Biddag 14 maart 2018 09:00
Tekst: 1 Koningen 17: 1-16
5 Hij ging dan heen en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek
Krith, die vóór aan de Jordaan is.
6 En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en
hij dronk uit de beek.
7 En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het
land geweest.
(…)
13 En Elía zeide tot haar: Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord; maar maak mij vooreerst een
kleinen koek daarvan en breng dien mij hier uit; doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken.
14 Want zo zegt de HEERE, de God Israëls: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de
olie der fles zal niet ontbreken, tot op den dag dat de HEERE regen op den aardbodem geven zal.
15 En zij ging heen en deed naar het woord van Elía; zo at zij, en hij, en haar huis vele dagen.
16 Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des
HEEREN dat Hij gesproken had door den dienst van Elía.
Thema: Elia’s ervaring: “God raakt nooit op”:
1) Eerst: water, brood en vlees
2) Daarna: beproeving
3) Vervolgens: meel en olie
Liturgie:
Psalm 147: 5, 6
NGB art. 13
Psalm 81: 7, 12
Lezen: 1 Koningen 17: 1-16
Psalm 146: 3, 4, 5, 6
Psalm 36: 3
Psalm 147: 7
Leestip:
• Psalm 147 (God voedt de raven)
• Job 39 (God in de natuur)
• Lukas 4 (prediking van Jezus over Elia en de weduwe)
• 2 Koningen 4 (Elisa en olie in de vaten)
Citaat: “Het hele bezit van de weduwe bestond uit een handvol meel en een restje olie. Dat beetje
raakte niet op. Waar vind je nu zo’n bedrijf? Van harte gaf de weduwe de hongerige dienaar van God te
eten: haar hele bezit hing aan een spijker. Bestaat er iets gelukkigers dan dit soort armoede? Als zij in
het leven hier op aarde al zoiets ontvangt, waarop mag zij op het eind dan wel niet hopen?”
Aurelius Augustinus, Schatkamer van het geloof, Preken over teksten uit het Oude Testament,
Sermon 11: “God raakt nooit op”.
Geloofsbelijdenis: NGB art. 13b:
“Deze lering geeft ons een onuitsprekelijken troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets
bijgeval overkomen kan, maar door de beschikking van onzen goedertieren hemelsen Vader, Die voor
ons waakt met een Vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn heerschappij, alzo dat niet één
haar van ons hoofd, (want die zijn alle geteld), ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder den wil
onzes Vaders”.
Gespreksvragen:
1. Elia bidt om het oordeel over Israel (droogte). Dat is een ernstige zaak. Was dat niet hard van Elia?
Waarom niet? Betrek hierbij de eerste tafel van de tien geboden.
2. Elia moet naar de beek Krith. Daar moet hij een periode in stilte doorbrengen. Wat betekent dat
voor hem? Beseft u/jij wat het voor mensen betekent als we niet actief kunnen participeren in de
maatschappij?

3. De Heere zorgt op een bijzondere manier voor Elia. We maken wel onderscheid tussen een
middellijke en een onmiddellijk verzorging. Leg eens uit dat aan de beek beiden plaatsvonden. Wat
lezen we hierover in NGB art. 13?
4. De beek droogt uit. Overdenk eens het volgende citaat: “Zo laat God bij u en mij meermalen de
stroom uitdrogen. Ook de stroom van vroegere lichamelijke en geestelijke zegeningen. Er komt een
eind aan. Dan zeggen wij: hoe moet het nu? Dan zien we geen weg meer. Als we dan het geloof
maar in onze ziel hebben dat God duizend verrassingen achter de hand heeft en duizend wegen
kan openen die wij helemaal niet zien. Ja, dán gaat het wel” (Ds. G. Boer, Het gericht op de Karmel,
bijbellezingen over de profeet Elia, De Banier 2009). Herkent u/herken jij dat?
5. Het uitdrogen van de beek is een beproeving voor Elia. Waarom? Wat lezen we hierover in Jakobus
1: 1-3, 13?
