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1 KONINGS 19: 1-13 

 

Skriflesing en Prediking: 

1. 

Gemeente 

Elkeen van ons het al hoogtepunte in ons lewe ervaar.   

 Op skool is dit miskien ŉ onderskeiding of ŉ goeie sport prestasie.   

 Dalk het jy die hoogtepunt ervaar van universiteit en om te gradeer.   

 Om werk te kry kan ons ook as ŉ hoogtepunt beskou, en net so is om te trou of 

kinders te kry hoogtepunte in ons lewens.   

Dink ons terug aan ons lewenswandel sal ons die hoogtepunte met ŉ glimlag kan 

onthou.  En dit is ook juis die oomblikke wat ons onthou aan die einde van ons lewe. 

Terselfdertyd kan ons sê dat ons in ons geloofslewens hoogtepunte ervaar.   

 Iets waarvoor ons gebid het gebeur.   

 Ons beleef God se teenwoordigheid op ŉ baie direkte manier.   

 Of ons beleef een of ander seëning wat ons laat voel dat God naby is en dat Hy 

vir ons omgee. 

Maar dan weet elkeen van ons ook hoe dit voel om somtyds presies die 

teenoorgestelde te beleef  – ŉ geloofslaagtepunt.   

 Ons bid en ons bid en daar is nie die uitkoms waarop ons hoop nie.   

 Ons glo en vertrou dat alles sal regkom net om te beleef dat alles nie regkom nie, 

in elke geval nie binne die tydsraamwerk waarop ek gehoop het nie.   



 Ons smag vir ŉ teken van God se teenwoordigheid en sy omgee, maar ons sien 

dit nie. 

Geloofshoogtepunte en geloofslaagtepunte en elkeen van ons ken dit.  En wat so 

skrikwekkend is, is hoe naby hierdie hoogtepunte en laagtepunte aan mekaar kan 

wees.  Die een oomblik voel dit nog vir ons of ons in die wolke is, en die volgende 

oomblik slaan ons die grond.  Dit is netso, dan sit die hoogte om in ŉ absolute 

laagtepunt. 

2. 

Vanoggend gaan ons lees van so iemand wat ŉ geloofshoogtepunt beleef, en direk 

daarna ŉ diepe laagtepunt ervaar.  Maar ek wil veral hê ons moet vanoggend 

aandag gee aan God se antwoord op sy ervaringe. 

Ons gaan lees van Elia uit 1 Konings 19.  Maar voor ons die teks kan lees moet ons 

net mooi seker maak wat vooraf gebeur.   

In die jaar 873 voor Christus kom ŉ man met die naam Agab aan bewind in Israel.  

Agab, was soos sy pa Omri nie die soort koning wat God vir Israel wou hê nie.  Om die 

waarheid te sê, ons lees in 1 Konings 16 dat Agab meer gedoen het om God uit te tart 

as al die voorafgaande konings wat Israel al gehad het.  Eenvoudig gestel  -  Agab was 

ŉ slegte koning in die oë van die Here.   

Maar Agab was ŉ engeltjie in vergelyking met sy vrou Isebel.  Sy het allerhande 

afgodsdiens Israel ingebring.  Sy het self ŉ offerplek vir Baal in Samaria opgereik.   

En dit alles het veroorsaak dat die profeet Elia die opdrag van God kry om ŉ droogte 

oor Israel aan te kondig.  Baal die god wat aanbid is vir reën, en voorspoed en 

vrugbaarheid, hy word eintlik deur die aankondiging van Elia uitgewys as onmagtig.  

Want as die god wat kamstig mag oor die reën het, nie reën kan voortbring na die 

woorde van die profeet nie, wys dit dat Baal in werklikheid slegs ŉ beeld, ŉ afgod is 

sonder mag of invloed. 



En na drie jaar se droogde moet Elia terug keer na Agab en dan lees ons van die groot 

stryd tussen Elia en die profete van Baal daar op die berg Karmel.  Die gebeure sou 

die finale slag wees om die God van Israel uit te wys as die enigste ware God.   En 

terselfdertyd Baal uitwys as ŉ magtelose, lewelose afgod. 

Daarop Karmel berg moes die profete van Baal bid dat hy die offer aan die brand sal 

steek.  As ons onthou dat Baal mag oor die reën en die weer, maar ook weerlig het, is 

dit nie te veel gevra nie.  Die vermoë lê immers binne Baal se magsfeer.  Die profete 

het alles probeer.  Hulle het gebid, geskreeu, hulle self gesny as teken van hulle 

toewyding – maar niks het gebeur nie.   

