Serie: Elia, de man Gods (3).
In het hol van de leeuw
Schriftlezingen: 1 Koningen 17:1-16, Lukas 4:16-30 Tekst: 1 Koningen 17:8-16
Zingen: Ps. 34:1 en 5, Ps. 147:3, Ps. 115:2, Ps. 146:5, Ps. 138:3
Hoofdpunten van de preek
Elia moet steeds verder weg.
1 Door God gezonden [vers 8 en 9]
De HEERE leidt Elia. Hij doet dat door ‘het Woord dat geschiedt.’ Ook vandaag spreekt
de HEERE concreet om Zijn kinderen te leiden. God gebiedt Elia om naar Zarfath te gaan
Elia moet wonen in het invloedsgebied van Sidon, het centrum van het Baälisme. Een
weduwe zal hem onderhouden. Uitgerekend dáár wordt de vraag beslecht: Wie is God?!
2 Door God geleid [vers 10 en 11]
Elia gaat direct in gehoorzaamheid en geloofsvertrouwen. Hij vertrouwt op Gods belofte.
Als hij in Zarfath komt klinkt er verwondering: zie...! De HEERE doet altijd wat Hij belooft.
Elia vraagt om water en daarna om brood, vragen waarmee hij Gods leiding en
voorzienigheid aftast op de belofte. Is dit de persoon, zoals de die HEERE beloofde?
3 De weduwe en God [vers 12]
De HEERE heeft de weduwe geboden om Elia te onderhouden, maar dat hoeft zij niet
werktuigelijk te doen. De HEERE laat haar ontdekken met wie zij te maken heeft.
Ze zweert bij Elia’s God: de levende. Opvallend. Ze ziet in Wie Elia vertegenwoordigt. Baäl
wordt niet genoemd. Haar laatste rest voedsel is het bewijs dat Baäl niets kan/ zal geven.
4 God en de weduwe [vers 13-14]
De HEERE heeft Elia naar de weduwe gezonden om haar wat te brengen. Het goede
nieuws, zoals dat vaak wordt aangekondigd met: wees niet bevreesd! Dat belooft wat!
De weduwe moet haar laatste restjes voedsel ‘opofferen’. In die weg zal ze (en zullen wij)
ervaren dat de HEERE Zijn belofte nakomt.
5 God vervult Zijn belofte [vers 15-16]
De weduwe doet – zonder tegenwerpingen - wat gezegd wordt! God geeft haar geloof op
Zijn belofte – die nu dagelijks blijkt!
Waarom moest Elia weduwen uit Israël passeren voor de ene uit Zarfath? Jezus zegt een
zelfgenoegzaam Nazareth waarom. God reikt naar het verlorene, in het hol van de leeuw.
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