6. Elia moet naar Zarfath. Waarom was dat wel een heel wonderlijke plaats als we letten op het
opsporingsbevel dat Achab naar Elia had uitgezonden?
7. Hij ontmoet een weduwe. Elia geeft haar een opdracht (bak voor mij een koek) en een belofte (het
meel en de olie zullen vermenigvuldigd worden). De vrouw gaat de opdracht uitvoeren en daaruit
blijkt dat zij de belofte gelooft. Leg dat eens uit. Geeft God ons nog opdrachten met daaraan
verbonden een belofte? Zo ja, welke?
8. Wat zegt de Heere Jezus later over deze vrouw in Lukas 4: 23-26? Hoe betrekt hij dat op Zijn
Persoon en boodschap?
9. Welke lessen kunnen wij trekken op biddag uit de geschiedenis van Elia bij de beek Krith en bij de
weduwe van Zarfath?
Voor de jongste kinderen:
1. Elia bad de Heere of het niet meer zou regenen. Dat is vreemd he? Hij deed dat omdat hij de
mensen wilden laten zien dat niet Baäl maar de Heere regen geeft. Weet jij wie Baäl was? Zie ook
Jakobus 5:17.
2. De Heere stuurt Elia naar de beek Krith (een soort riviertje). Elia moet daar gaan ‘zitten’. Hij heeft
niets te doen. Verveel jij je als je niets te doen heeft? Zou Elia dat moeilijk hebben gevonden
‘helemaal niets doen’?
3. Daarom moeten we op biddag ook aan mensen denken die niet naar school kunnen en niet kunnen
werken omdat zij ziek zijn, werkloos zijn of oud zijn. Ken jij iemand die ziek of oud is? Zou jij voor zo
iemand een mooie tekening willen maken?
4. Wie kwamen vlees en brood brengen? Waarom is dat een groot wonder?
5. Als de beek uitdroogt moet Elia verder trekken. Naar een weduwe. Wat is dat, een weduwe?
6. De weduwe heeft nog maar meel en olie voor slechts een koek (stuk brood) die ze voor zichzelf en
haar zoontje wil maken. En nu zegt Elia dat ze maar eerst voor hem iets moet klaar maken.
Waarom moet ze dat doen, dat is toch niet eerlijk van Elia?
7. Elia belooft in de naam van de Heere dat de meel en de olie niet zullen ophouden. Begrijp jij dat?
8. Tot wanneer zou het wonder duren? Dus wanneer zou het meel en de olie wel weer ‘stoppen’?
9. Zorgt de Heere ook voor jou zo goed als voor Elia en voor die vrouw en haar zoontje?

Biddag 14 maart 2018 19:00
Tekst: 1 Koningen 18: 41-46:
41 Daarna zeide Elía tot Achab: Trek op, eet en drink; want er is een geruis van een overvloedigen
regen.
42 Alzo toog Achab op om te eten en te drinken; maar Elía ging op naar de hoogte van Karmel en
breidde zich uit voorwaarts ter aarde; daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën.
43 En hij zeide tot zijn jongen: Ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit, en zeide:
Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder heen, zevenmaal.
44 En het geschiedde op de zevende maal, dat hij zeide: Zie, een kleine wolk als eens mans hand
gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab: Span aan en kom af, dat u de regen niet
ophoude.
45 En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een
grote regen; en Achab reed weg en toog naar Jizreël.
46 En de hand des HEEREN was over Elía, en hij gordde zijn lendenen, en liep voor het aangezicht
van Achab heen tot waar men te Jizreël komt.
Thema: “Een bidder op de Karmel”:
1) Een eenzame bidder
2) Een ootmoedige bidder
3) Een verwachtende bidder
4) Een verhoorde bidder
Liturgie:
Psalm 36: 2
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 33: 11
Lezen: 1 Koningen 18: 20-46
Psalm 119: 26, 27, 29
Psalm 65: 7, 8
Psalm 42: 5
Citaat:
“Hebben wij soms ook een geruis gehoord van een zegen voor ons hart, of voor een van de onzen, of
voor ons gezin, of voor de gemeente? Er zijn zo van die tijden, dat gezegd wordt: er zit wat in de lucht.