En dan bid Elia die eenvoudigste van gebede.  Ons lees in 1 Konings 18 van vers 36 

af:  “Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat u 

God is in Israel en dat ek u dienaar is wat op u bevel al hierdie dinge doen.  Antwoord 

my Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U God is en dat dit u is wat 

hulle harte weer tot U bekeer.”  Dit is sy gebed.  En dan verteer vuur uit die hemel alles 

op en om die altaar en dan besef dat Elia se God, hulle voorvaarders se God, die 

enigste ware, lewende God is.  En Elia laat op die plek al die Baal profete om die lewe 

bring. 

Om die minste te sê  -  vir Elia was dit ŉ massiewe geloofsoorwinning.  Met God se 

hulp en ingrepe het Elia op die oomblik ŉ geloofshoogtepunt behaal.  Sou ons beleef 

en ervaar wat Elia op die oomblik gesien en deurgemaak het, sou ons dit ook as ŉ 

geloofhoogtepunt beskryf.  Vir die res van ons lewe sou die gebeure die fondasie van 

ons geloof wees.  En aan die einde van ons lewe sou ons die gebeure in herinnering 

roep.  Sou ons dit sien, en dit beleef, sal die wêreld en sy uitdagings ons nie meer kan 

onder kry nie.   

Of so dink ons.  Lees ons die res van Elia se verhaal sien ons juis dat die 

teenoorgestelde met ons kan gebeur.  Steeds sal ons laagtepunte bereik wat ons 

fondasie in God skud.  1 Konings 19 vanaf vers 1. 



1 Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die 

lewe gebring het.2 Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: 

“Mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak 

het soos jy met die profete nie.” 3 Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. 

Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. 4 Hy self het egter 'n 

dagreis ver die woestyn in gegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens 

hy gaan dood. Hy het gesê: “Nou is dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is niks 

beter as my voorvaders nie.” 

Ons lees vir eers net tot hier. 

3. 

ŉ Mens wil eintlik jou hande saam slaan.  Elia het sopas die geloofshoogtepunt van sy 

lewe beleef. ŉ Ervaring wat meeste van ons nooit sal beleef nie.  ŉ Oorwinning wat 

hom die grootheid van God se mag so duidelik gemaak het dat dit hom nuwe vertroue 

moes gee.  En wat gebeur, direk na die wonderwerk, die hoogtepunt van sy lewe, is hy 

so bang vir Isebel dat hy die woestyn in vlug.  Daar gaan lê hy onder ŉ besembos en 

wens hy gaan dood.  Net na sy oorwinning beleef hy so ŉ laagtepunt dat hy maar 

tog net wens sy lewe is verby.   

Dit is asof ŉ mens Elia wil skud en sê:   

 “Maar sien jy tog nie hoe God jou verlos en jou gedra het nie.   

 Het jy vergeet van God se almag.   

 Het jy vergeet van God se hand in jou lewe.   

 Glo jy nie tog dat God in hierdie situasie die selfde en nog meer vir jou kan doen 

nie.   

 Dink jy Isebel en haar woede is magtiger as God.   

 Wat meer wil jy sien.   



 Het jy nou gedink dat een verhoorde gebed nou alles anders gemaak en dat die 

res van jou lewe gaan alles net goed en glad loop, en dat al jou probleme nou 

iets van die verlede is.” 

Maar weet broeders en susters.  Ons moet eintlik bietjie meer begrip vir Elia se 

situasie hê.  Want dit wat met hom gebeur is ook maar wat soms met ons gebeur.  

Niemand funksioneer heeltyd op ŉ hoogtepunt nie.  Soms gaan dit goed, en soms 

gaan dit sleg.  En soms is die goed en die sleg skrikwekkend naby aan mekaar.  Ons 

ry die golf van die goeie tye, maar direk daarna vind ons onsself op die ashoop soos 

ou Job.  Ons gebed is verhoor, en net daarna voel dit vir ons of ons saam met Elia 

onder die besembos wil gaan lê.  Ons het al hoeveel keer in ons lewe die liefde en die 

sorg van God in ons lewe beleef, en dan kom daar weer ŉ hekkie in ons lewe, en dan 

wonder ons waar God is, dan sien ons nie meer kans vir more nie.  Selfs die kleinste 

dingetjies kan ons dan binne daai situasie grond toe trek. 

