Liturgie 28 juli 2019 Ds Kamp uit Elden
Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied: Psalm 145 : 1 en 2
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Zingen Psalm 145 : 3
Gezongen Geloofsbelijdenis
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 1 - 13 Mattheüs 7 : 7 - 11
Zingen Gezang 291 : 1 en 2
Verkondiging n.a.v. 1 Koningen 19 : 1 – 13 "God antwoordt!"
Zingen Psalm 73 : 9 en 10
Dankgebed en Voorbeden
Inzameling van de Gaven
Zingen Gezang 409 : 1 en 5
Zegen
Orgelspel
Tekst & uitleg. Ds Kamp preekte over 1Kon 19:1-13. Thema: “God antwoord”
Op het gebed van Elia is op de Karmel heeft vuur uit de hemel het offer verteerd. Als het volk Israëll, dat achter de
Baäls was aangelopen, dit ziet, roept het: “De HERE, die is God! De HERE, die is God”!
Het gebed van Elia is hier voluit een gebed van geloofsvertrouwen. Maar Elia moet ervaren dat koningin Izebel wraak
wil nemen voor de moord op haar Baälspriesters. Zij dreigt Elia te doden. Elia vlucht de woestijn in. Hij begeert te
mogen sterven. Nou niet bepaald een vertrouwend, gelovig gebed. Het is een noodkreet van een mens, die er
doorheen zit. God hoort dit gebed, maar antwoordt Een engel geeft eten aan Elia. Daarop kan hij 40 dagen lopen,
naar de berg Horeb. Elia bad om de dood maar krijgt als antwoord: “Ga voor het leven”. Zo is Hij, de God die in Jezus
Christus naar ons toekomt. Hij zegt: “Ik wil om Jezus’ wil jouw God zijn”. Hebben wij, telkens weer, onze hand op
deze belofte gelegd? En gezegd: “Deze God is ook mijn God”? Aangekomen op de Horeb vraagt God aan Elia: “Wat
doet gij hier, Elia”? Elias antwoord is een gebed en een klaagzang: “Ik ben alleen overgebleven, en zij trachten mij
het leven te benemen. In dit antwoord zit de bede om hulp, om redding. God antwoordt met een storm, een
aardbeving en toont Elia dat dát niet het antwoord op Elias gebed is. Gods werkelijke antwoord is totaal anders. Het
is “het suizen van een zachte koelte”. Een mens wil graag een antwoord hebben waarin Gods almacht zichtbaar,
hoorbaar en tastbaar is. En dat snel komt. God moet er zijn wanneer wij roepen. En, we geloven toch in hem? We
vereren Hem toch in ons leven? Here, het antwoord van U moet toch zo en zo zijn? Naar onze wens en ons inzicht.
Elia wil rust, wil bescherming. Maar dat geeft God niet. Elia krijgt een nieuwe opdracht. We denken hierbij ook aan
de apostel Paulus, die drie maal bad om van die doorn in zijn vlees verlost te worden. Paulus ontvangt geen
genezing. God geeft hem dit antwoord: “Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in
zwakheid”. Als we ons afvragen: antwoordt de Here op mijn gebed? is het antwoord: “Ja, dat doet Hij”. Als wij
vragen: hoe antwoord God op mijn gebed? is het antwoord: God antwoordt op zijn manier. De NBV vertaalt dat,
waarin God tot Elia spreekt met “gefluister van een zachte bries” Gods antwoord is niet sensationeel, maar
fluisterend. Alleen als je goed luistert is er een stem als een zachte stilte. Als het Woord van God voor je open gaat.
Als je het overdenkt, onder de prediking. Wie zijn oor te luisteren legt als het woord opengaat, die ervaart dat de
Here antwoordt. Voeg daarbij het gebed, vooral ook het gebed om de Heilige Geest. De dingen van de dag, van het
leven, komen tot zwijgen. De Here richt het woord, heel persoonlijk tot jou! Besluit om het heel persoonlijk, heel
concreet toe te passen in jouw situatie! Daarnaast kan God ons ook hulp bieden door inschakelen van mensen, hun
woorden en hun daden. Woorden van troost en bemoediging. Hulp die ons goed doet. Ook daarin mogen wij een
antwoord op gebed zien. Steeds is Gods antwoord een genade-antwoord. Namelijk de kracht om de moeilijke
situatie te dragen en door te komen. Dankbaar mogen we dan, vaak achteraf, zeggen: “Hij heeft mij zoveel kracht
gegeven”. Beantwoord God alleen de van Geest vervulde gebeden? Nee, het in onze beleving kleingelovige en
armetierige gebed wordt door God beantwoordt. Heilige Geest, leer ons horen met onze oren, zien met onze ogen
en geloven met ons hart en schenk ons zo de genade om Gods antwoord te verstaan.

