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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Koningen 19,14 (Lezing: 1 Koningen 19)  

Elia is de wanhoop nabij. De Bijbel is er goudeerlijk over. Leven met God en voor God is niet alleen maar 
hosanna. Het leek op de Karmel allemaal ten goede te keren, maar nu Izebel zich er mee gaat bemoeien 
gaat het mis. Het is wanhoop waar wij ons in kunnen herkennen, als we merken dat het verzet tegen God 
blijft bestaan. Dat raakt ook zomaar aan verzet in ons eigen hart.  Bij Elia in ieder geval wel. Hij wil niet meer. 

Maar God breekt er door heen, op zijn geheel eigen wijze blijft Hij Elia zoeken en bevragen en roepen. Zo 
roept Hij Elia uit zijn grot om te gaan zalven. Een nieuwe generatie. In de warrige geschiedenis, helemaal 
niet zo zichtbaar, gaat God verder, met nieuwe gezalfde generaties. Zo werkt Hij ook vandaag verder. 
Steeds weer met nieuwe generaties.    

Besprekingsvragen   
1. Herken je je in de wanhoop van Elia? Vertel daar eens iets over. 

2. Wat merk jij om je heen én in jezelf van verzet/weerstand tegen God? Welke rol speelt vertrouwen 

op menselijke kracht daar in?  

3. God openbaart zichzelf dit keer in de stilte… Lees het gebed van psalm 131 eens en wees daarna een 

tijd stil. Wat doet dat met je? 

4. God gaat verder, met steeds nieuwe generaties. Zoek iemand uit de kerk op die van een andere 

generatie is dan jij. En praat met elkaar over deze preek, over de mantel doorgeven en opnemen. 

Dank God samen voor wat jullie in elkaar ontvangen.  

 

Teksten om te lezen 
Een aantal psalmen die passen bij de wanhoop én de hoop van 1 Koningen 19 

Psalm 2 – God regeert de geschiedenis – ook al is de weerstand tegen Hem en zijn gezalfde groot. 

Psalm 13 – De dood voor ogen, maar… ik vertrouw op uw liefde 

Psalm 44 – De psalmdichter vraagt zich iets vergelijkbaars af als Elia: wij hebben ons voor U ingezet én toch 
loopt het mis. En dat loopt uit op de oproep: word toch wakker Heer! 

Psalm 69 – Een psalm vanuit de wanhoop – met hoop op God.  

Psalm 93 – De HEER is koning – ver boven het geraas… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


