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1 Kon. 19,1-14 – preek – VB – 18-11-2012 

Hart voor God? 5. Elia, ‘de man van God’  

 

Deze preek is de vijfde preek in de serie ‘Hart voor God’. We pakken de 

draad weer op in de ‘koningentijd’. Israël is in een diepe crisis geraakt. 

Het volk dient vooral zichzelf, op zoek naar eigen voordeel bij de uit het 

buurland geïmporteerde vruchtbaarheidsgod Baäl. 

Drie personen spelen een belangrijke rol in deze periode: Elia, Izebel en 

Achab. Zij zijn de hoofdpersonen in het drieluik waarmee deze serie 

afsluit. Vandaag ‘Elia, de man van God.’ Maar vóórdat we met Elia 

beginnen eerst iets anders… 

Geloofshelden 

“Een jonge man die graag een gezonde atheïst wil blijven,  

kan maar beter uitkijken wat hij leest!” 
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Mooi hè. Prachtig vind ik ze nog altijd,.. dit soort uitspraken. 

Ik kwam ze -toen ik nog studeerde- tegen bij de christelijke schrijver  C.S. 

Lewis. 

Geweldig, vond ik het toen, want hij draaide de rollen om. 

Niet de gelovige heeft een probleem, maar de ongelovige. 

En dat gaf mij, toen nog een jonge christen, weer zelfvertrouwen. 

Want de mensen om je heen gaven je het gevoel dat je geloof hopeloos 

uit de tijd was, maar hij stak me een hart onder de riem.  

(Voor de jongeren: Lewis is ook de man die de Narnia verhalen schreef, 

waarvan tegenwoordig speelfilms uitkomen) 

Het is bij hem heel duidelijk: je bent niet gek als je christen bent, als je 

niet gelooft heb je veel meer uit te leggen. 

Je kon niet alleen prachtige citaten van hem lezen, die kwamen allemaal 

uit heel mooi geschreven artikelen en boeken, ontdekte ik al snel. Het 

duurde niet lang of ik bewonderde deze Engelse geleerde zeer. 
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Een scherpzinnige en heldere denker die zich absoluut niet schaamt voor 

zijn geloof en die dat geloof geweldig onder woorden kon brengen. 

 

 “Het kostte God niets…om mooie dingen te maken, 

maar de opstandige mens veranderen kostte Hem de dood van zijn zoon 

aan het kruis.” 

 

Niet dat ik ooit aan hem kan tippen, maar Lewis werd mijn grote 

voorbeeld. Zo wilde ik ook over mijn geloof kunnen praten. Niet in 

wollige, religieuze taal, die alleen voor insiders bedoeld is. Maar helder, 

eigentijds en voor iedereen te begrijpen. Een boodschap waar je niet 

omheen kunt. Of je het er nou mee eens bent of niet. 

Kortom, Hij was voor mij een geloofsheld. 

 

 Hebben jullie ook zulke geloofshelden? ||  
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Ik denk dat we die echt nodig hebben. Inspirerende mensen door wie 

onze Heer ons laat zien, hoe bijzonder mensen onder zijn invloed kunnen 

worden. Inspirerende voorbeelden van hoe wij zouden kunnen zijn. 

Elia 

Heeft iemand hier de profeet Elia als geloofsheld? … 

Niet hè! Tsja, had ik wel een beetje gedacht. Elia is zo’n klasse apart. 

Ineens is hij er, aan het begin van hoofdstuk 17. Hij lijkt haast uit de 

hemel te vallen. En zo komt hij ook op ons over als je hem beter leert 

kennen. 

Hij is de man die koning Achab jaren van droogte aankondigde, namens 

de Heer (17,2).   

Op zijn woord kunnen een weduwe en haar zoon drie jaar lang eten van 

een klein voorraadje olie en meel en hém, Elia, er ook nog van te eten 

geven (17,14).   

Als de jongen sterft, maakt Elia hem weer levend, door de Heer ter 

verantwoording te roepen (17,20 'HEER, mijn God, waarom treft u juist 
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deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?' 

(1Kon 17:20)  

Hij is de profeet die vuur uit de hemel bidt, dat voor het oog van het hele 

volk Israël het avondoffer in brand zet. (18,30)  

Hij ontmoet de Heer persoonlijk (19,13v), slaat op het water van de 

Jordaan en maakt zo een droog pad door de rivier (2 Kon. 2,8). 

Hij sterft niet gewoon maar wordt uit de hemel afgehaald door een 

wagen van vuur met paarden van vuur er voor (2 Kon 2,11). Van Mozes 

weten we dat hij gestorven is, van Elia nemen we dat aan, maar horen 

we dat niet. 

Méér dan Mozes ging hij met zijn lichaam naar de hemel, zo lijkt het. 

In de Joodse traditie verwachtte men dan ook zijn terugkomst: eerst moet 

Elia komen en dán komt de Messias (Mal 3,23). Dat maakt Elia 

legendarisch zowel voor joden als voor christenen. Van alle personen uit 

de tijd van het Oude Testament is zijn naam misschien wel het meest 

verbonden geraakt met de Messias. Méér dan Mozes en zelfs meer dan 
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David. 

