Serie: Elia, de man Gods
Elia in lockdown
Schriftlezingen: 1 Koningen 17:1-7 Tekst: 1 Koningen 17:2-7
Zingen: Ps. 23:1 en 2, Ps. 106:4, Ps. 57:1 en 2, Ps. 33:10 en 11, Ps. 41:6
Hoofdpunten van de preek
Elia, de man Gods, moet in lockdown. Het Woord moet verborgen worden.
1 De HEERE gebiedt [vers 2 en 3]
Elia moet direct na zijn 1e optreden voor Achab het land uit. De HEERE gebiedt hem. God
zendt Zijn dienaren waar en wanneer Hij wil: ze spreken of zwijgen zoals God dat wil.
Elia (op zijn woord zal het weer regenen) moet buiten bereik komen. De HEERE verbergt
Zich voor Israël. Om te horen moet nu eerst gevoeld worden. Elia kan alleen toezien.
2 De HEERE voorziet [vers 4 en 6]
Elia moet in lock down. De HEERE zorgt dat dit
voor hem géén onvruchtbare tijd is. Hij leert Elia
op verschillende manieren overleven op Zijn zorg.
De HEERE wijst Elia op de natuurlijke bron: het water.
Hij belooft én geeft ook ’s morgens en ’s avonds (de
offertijden) Zijn bijzondere zorg door onreine raven.
De HEERE hoeft slechts te gebieden. Wanneer we als
Elia op een zijspoor moeten of als Christus’ kerk in
ballingschap (Openb. 12:13vv) is dit onze zekerheid.
3 Elia gehoorzaamt [vers 5]
De HEERE gebiedt... en Elia gaat direct. Achab is maar één keer de wacht aan gezegd, dat
is genoeg. Elia kan/ moet niet het Woord (17:1) aan God overlaten. Hij zal het doen.
Volledige gehoorzaamheid kenmerkt deze dienaar: hij doet overeenkomstig Gods Woord.
Elia verwijst naar Christus. Hij roept tot dezelfde gehoorzaamheid, ook in het ‘gewone’.
4 De HEERE beproeft [vers 7]
Ook Elia krijgt te maken met de droogte: zijn bron droogt op. De HEERE beproeft Elia
daarmee op gehoorzaamheid en vertrouwen. Hij beproeft om hem te versterken.
Hoe reageren wij als onze bronnen in geloof, huwelijk, gemeente, samenleving, enz.
opdrogen? Elia leert ons om te wachten en te vertrouwen op God. Zijn kracht bewaakt ons.
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