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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Koningen 18,3b (Lezing: 1 Koningen 18)  

Obadja is een hooggeplaatst iemand, die ontzag voor God heeft en die hoogstpersoonlijk 100 profeten 

gered heeft. Iemand die dus onder het regime van Achab en Izebel uit geloof wil leven. Elia is heel anders 

dan Obadja, die verzet zich van buitenaf, neemt geen blad voor de mond en is volstrekt duidelijk. Twee 

verschillende stijlen van optreden in een samenleving die van God losraakt. En beiden kunnen iets bereiken 

wat de ander nooit zal lukken en bevragen elkaar ook kritisch, want is het echt uit ontzag voor God dat je 

bepaalde keuzes maakt? In ieder geval: God werkt door beide stijlen heen. Dat is van belang. Laten we zowel 

de Obadja-stijl als de Elia-stijl hoog houden, persoonlijk en als gemeente. 

Besprekingsvragen   

1. Wie spreekt jou meer aan qua karakter/plek/manier van optreden: Obadja of Elia? Waarom? 

2. Hoe neem jij zelf jouw plek in? Hoe dien jij God op de plek(ken) waar je bent? Zit daar veel van Elia’s 

stijl in, of van Obadja’s stijl? 

3. In de preek wordt ook kritisch gekeken naar houdingen die lijken op de stijl van Obadja en de stijl 

van Elia – welke kritiek raakt jou?   

4. Bespreek of overdenk deze stelling: in een samenleving waarin christenen alleen nog als Obadja’s 

aanwezig zijn zal het geloof in God doodbloeden.  

5. Verzin iemand die vandaag de dag een soort Obadja is én iemand die een soort Elia is. Bid komende 

week voor die twee mensen.  

Teksten om te lezen 

Obadja is niet de enige die een hooggeplaatste is aan het hof van een koning. Lees bijvoorbeeld de verhalen 
over: 

Jozef (Vanaf Genesis 39)  

Daniël en zijn vrienden (Daniël 1-6) 

Ester (het hele boek) 

Let eens op hoe zij zich opstellen en welke rol ontzag voor de HEER speelt in hun levens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


