
 

Preekvoorligting Sondag 10 Mei 2020 

Skriflesing: 1 Kon 19:1-18         Teks: 1 Kon19:9, 13 

Tema: Wat maak jy hier – juis hier by God? 

As ons in die moeilikheid is, as dit swaar met ons gaan, wat doen ons? Ons soek die Here op. 1 

Kon 19 maak duidelik dat dit eintlik nog altyd maar so met die mens was. In hierdie gedeelte 

beland Elia ook voor God en dit vanweë sy moeilikheid, die swaar wat hy moes deurgaan. 

1. Wat moes hy deur? 

Elia was profeet in ‘n tyd toe koning Agab wat die Baäldiens tot nuwe hoogtes in Israel gevoer 

het. Hy trou met Isebel, die dogter van Etbaäl, hoëpriester van Baäl en latere koning van Tirus. Hy 

bou ook tempel vir Baäl in Samaria. Hierdie toedrag van sake was nie sonder gevolge nie – die 

mees bekende seker die geweldige droogte van 3 jaar wat met die gebeure op die Karmelberg 

beëindig is. Hierna word die Baälprofete gevang en doodgemaak. Isebel  laat weet vir Elia dat hy 

die volgende dag ook soos een van die dooie Baälprofete sou wees. Elia vlug die woestyn in waar 

hy onder ‘n besembos eindig. Hier bid hy vir sy eie dood omdat daar vir hom geen rede meer 

volgens hom oorgebly het  om te lewe nie. God laat Elia nie in daardie gat nie, maar stap ‘n 

definitiewe pad met hom.  

2. Horeb die berg van God. 

Deur die Gees van God, stuur die Here vir Elia as’t ware op ‘n epiese tog – hy moet Horeb toe, 

berg van God toe. Nou is daar nog ‘n veertig dae reis na hierdie berg – nie omdat dit so ver was 

nie, maar omdat God dit so wou. Daar moes dinktyd wees, besinningstyd vir hierdie godsman. Hy 

moes loskom van ‘n lewe versinnebeeld deur ‘n kolletjie skaduwee van ‘n besembos in die woestyn 

en weer die grootsheid van Horeb en alles wat dit beteken, besef. 

3. Wat gebeur by Horeb? 

God vra vir Elia: Wat maak jy hier? Na veertig dae se geleentheid vir besinning, dinktyd, sake 

weer in perspektief sien, se verstaan van waar hy vandaan kom en waarheen die Here hom vat, 

antwoord Elia: “Ek het baie geywer vir die Here, die God van die leërskare; want die kinders van 

Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek 

alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem”. Hierdie man lê spreekwoordelik 

nog steeds in die skaduwee van die besembos. By aanhoor van die antwoord van Elia, volg daar 

‘n sekere “openbaringsoptrede” van God  nl. ‘n storm, aardbewing, vuur en nie in een was die 

Here nie. Dan volg die sagte windjie as openbaring van God se heilige teenwoordigheid. Nou kom 

die vraag weer tot Elia: Wat maak jy hier? Steeds het Elia nie insig nie. 

4. Wat was Elia se probleem? 

Elia het nie dit wat God doen en wat God met hom gedoen het, deurdink nie, daarom God se 

woorde aan hom – jy dink jy is alleen, maar daar is nog seweduisend in Israel. Jou wêreldjie het 

dalk so klein geword soos die skaduwee van ‘n besembos, maar My wêreld is baie groter as dit – 

daar is nog ‘n Hasaél, ‘n Jehu en ‘n Elisa. Gaan jy net terug en leef nie in jou “skaduwee van ‘n 

besembos-wêreld” nie, maar in My wêreld met die seweduisend waar Ek in stilte en met 

persoonlike aandag in en met my kinders werk.  

 

Hiermee die besef : Ons is nie verloorders, slagoffers nie, maar oorwinnaars  in Christus wat leef 

in God se wêreld waar Hy soos met ‘n sagte windjie alles rig en stuur tot eer van Sy Naam. 


