zelf zocht ze ook niet op tijd hulp (genoeg) om
allerlei redenen. Je kan ook (bijna) te laat bidden,
omdat je het ene gat met het andere wil dichten.

Bidden maakt niet passief. God spreekt onze
verantwoording aan. Hij wil dat het weinige (laatste)
wat we hebben in Zijn handen leggen. Beproeving!

Nog meer ellende
Onder Israël mocht geen armoede voorkomen. De
zwakken in de samenleving moesten geholpen
worden.

De grootte van de verwachting van de vrouw blijkt in
het aantal lege kruikjes dat ze heeft verzameld.
Hoeveel verwachten wij?

Hoe gaan wij om met de nood die we zien en de
beloftes die we deden? In de gemeente geldt de
wet: draagt elkaars lasten.

Dankbaarheid
Gebedsverhoring leert verwondering. Het wonder
brengt de vrouw terug bij Elisa en zijn God om te
vertellen wat er gebeurd is. #dankbaarheid.

Het begin van verlossing
Hier leert nood bidden (het wordt niet eens zo
genoemd). De vrouw vertelt haar ellende aan Elisa
omdat hun God helpen zal.

Het wonder is nog niet klaar. Wat moet er met de
olie gebeuren? Bidden is van stap tot stap en dag tot
dag opkijken naar de Heere: ‘wat nu, hoe verder?’
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