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1 Koningen 17,17-24 - Geloven aan de grens.
De HEER, Israëls God, is ánders
dan Baäl. Baäls godsdienst
belooft je allerlei moois:
vruchtbaarheid, welvaart,
leven, - maar hij garandeert je
niets. Als het er op aan komt,
néémt hij alleen maar en geeft
je niets. De HEER is anders: Hij
belooft én geeft leven, vrede en
rust. Iedereen verlangt ernaar,
maar je vindt het pas als je in
overgave leeft met de HEER als
je God…

Ademnood
De weduwvrouw in Sarefat en haar
zoon ervoeren dat aan den lijve
toen ze Gods Woord (via Elia de
profeet) in hun leven opnamen en
dat hun leven lieten bepalen. De
HEER is niet als Baäl. Bij de HEER is
je leven écht veilig…
Maar wat er dan in haar huis
gebeurt, beneemt letterlijk én
figuurlijk de adem. De zoon blaast
zijn laatste adem uit. En de vrouw…
vraagt zich in haar intense verdriet
vooral ook af waar ze met de HEER
aan toe is. Ze beklaagt zich bij Elia.
En ook Elia worstelt met God. De
HEER ís toch anders dan Baäl?! Bij
Hem ís toch je leven veilig?
Waarom doet Hij dan juist deze
weduwe dit kwaad aan…

Levensreddende actie
In zijn worsteling met God heeft
Elia (als echte profeet) een
dubbelrol. Namens mensen pleit
(bidt) hij bij God en namens God
komt hij in de nood van mensen en
maakt zich één met mensen in hun
nood.

Opgelucht ademhalen
Dát gebed wordt gehoord in de
hemel. En God bewijst via zijn
profeet écht de God van het leven

te zijn. Die je leven beschermt en het niet
laat loslaat in de dood. Wie Hem
vertrouwt, Hem belijdt als God, is echt
veilig. In Christus heeft de HEER zelfs de
dood het laatste woord ontnomen.

Onderweg naar de
avondmaalsviering
De situatie in 1 Koningen 17 is uniek.
Vooral door het wonder dat de weduwe
en haar zoon gebeurde. Maar dat zij wat
haar gebeurde met God in verband
brengt, daarin is ze niet uniek. Dat doet
u/doe jij misschien ook wel. Dat je je
afvraagt door dingen die gebeuren: waar
ben ik er eigenlijk met de HEER aan toe?!





Waar leidt u/leid jij uit af dat de HEER
betrouwbaar is, - ook voor u/jou
persoonlijk?
Wat maakt je daar onzeker over?
Zie je (juist ook hierom) uit naar het
avondmaal?

Bijbelrooster
maandag - Psalm 16
Terwijl er om je heen volop mensen zijn
die andere goden aanbidden, zing je met
deze psalm over de HEER ‘die je lot in zijn
handen houdt’. Bij Hem ben je echt veilig,
zelfs in het graf. Volgens Handelingen 2
gaat vers 10 over de Messias Jezus, die
door de dood niet vastgehouden kon
worden. Maar dan gelden de verzen 9-11
ook voor allen die door het geloof van
Hem zijn. Bid om te laten doordringen
wat dat dan persoonlijk betekent!
dinsdag - Psalm 91
Nergens (zo) veilig. Wat een gevaren om
je heen. Wat zijn we kwetsbaar. Maar wat
een veiligheid belooft de HEER aan ieder
die bij Hem schuilt.
Waarom heeft wat de HEER in vers 15
zegt: ‘…in de nood zal Ik bij je zijn’ alles
te maken met hoe God in Jezus Christus
bij ons is gekomen?

Ga met ons mee, Heer, onderweg;
waar Gij de Schriften openlegt
gaan onze ogen open.
Laat ons met liefde en met pijn
- bittere kelk en vreugdewijn –
de weg ten einde lopen
Ria Borkent

woensdag - Psalm 116
Een danklied voor de HEER om zijn
reddend ingrijpen. Mediteer eens over
de verzen 7 en 8. Hoe goed passen
deze verzen bij het avondmaal?
donderdag - Klaagliederen 3,17-25
Een lied op de puinhopen van
Jeruzalem. Met de ervaring dat de HEER
je vergeten is (vgl. begin van dit
hoofdstuk, bijv. vers 8). En dan toch
houvast vinden…! Besef/zeg je ook voor
jezelf wat staat in vers 24?
vrijdag - Lucas 7,11-17
Toen Jezus de jongeman uit Naïn uit de
dood opwekte en hem teruggaf aan zijn
moeder (zoals Elia het kind teruggaf
aan de weduwe), loofden de mensen
God: ‘God heeft zich om zijn volk
bekommerd!’. Dát is precies wat God
gedaan heeft: door Jezus die de dood
verslagen heeft.
zaterdag - 1 Korintiërs 15,50-57
De Heer Jezus heeft door zijn
opstanding duivel en dood verslagen.
Dat was beslissend en kan nooit meer
teruggedraaid worden. Jezus is
overwinnaar. Maar Hij heeft duivel en
dood nog niet vernietigd; ze zijn er nog.
Maar nog even, tot Jezus terugkomt, dan wint het leven voorgoed!
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