En weet u, dit is so menslik.  En dit gebeur so maklik.  En dit gebeur met ons almal.  

Dit is egter nie punt van die verhaal waarby ons moet vassteek nie. 

4. 

Die wonderlike is hoe God vir Elia hanteer in sy besembos oomblik.  Ons lees vanaf 

vers 5 waar hy daar lê in sy ellende. 

5 Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy 

hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê: “Word wakker! Eet!” 6 Toe hy opkyk, 

sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het 

geëet en gedrink en weer gaan lê. 7 Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en 

gesê: “Word wakker! Eet! Anders sal die pad vir jou te lank word.” 8 Toe staan hy op 

en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy veertig dae en veertig nagte lank loop 

tot by Horeb, die berg van God. 9 Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar 

deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê: “Wat 

maak jy hier, Elia?” 10 Hy antwoord toe: “Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, 



Here, Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het u altare 

afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om 

my ook om die lewe te bring.” 11 Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op 

die berg voor My, die Here, Ek wil verbygaan.” Skielik was daar 'n baie sterk wind wat 

die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was 

die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die 

Here nie. 12 Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. 

En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. 13 Toe Elia dit hoor, het hy sy 

gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n 

stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?”  Gelukkig is die wat die woord van die 

Here hoor, en daarvolgens lewe. 

Vir Elia om weer die geleentheid te hê om God se teenwoordigheid en sy liefde te kan 

ervaar moet hy die lang pad na die berg Horeb aanpak.  Maar om daar uit te kom het 

hy krag nodig.  En God stuur vir hom ŉ engel om vir hom kos te gee sodat hy sterk 

genoeg kan wees sodat hy sy pad na die berg Horeb en die ontmoeting wat daar vir 

hom wag kan deurstaan.  

“Eet, anders gaan die pad vir jou te lank word”. 

 Daar is nie veroordeling by God nie.   

 Ons lees nie eers iets van ŉ moedeloosheid by God oor hierdie profeet van Hom 

nie, wat sopas hierdie sukses behaal het, maar nou wankel in die geloof, wat nou 

al te menslik is, wat eweskielik weer voete van klei het.   

 Ons sien nie dat God kwaad of ongeduldig is nie, nee.   

 Wat ons wel vind en raaklees is die deernis van God om hom weer op te help.   

 Ons sien God se liefde vir sy kind deurdat hy Elia die krag gee om verder te gaan 

na sy volgende bestemming, die berg Horeb. 

5. 

En dit is wat op die berg Horeb gebeur.   



Daar in die grot sit hy steeds met sy selfbejammering en hy worstel oor hoekom hy nie 

in staat was om dinge permanent te kon verander nie, en hoekom hy nou al weer ŉ 

krisis in die sig moet staar.  Maar dan wil God hom iets wys wat sy kop en sy hart 

moet verander.  Elia moet in die opening van die grot staan sodat God verby kan 

gaan en dan is daar drie kragtige tekens.   

 Daar is ŉ sterk wind, maar in die wind is die Here nie.   

 Daar is ŉ aardbewing, maar God was ook nie in die aardbewing nie.   

 En dan is daar vuur uit die hemel en God is ook nie in die vuur nie. 

Daardie drie tekens, die wind, die aardbewing en die vuur, was vir die mense van 

daardie tyd die tekens dat God teenwoordig was.  Dit is eintlik die tekens wat hulle 

magteloos in hulle self laat voel het.  Maar vir hulle gewys het dat God hier aan die 

werk was.  Dit was ook van die tekens wat daar op Karmel te sien was.  Vuur uit die 

hemel, en ŉ sterk wind.  En terloops, dit was ook die tekens wat teenwoordig was toe 

die Heilige Gees uitgestort is op Pinkster dag.   

Maar die verassing is  -  in hierdie magtige tekens, waar ons sou dink God moet 

wees, daar is God nie.   

 Dan volg ŉ fluistering in die windstilte.   

 Die ou vertaling praat van ŉ gesuis van ŉ sagte koelte.   

 Letterlik staan daar in Hebreeus dat daar die stem van ŉ dun stilte was. 

