Serie: Elia, de man Gods.
Geroepen om te dienen
Schriftlezingen: 1 Koningen 19:15-21, Lukas 9:57-62 Tekst: 1 Kon. 19:19-21
Zingen: Ps.100:1 en 3, Ps.17:3, Ps.119:3 en 83, Ps.108:1, Gez. 9:3, Ps.143:10
Hoofdpunten van de preek
Onverwacht krijgt Elisa de profetenmantel toegeworpen.
1 Gevonden (1 Kon. 19:19)
Elia vindt Elisa op aangeven van God, zo bezien is er niets toevalligs bij. De vertrekplaats
zegt veel: de berg Gods, waar menselijke moedeloosheid en Gods trouw elkaar kruisten.
Elia vindt Elisa niet als profeet, maar als hardwerkende boer die aan van alles gebonden
is. Dit komt nooit uit? God weet ervan. Hij bepaalt onze prioriteiten en verplichtingen.
2 Bereid (1 Kon. 19:20)
Elia vindt Elisa daarom meteen bereid. Hij verlaat zijn ploegende ossen om Elia direct te
volgen. Verlaten heeft een scherpe, onomkeerbare klank. Gods roep is radicaal.
Elisa wil zijn ouders groeten. Dat is geen uitstelgedrag (Lukas 9:59). Elisa wil naar het
gebod zijn ouders eren, om daarna de prioriteit te geven aan het volgen van Elia.
3 Afscheid (1 Kon. 19:21a)
Elisa’s afscheid is definitief. Hij geeft zijn zekerheden en zijn toekomst op. Als God je
roept, is niets onzeker en heb je geen proefperiode nodig. Hij die roept is getrouw...
Elisa vertrouwt... Hij slacht daarom zijn ossen en verbrandt zijn werktuig. Terugkeren
naar zijn oude leven is geen optie. God heeft recht op ons leven. Hij is alleen alles waard.
4 Volgen (1 Kon. 19:21b)
Het ‘geheim’ van Elisa’s radicale gehoorzaamheid ligt in Elia’s God en uit zich in opstaan,
volgen en dienen. Elisa neemt niet alleen afscheid, hij staat ook op in zijn nieuwe roeping.
Voorman Elisa wordt volger. In Gods koninkrijk maakt een a/Ander de dienst uit. Achter
Elia weten we Zijn God. Jezus zegt: volg Mij. Hij Die diende doet dienen, niet heersen.
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