
Zondag 31 januari 2016 - God zorgt voor zijn kinderen
 - Ps. Henk Karelse -

De profeet Elia.

Jakobus 5: 16-18•
Bid voor elkaar dat je genezing mag ontvangen. Het gebed van een ◦
rechtvaardige vermaak veel doordat er kracht aan verleent wordt. Zo ook 
aan het gebed van Elia: hij bad en het regende niet meer, hij bad opnieuw 
en het regende terug.
Elia was een mens zoals jij en ik. Er is dus hoop voor jou!◦

1 Koningen 17: 1-…•

Elia kwam uit een klein dorp Tisbe. Hij was een gewone mens uit een gewoon 
dorpje. Er is niets bekend over zijn ouders, maar Elia betekent "de Here is mijn 
God".

Johannes de Doper (in het Nieuwe Testament) zou werken in de geest en de 
kracht van Elia.

Elia profeteerde. Hij sprak het Woord van God. Zo profeteerde Hij dat er geen 
regen zou komen in het land totdat hij terug zou profeteren. Koning Achab en 
koningin Jezebel aanbaden de afgod Baäl, de god van regen. Op deze manier 
maakte God duidelijk dat de regen niet van Baäl kwam, maar van de Here God.

1 Koningen 18: 10•
Elia maakte op deze manier een vijand van koning Achab. Achab zocht ◦
hem in het hele koninkrijk.
Je vijand, als christen, is je eigen ziel. En de duivel die zoekt wie hij kan ◦
verslinden.

Wat was de grootste overwinning van Elia?
Elia werd geconfronteerd met honderden priesters van Baäl die baden voor •
regen. Het was enkel de God van Israël die antwoordde met vuur op het 
altaar. En achteraf ook met regen in het land.

1 Koningen 17: 3 → Hier zegt God tegen Elia: "Verberg je"•
1 Koningen 18: 1 → Hier zegt God tegen Elia: "Laat je zien"•



Je hebt een verborgen leven in God en een zichtbaar leven. Het belangrijkste 
leven is het verborgen leven.

1 Koningen 17: 6 → God voorziet Elia van eten (raven brachten vlees) en •
drinken (uit de beek). Zo voorziet God ook jou elke dag opnieuw.

De raven waren eigenlijk onreine dieren (Leviticus 11), maar God ◦
gebruikte juist deze vogels om Elia te voorzien van voedsel.

Vertrouw op God elke dag opnieuw.

Psalm 68: 20•
Elke dag opnieuw is God er voor je. Hij draagt je. ◦

2 Korinthiërs 4: 16•
Elke dag opnieuw wordt de innerlijke mens vernieuwd.◦

Er gebeuren vaak dingen die negatief zijn. God kan deze omstandigheden 
gebruiken om je dichter tot Hem te brengen.

1 Koningen 17: 7•
De beek waar Elia uit moest drinken van God, droogde op. Hoe kan dit ◦
als God zelf hem hiernaartoe stuurde? 
Ook in jouw leven kunnen zo'n omstandigheden voorkomen. Toch blijft ◦
God getrouw. Hij komt met een oplossing en blijft voor je zorgen.

Een Chinese prediker zei ooit: "We letten te veel op de emmer, en vergeten de 
bron."

1 Koningen 17: 9-16, 17-24•
God stuurde Elia daarna naar een arme weduwe. En via deze weduwe ◦
zorgde God voor Elia.
Het meel in de pot en de olie in de kruik raakte niet op totdat God iets ◦
anders zou voorzien. 
Op het einde echter stierf de zoon van deze weduwe… Een nieuwe ◦
tegenslag. Maar Elia bad tot God en de zoon kwam terug tot leven! Dit 
was de eerste dode die terug tot leven kwam in de bijbel.
Elia bad 3 keer tot God totdat hij antwoord kreeg. Blijf dus volharden in ◦
het gebed en God zal antwoorden.