Dit is amper iets wat ŉ mens nie onder woorde kan bring nie.  Hier in die stilte gebeur 

daar iets onnoembaars.  In hierdie stilte, wat die teenpool is van die magtige tekens 

wat dit voorafgegaan het, daar ontmoed Elia vir God, daar hoor Elia God se stem.   

Na hierdie gebeurtenis verander alles vir Elia.  Daarna staan hy op en leef hy weer sy 

roeping as profeet uit te midde die moeilike omstandighede wat hy beleef.   

So wat Elia moes ondek het in daardie grot is dat God nie eers teenwoordig word in 

die magtige tekens nie.  Natuurlik kan God ook daardeur werk, daar waar die 

opspraakwekkende dinge gebeur.  En dit gebeur vandag ook.  Maar soms is God 



besig in die dinge wat ons so maklik miskyk en ignoreer.  Dinge soos ŉ fluistering 

in die windstilte, dinge soos die fluistering in die sagte koelte. 

6. 

Liewe vriende, hier waar ons nagmaal vier, weet ek nie presies waar jy is nie.  Ek weet 

nie of voor die grootste oorwinning van jou lewe staan, en of jy vanoggend worstel met 

die laagste punt in jou lewe en geloof nie.  Ek weet nie of jy vanoggend op die ashoop 

sit of onder die besembos lê nie. 

Maar maak nie saak waar jy vanoggend is nie, die Vader sal ons ook vir ons in ons 

lewe, in ons lewe waar ons soms suksesse behaal en soms op die ashoop sit, vir 

ons los die Vader nie alleen nie om op ons eie te worstel nie.  Hy vergeet nie van 

ons wanneer ons in geloof en lewe onder die besembos lê nie.   

Hy kom na ons toe om ons die geestelike voedsel te gee sodat ons weer die krag sal 

hê om die lewe aan te durf, sodat ons weer by ons eie berg Horeb kan uitkom, daar 

waar ons weer opnuut in ŉ diepe ontmoeting met God kan staan.  Daardie bestemming 

waar ons weer opnuut bewus sal word van God en sy alomteenwoordigheid. 

7. 

Broers en susters. 

Jesus het vir ons die nagmaal gegee om ons in ons geloof te voed sodat ons staande 

kan bly, kan volhard, ook in die moeilike tye.  Daar waar jy op jou ashoop sit, daar 

waar jy onder die besembos lê. 

Vanoggend, hier aan die Nagmaalstafel, kom God na jou toe en Hy sê vir jou:   

 “Eet, anders sal die pad te lank word.  

 Eet, en beleef weer dat ek vir jou lief is en vir jou sal sorg.   

 Eet, en hoor weer dat Jesus ook vir jou sondes gesterf het en dat sy bloed ook 

jou sonde skoon gewas het.” 



Kom kry hier aan die tafel die versekering dat my genade vir jou genoeg is.  Maak nie 

saak waar jy jouself bevind nie, self as jy op die ashoop sit, of onder besembos lê. 

8. 

En dalk klink dit miskien vir jou net te goed om waar te wees.  Want hoe kan God nou 

enigsins ŉ verskil maak, of teenwoordig wees in iets so alledaags soos ŉ stukkie 

brood, of ŉ slukkie wyn.  Dit is so gewoon, so algemeen.  Dalk dink jy:  “maar ek het al 

hoeveel keer van te vore die nagmaal gebruik, en wat gebeur hier nou werklik.” 

Want sien, ons soek vir God in die groot dinge, in die bonatuurlike, die 

buitengewone, in die opspraakwekkende.  Ja, soos Elia soek ons vir God in vuur, in 

die wind en die aarde wat skud.  Ja, soms is dit hoe ons God ontmoed.   

Maar meestal, meestal ontmoed ons vir God op ŉ totaal ander plek, en op ŉ totaal 

ander manier.  Soms kom God ook na ons toe in die fluisterin in die windstilte, in die 

gesuis van ŉ sagte koelte.  Soms raak hy ons aan in iets so gewoon, so kleinlik soos ŉ 

stukkie brood en ŉ slukkie wyn.   

Maak nie saak waar jy in jou lewe staan nie, voor die oorwinning of voor die vallei van 

doodskaduwee, kom sit aan die tafel.  Kom hoor God se stem, kom ervaar Sy liefde en 

genade hier in die stilte om die tafel.  Kom eet, want anders kan die pad vir jou te lang 

wees.  Amen 