Voor de Joden die nog altijd op de Messias wachten, komt Elia eerst en 

dan de Messias. Tot op de dag vandaag wachten ze op zijn (terug)komst. 

Bij iedere besnijdenis staat een lege stoel klaar speciaal voor hem. En elke 

Pesach staat er op sederavond een beker wijn voor Elia klaar . 

Maar ook voor christenen is Elia legendarisch. De Heer Jezus verbindt zijn 

naam aan die van Johannes de Doper –hij is de Elia die komen zou. De 

Heer Jezus geeft Johannes de Doper de titel ´dat er niemand geboren is 

die groter is dan Johannes de Doper´ (Mat 11,11). Dat straalt op Elia af. 

Is Elia een geloofsheld voor ons? Misschien wel, maar dan één uit de 

eredivisie van de gelovigen.  

De Heer gebruikt hem als indrukwekkende profeet om in de tijd van 

koning Achab zijn massaal afgehaakte volk in weer tot een heldere keus te 

bewegen. 
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Hij staat nog veel verder van ons gewone gelovigen af, dan Lionel Messi 

van een amateurvoetballer. Je kunt van hem dromen, maar verder lijkt hij 

onbereikbaar. Veel te groot om een voorbeeld aan Hem nemen. 

Elia een mens als wij 

Je gaat gemakkelijk zo tegen de profeet Elia aankijken: een uit de hemel 

gevallen profeet, die eigenlijk nooit echt van deze wereld wordt maar er 

a.h.w. boven blijft zweven als een hemelse boodschapper van de Heer. 

Maar wat denken jullie dan van dit gedeelte uit zijn levensgeschiedenis? 

 

 Lezen 1 Kon 19,1-14 

 

…Nog altijd een indrukwekkend verhaal. Je zult toch bediend worden 

door een engel van de Heer, veertig dagen door de woestijn zwerven en 

op de Sinaï een persoonlijke ontmoeting met de Heer hebben. Dat is nog 

altijd indrukwekkend.   

Maar in deze geschiedenis is Elia toch echt ook een mens zoals wij, dat 
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wordt nu wel helemaal duidelijk. Als hij bedreigd wordt is hij ook bang 

en vlucht ook hij voor zijn leven, net zoals velen van ons dat zouden 

doen. En als hij ontmoedigd raakt, wil hij niet meer verder. Net zoals ook 

sommigen van ons dat hebben. En als God de Heer met hem spreekt, 

staat hij eerbiedig te luisteren (zeg maar met de pet in zijn hand), net 

zoals wij dat zouden doen. Als mens lijkt hij meer op ons dan op een 

hemelburger. 

Misschien denk je, nou ja inderdaad, hij is tóch echt een mens, maar in 

zijn gelóóf blijft hij toch een grootheid. Kijk naar het vervolg: zijn tocht 

door de Jordaan en zijn reis naar de hemel. 

Maar honderden jaren later zet Jakobus, waarschijnlijk één van de broers 

van onze Heer Jezus, Elia heel beslist óók als, tussen ons de andere 

gelovigen in: 

  16
 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want 

het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 
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17
 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet 

zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land 

(Jak 5:16-17) 

 

M.a.w.: “Als jullie bidden zoals Elia kunnen er ook in jullie levens grote 

dingen gebeuren”.  

‘Elia een mens als wij’, dat is even wennen. Misschien moeten we toch 

anders naar de geschiedenis van Elia kijken. Hij is geen hemelse 

boodschapper die rechtstreeks vanuit de hemel in ons midden wordt 

neergelaten, maar een mens als wij die man van God wordt. Dit zeg ik 

even twee keer, want dit is belangrijk. Ik vermoed nl. dat wij vaak 

denken dat de Heer zijn profeten geheel toevallig uitkiest zonder dat zij 

er op voorbereid zijn. 

Maar het zou ook wel eens anders kunnen gaan. Bepaalde mensen 

worden bijzondere mannen en vrouwen van God omdat hun hart al in 

vuur en vlam voor de Heer staat. Omdat zij zich helemaal op Hem 
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richten, zet de Heer hen in zijn plannen.  

Wij zeggen denk ik: Elia was profeet en daarom stond zijn hart in vuur en 

vlam. Maar je zou ook kunnen zeggen: Elia’s hart stond in vuur en vlam 

en daarom maakte de Heer hem zijn profeet. Luister maar eens naar Elia 

zelf: 

 

 'Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de 

hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast 

zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als 

enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.' 

(1Ko 19:10) 

 

In de profeet Elia komen de kracht van God en de liefde van Elia samen. 

Elia is er ook zélf helemaal bij betrokken: de zaak van de Heer is ook zijn 

onderneming geworden. Juist ook in heel moeilijke tijden voor Israël 

wanneer de Heer ingeruild wordt voor Baäl en échte gelovigen groot 



 

11 

gevaar lopen. En nu bij de Sinaï is Elia liefde voor de Heer nog even sterk, 

maar zijn moed als mens is op. Hij kan de druk niet meer aan en… mooi 

toch, vlucht uiteindelijk in de armen van zijn Heer. 

