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Op leven en dood 
Schriftlezingen: 1 Koningen 17:1-24 Tekst: 1 Koningen 17:17-24 
Zingen: Ps. 27:1, Ps. 117:1, Ps. 77:7, Ps. 107:6en 7, Ps. 102:11 
 

Hoofdpunten van de preek 
Voor de weduwe lijkt het dat God haar goede daad met kwaad vergeldt: haar zoon sterft.  

1 Straf van God? (vers 17-18) 
De HEERE bewijst Zich in het thuisland van Baäl als de levende God: elke dag is er weer 
eten. Dat roept om reactie. Satan voelt zich in ‘eigen huis’ aangevallen. 

De zoon van de ‘vrouw des huizes’ (zie voor deze uitdrukking 1 Sam.28:7 en Nah. 3:4) 
sterft, omdat hem de adem ontnomen wordt. Door wie en waarom? Zij verwijt God. 

2 Klacht tot God (vers 19-20) 
Elia trekt de verantwoording naar zich toe en neemt de schuld op zich. Hij neemt het 
dode kind van de vrouw over en legt hem op zijn plek.  

Ook Elia denkt eerst aan God. Hij uit zijn klacht in de vorm van een vraag. Heeft U dit 
kwaad gedaan? Klagen en vragen mag! Naar God met die vraag of klacht.  

3 Gebed tot God (vers 21-22) 
Elia blijft niet in zijn klacht hangen. Hij strekt zich drie keer over het kind uit. Niet om 
zijn leven aan het te geven? Om het kind biddend tot God te beademen.  

Elia bidt tot God. Hij gaat over leven en dood, zoals Jezus later toont! De HEERE 
verhoort Elia. Toen wel, maar nu? In het domein van de slang was dit toen cruciaal.  

4 Gave van God (vers 23) 
Elia geeft het levend gemaakte kind terug aan zijn moeder, zoals Jezus later in Naïn 
(Luk. 7:15). Elia wijst vooruit. Na de dood beleeft het leven des te meer als een gave.  

Elia antwoord op haar verwijt en zijn klacht: uw zoon leeft. Het was niet de HEERE die 
hier doodde... Hij bewijst zich als de Gever van het leven. Hij is sterker dan de dood.  

5 Belijdenis van God (vers 24) 
De HEERE laat in Zarfath, de bakermat van Izebel en het thuisland van Baäl, zien Wie 
God is. Het brengt de vrouw tot hartelijke geloofserkentenis: nú weet ik...  

Elia vertegenwoordigt God en komt met het betrouwbare Woord van God. Meer dan 
Elia is... Jezus (Joh. 1:14). In Hem is de strijd op leven en dood beslecht. De HEERE is God. 

 