Of hebben wij er genoeg aan dat alles zo van week tot week voortgaat, dat de bediening des Woords
verzorgd wordt en dat alle andere dingen worden gedaan? Of brengt de bediening des Woords ons, net
als bij Elia, weliswaar niet in de knoop, maar in de diepste verenedering voor God? Zodat we zeggen:
Heere, laat het ruizen van de zegen van de hemel over de gemeente, over ouderen en jongeren samen”.
Ds. G. Boer, Het gericht op de Karmel, Bijbellezingen over de profeet Elia, De Banier 2009.
Gedicht:
Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O. leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
Guido Gezelle

Leestip:
• Psalm 42 (verlangen naar God)
• Daniël 3 (driemaal daags bidden)
• Jakobus 5 (gebed van Elia)
Gespreksvragen:
1. Ziet u de grote tegenstelling tussen Elia en Achab (vers 41 en 42)? De een gaat eten en drinken de
ander gaat in het gebed. Wat is bij u/jou het belangrijkste?
2. Elia hoort het ruisen van de regen in zijn hart. Dat is geloofswerk. Leg dat eens uit. Overdenk het
citaat van ds. G. Boer eens. Herkent u/herken jij dat?
3. Maar geloven dat de Heere regen geeft, betekent niet dat Elia klaar is met zijn werk. Hij gaat in het
gebed. Bespreek de relatie tussen geloofsvertrouwen en de noodzaak van gebed.
4. Wat lezen we over de gebedshouding van Elia? Wat kunnen wij hiervan leren? Of is een
gebedshouding niet relevant (het is een zaak van het hart….)?
5. Elia is een eenzame bidder. Leg uit dat hij hierin ook een type van Christus is geweest.
6. Het gebed van Elia wordt wel beproefd. Zevenmaal moet hij bidden. Waar lezen we in de bijbel van
vergelijkbare beproevingen? En waarom beproeft de Heere Zijn kinderen zo?
7. Als er een wolkje zo groot als een manshand wordt gezien, stopt Elia met bidden. Waarom mag hij
nu stoppen?
8. Herkent u/herken jij dat: een wolkje als een manshand in het geloofsleven? Ofwel: een eerste
vervulling van beloften in je leven?
9. Waarom laat Elia nu Achab zo snel mogelijk naar huis keren?
Voor de kinderen:
1. Wel wonderlijk he, dat de Elia tegen Achab zegt dat hij snel moet vertrekken omdat hij het geruis
van een grote regen hoort. Hij bedoelt: ik geloof vast en zeker dat het gaat regenen. Waarom
geloofde hij dat?
2. Elia gaat nu niet lekker in een stoel zitten afwachten. Nee hij gaat bidden. Maar dat hoeft toch niet
meer als je toch gelooft dat de Heere regen gaat geven?
3. De Heere wil dat wij bidden om eten, drinken, regen, zon, gezondheid. Doe jij dat ook? Hoevaak doe
je dat?
4. Elia bidt heel eerbiedig. Waaruit blijkt dat? Ben jij ook altijd eerbiedig? Geef eens aan:
- als je praat tijdens het bidden ben je wel/niet eerbiedig
- als je met je ogen open bidt, ben je wel/niet eerbiedig
- als je moet lachen tijdens het bidden ben je wel/niet eerbiedig.
5. Hoevaak moet Elia bidden tot de Heere hem verhoord? Welk antwoord is goed:
a) drie keer,
b) vier keer,
c) vijf keer,
d) zeven keer.
6. Van Elia kunnen wij dus leren dat wij niet een paar keer ergens om moeten bidden maar heel vaak.
Iedere keer weer. Niet vergeten he?
7. Zou jij de volgende tekst kunnen opzeggen? “En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden;
zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Lukas 11:9).