Die spreekt Hem moed in, en laat Elia zien wat die in zijn moedeloosheid 

niet meer kón zien: “er zijn er nog 7000 over Elia én onze (!) vijanden 

zullen niet lang meer ongestraft hun gang kunnen gaan. Er komen andere 

tijden” 

Zo gezien – Elia is een mens zoals wij- komt hij een stuk dichter bij ons, 

zijn medegelovigen! Als wij ons hart aan de Heer geven, hoe groot 

zouden wij dan niet in Gods Koninkrijk kunnen worden? 

Wat zei onze Heer ook al weer over Johannes de Doper, de in zijn tijd 

teruggekeerde Elia? 

 Hij is degene over wie geschreven staat: "Let op, ik zend mijn bode voor 

je uit, hij zal een weg voor je banen." 
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11
 Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit 

iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het 

koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij (Mat 11:10-11) || 

Dat is een grote belofte 

Elia ons voorbeeld 

Broers en zussen dat zegt wat over wie wij nu al zouden kunnen zijn. 

Groter dan Johannes de Doper. Nu moet het ons niet om het belangrijk 

zijn gaan. Maar we mogen ons best afvragen: als de Heer de hartelijke 

toewijding van Elia op die manier inzette in zijn Koninkrijk toen, hoe zou 

Hij ons dan nú kunnen inzetten?” 

We leven in een tijd die wel een beetje te vergelijken is met die van Elia. 

Ons volk heeft massaal de kerk de rug toegekeerd (God nog niet de kerk 

wel!). Predikanten zijn van hun voetstuk gevallen en worden gezien als 

achterhaalde overblijfselen van vroeger. En gelovigen moeten heel vaak 

uitleggen dat zij toch ook echt gewone mensen zijn. ‘Gereformeerd’ is een 

beladen term geworden die onze landgenoten van nu doet denken aan: 
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stijf, stijl, zwart-wit, zuinig en bekrompen. We gebruiken die liever niet 

tegenover niet-kerkelijken om misverstanden te vermijden. 

Het is een lastig klimaat om in te geloven. Nét als het Israël van toen.  

Dat negatieve klimaat, waarin je als christen keihard aangepakt kunt 

worden om het standpunt dat je hebt, zuigt energie uit je weg. Je kunt er 

zomaar moedeloos van worden, net zoals Elia. En dan trekken we ons 

terug in ons fijne gemeente op ons eiland hier in het JFC. Veilig onder 

elkaar. 

Denk dan eens aan Elia toen. Zijn hart klopte voor de Heer en hij kon het 

niet aanzien. En de Heer zette die toegewijde man in. Frontaal tegen de 

mode van die tijd in. Sterk tegenover de machten van zijn tijd. 

Indrukwekkend sterk! De Heer maakte Elia een groot gelovige. Door Hem 

heen liet Hij zien dat Hij nog altijd de Heer van Israël was. En als Elia 

door de knieën gaat, want hij is toch een mens, geeft Hij Elia letterlijk 

nieuwe levensmiddelen! 
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Zijn wij de Heer zo toegewijd dat de Heer ons ook in deze tijd kan 

inzetten? 

Anders dan Elia natuurlijk, we leven in een andere tijd. Maar net zoals 

Elia wil Hij ons inzetten. Elia hééft niet alleen een boodschap voor ons, 

maar hij is ook een boodschap voor ons. 

Kan de Heer aansluiten bij onze liefde voor Hem? Hebben wij zoveel 

vertrouwen in Hem? Verwachten wij kracht van de Heer om op onze 

beurt geloofstappen te kunnen zetten? 

De Heer wil ook ons gebruiken! Dat staat vast, wij zijn in Jezus nieuwe 

mensen 

 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus 

geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk 

heeft gemaakt. (Ef. 2:10) 

´Goede daden´ klinkt een beetje padvinderachtig (heitje voor een 

karweitje). Bedoeld wordt goed werk! Weet je voor jezelf welk goed 
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werk de Heer voor je klaar heeft liggen om voor Hem uit te voeren. Bid 

je Hem daarom? 

En als we dat niet doen, verwachten we dat dan ook van Hem? 

Jakobus geeft ons Elia als voorbeeld.  
16

 Beken elkaar uw zonden en bid 

voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is 

krachtig en mist zijn uitwerking niet. 
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 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet 

zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land 

(Jam 5:16-17 NBV) 

Wat zou de Heer in deze tijd niet allemaal door ons kunnen doen. Durf je 

te geloven dat Hij plannen, zelfs grote plannen, met ons kan hebben? 

We zouden er de komende week in de groeigroepen opnieuw naar 

kunnen vragen. Ons afvragen: wat zou de Heer voor goed werk voor mij 

hebben klaarliggen? En dan als het vertrouwen er is,  elkaar helpen de 

zonden belijden die tussen de Heer en ons in staan. Samen vergeving 
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ontvangen en dan rechtvaardig in de Heer Jezus Hem bidden om de 

goede werken die Hij voor ons klaar heeft liggen. Net zoals Elia deed 

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking 

niet! 

Wat zou er dan niet allemaal kunnen gebeuren? 

 

Amen 


