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Wat doe je hier? 
Schriftlezingen: 1 Koningen 19:1-18 Tekst: 1 Koningen 19:9-18 

Zingen: Ps. 65:1, Ps.80:11, Ps. 61:1, Ps.99:1, Ps. 62:1 
 

Hoofdpunten van de preek 
Elia is na 40 dagen en nachten op Gods kracht bij God uitgekomen. 

1 De HEERE vraagt (vers 9) 
De HEERE wacht Elia op. Hij komt niet met veroordeling of verwijt, maar opent een 
gesprek door een open vraag te stellen. Echt een levensvraag passend bij de situatie... 

De vraag ‘wat doe jij hier?’ is kritisch en genadig. Elia vlucht van zijn roeping. Genadig 
door de nadruk op ‘hier.’ Dé grot waar Mozes in zijn crisis ook de HEERE ontmoette.  

2 Elia antwoordt (vers 10) 
Elia gooit alles eruit. Het maakt hem kwetsbaar. De HEERE laat hem uitpraten en 
luistert eerst. Laten we meeluisteren. Elia kan zó herkenbaar zijn. 

Elia lijdt aan... Elia. Het is ‘ik... ik... en mij...’ Elia lijdt aan zijn passie voor de HEERE. Hij 
is onmachtig om het geestelijk klimaat te veranderen. Elia is bang.   

3 De HEERE gaat voorbij (vers 11-14) 
De HEERE stuurt Elia de grot uit om voor Zijn aangezicht te gaan staan... als dienaar. 
De HEERE laat hem weten Wie hij dient. Indrukwekkende signalen kondigen Hem aan.  

Toch is de HEERE niet in wind, beving en vuur, maar in de stilte. Het gebeurt niet door 
kracht en geweld, maar door een lijdende Knecht; door Gods Geest. God werkt in stilte.  

4 Elia moet terug (vers 15-18) 
Elia kan niet op de bergtop blijven. De indrukken zijn nodig voor beneden, om de roeping 
te vervullen waar de HEERE hem naar terugstuurt met... nieuwe opdrachten.  

Hij moet koningen zalven. De HEERE regeert de aarde. Elia moet Elisa in zijn plaats zalven. 
Elia is niet onmisbaar. Niet hij, maar de HEERE doet – ongedacht – velen overblijven.  

 


