Schriftlezing: 1 Koningen 19:9-18 Kerntekst: 1 Kon.
19:12 en 13 Thema: Een veelzeggende stilte.
Zingen: Ps. 65:1 en 3, Ps. 80:11, Ps. 93:1,2 en 3,
Ps. 99:1 en 8, Ps. 62:1
Hoofdpunten van de preek
De verschijning van de HEERE komt in de stilte tot
een hoogtepunt. Zonder woord wordt veel gezegd.
Indringende vraag
God begint de ontmoeting met Elia met een vraag.
Niet met verwijten of hele preken. Een wijze,
Vaderlijke, benadering van de dwalende Elia.
De vraag is indringend, gericht op het hart van Elia.
Letterlijk wordt gevraagd ‘wat jij hier?’ De HEERE wil
Elia ontdekken en op zijn plaats terugbrengen.
Een belangrijke vraag om steeds in je dagelijkse
leven aan jezelf of anderen te stellen.
Elia’s antwoord laat zien dat de vraag hem nog niet
echt aan het denken heeft gezet. Hij voelt zich nog
steeds slachtoffer van zijn ijveren voor God.

Veelzeggend is dat de HEERE in deze dingen niet
was. God is niet in het oordeel! De oordeelsgeluiden
gaan Hem wel vooraf. Wie zal bestaan als Hij komt?
Dan klinkt alleen geruis van stilte. De HEERE
verschijnt in Zijn heilige heerlijkheid en Elia bedekt
zich. God kom je niet zonder Bedekking onder ogen.
De HEERE laat door de stilte veel van Zich zien.
Geen oordeel, zoals de Elia van het NT predikte
maar genade: Jezus Die het verlorene zoekt en uit
liefde Zijn leven geeft.
En: niet door kracht of geweld, maar door Zijn Geest
zal het geschieden.
Noodzakelijke herhaling
Nu stelt de HEERE de vraag nog een keer. Elia
antwoordt alsof hij niets gehoord heeft.
De Heere antwoordt met een opdracht: keer terug…
Blijf niet bij deze intense ervaring. Keer terug is ook:
bekeer je tot de plek/ taak die God je geeft.

Veelzeggende stilte
De HEERE verschijnt en laat veel van Zichzelf zien.

Elia moet koningen aanstellen en een profeet
roepen. En of de HEERE regeert…! En Elia is niet
alleen (wie wel?). Dankzij Gods trouw is een heilige
rest van 7000 trouw gebleven.

Geluiden en natuurverschijnselen vol gericht en
oordeel. De schepping reageert vol ontzag op haar
Schepper: niets en niemand kan blijven staan.

Zo kunnen we met Elia terug naar onze weg. Wat
doen we hier?
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