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Gepasseerd! 
Schriftlezingen: 1 Kon.22:52 - 2 Kon.1:18 en Luk. 9:51-56 Kerntekst: 2 Kon. 1:3 
Zingen: Ps. 105:1 en 3, Ps. 2:6, Ps. 81:11,12 &13, Ps. 68:1 & 16, Ps. 145:6 & 7 
 

Hoofdpunten van de preek 
Ahazia zit in de problemen en heeft raad nodig. Hij vraagt niet God, maar zijn afgod. 

1 Gepasseerd (1 Kon.22:52-2 Kon.1:2) 
Ahazia passeert zijn leven lang al de HEERE. Hij leeft zoals zijn ouders en gaat ook in het 
spoor van Jerobeam: hij dient andere goden dan God en heeft zijn eigen versie van God. 

God geeft signalen: tegenspoed, een ongeluk en ziekte. Wat doen wij met Gods 
‘roepstemmen’? Ahazia negeert ze en gaat te rade bij de duistere afgod Baäl-Zebub.  

2 Geconfronteerd (2 Kon. 1:3-8) 
Ahazia vraagt Baäl, maar God geeft antwoord! Zélfs dan laat Hij van Zich horen! Als Elia zijn 
wij geroepen om Gods antwoorden te laten horen op vragen die elders gesteld worden.  

Ook als dat antwoord onwelgevallig is. God láát Zich niet passeren. Hij wil van het 
hoogste belang zijn – anders is Hij van geen belang. Dan valt er geen heil te verwachten. 

3 Spelen met vuur (2 Kon. 9-12) 
Ahazia wil Gods antwoord niet horen en wil met geweld Elia – en door hem God – het 
zwijgen opleggen. Het altijd aanwezige gevaar voor mensen als Elia.  

God laat niet met Zich spotten en antwoordt met vuur. Jezus’ volgelingen beschikken hier 
niet over, maar de getuigende kerk in de eindtijd krijgt het in de mond gelegd (Opb.11:5).  

4 Getroffen (2 Kon. 9:13-18) 
Ahazia verhardt zich en luistert niet naar Gods stem door Elia. Wat heeft zijn optreden 
gebracht? Het woord voor de één, bereikt een ander... Niet de koning, maar zijn dienaar. 

Hij nadert in het besef dat God een verterend vuur is (Hebr.12:25,29) en doet een beroep 
op Gods genade om hun ziel kostbaar te laten zijn. Wie zo nadert – wordt begenadigd.  

 


