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Preek 

Gemeente van Christus, 

 

Waar vind je God? 

Hoe kun je de Onzichtbare ontmoeten? 

Veel mensen zijn op zoek naar een antwoord op die vraag. 

Misschien jij ook. En u.  

Misschien ben je daarom wel naar deze dienst gekomen.  

God ontmoeten. Je zou het willen.  

Maar hoe gaat dat?  

Hoe werkt dat?  

 

We luisteren vanmorgen naar een heel bijzondere ontmoeting. 

Tussen God en Elia. Tussen Elia en God.  

Elia was vastgelopen.  

Hij was zichzelf tegenkomen. En hard ook. 

En nu is hij op weg naar de berg Horeb.  

Dat is de plek waar God eens met Israël begonnen was. 

Waar Hij zijn verbond gesloten had. 

Waar Hij aan Mozes verschenen was… 

 

Elia gaat terug naar het begin. Naar vroeger. 

Naar de plek waar God zich eerder liet vinden… 

In de tijd van Mozes, van Israël onderweg. 

Herken je dat?  

 

Misschien heb je ook zulke plekken in je leven. 

Als kerkenraad waren we gisteren en eergisteren in gesprek over het 

thema ‘Samen achter Jezus aan’. Hoe doen wij dat? Hoe doet een 

volgende generatie dat: twintigers, dertigers?  

Waarom trekt de ene dienst meer aan dan de andere? Vaak heeft dat te 

maken met dit: het gevoel dat je God daar ervaart en ontmoet. 

Daar ga je heen om versterkt te worden. Bemoedigd. 

 

Elia gaat naar de Horeb. Om God te ontmoeten. 

En hij komt niet teleurgesteld uit. Toch gaat het anders dan hij dacht… 
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God spreekt tot hem. “Wat doe je hier, Elia?” 

En Elia zegt: “Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de 

God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond 

met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten 

gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn 

leven voorzien.” Elia komt zijn opdracht teruggeven aan God. 

En zichzelf erbij. 

 

En dan gebeurt er iets wonderlijks. 

God zegt: ‘Kom naar buiten’. 

‘Ga voor mijn aangezicht staan’. 

Dat is een merkwaardige uitdrukking. Plechtig ook zou je zeggen.  

Dat  is ook zo. ‘Voor het aangezicht van de Here God staan’ is een 

uitdrukking uit de tempelliturgie. Naar Hem toe gaan. Dicht bij Hem 

komen. En God zelf is de voorganger in deze liturgie.  

 

En wat voor een liturgie! 

Het begint met een geweldige storm. 

Zo sterk is de wind dat rotsstenen losgemaakt worden. 

Maar de Here was niet in de wind.  

Na de wind was er een aardbeving. 

Maar ook daarin was God niet.  

En tenslotte het bliksemende vuur uit de hemel. 

Maar ook zo verscheen God niet aan Elia.  

 

Wind, aardbeving en vuur. 

Ze herinneren aan vroeger. Aan de tijd van Mozes. 

Het waren de tekenen van Gods aanwezigheid bij de berg Sinaï. 

Maar nu is het anders. God is er niet in te vinden. 

Maar hoe dan…? 

 

Na het vuur wordt het stil.  

“Het gefluister van een zachte bries…”.  

Dat klinkt als een zachte, lieflijke stilte. 

Uitnodigend: zo vind je God… 

“Wees stil voor het aangezicht van God…”. 
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Stilte is belangrijk in je leven. 

Om God te ontmoeten moet er een heleboel lawaai en drukte 

opgeruimd worden. Natuurlijk kan Hij ook daarin zich laten zien. Je stil 

zetten. Maar zonder rust en stiltemomenten maak je het God wel heel 

lastig… Voor de ontmoeting met God is stilte belangrijk. 

Dat is iets om mee te nemen in onze drukke levens! 

Ontmoeting met Hem vraagt om stilte. 

 

Dat is waar. 

Maar toch is daarmee nog niet alles gezegd. 

Stilte is iets van twee kanten. Het is niet alleen Elia die stil wordt hier.  

Het gaat hier minstens evenzeer over God die een stilte laat vallen… 

En dat is nog even iets anders! 

 

Er zijn verschillende soorten stiltes. 

Er is zachte stilte. Maar er is ook pijnlijke stilte.  

Ik geloof dat het over die stilte gaat in dit gedeelte… 

God laat hier een veelzeggende stilte vallen… 

 

Waarom? 

 

Omdat Hij met die stilte iets wil vertellen. 

In het vorige hoofdstuk lees je over een soort wedstrijd tussen Elia en 

de Baälpriesters van Izebel. De God die antwoord geeft met vuur uit de 

hemel, die zal de wedstrijd beslissen. Die is de ware God.  

 

Zo gebeurt het.  

De Here God zendt vuur uit de hemel.  

Maar wat heeft dat eigenlijk uitgehaald? 

Koning Achab is niet veranderd.  

Koningin Izebel is kwader dan ooit.  

En Elia vluchtte moedeloos de woestijn in… 

 

En dan komt Elia bij God. 

Maar God is niet in de storm. 

Niet in de aardbeving… En ook niet in het vuur…  
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Dat is wonderlijk. Daarmee wil Hij natuurlijk wel iets zeggen… 

 

Hier zegt God eigenlijk tegen Elia: in die spectaculaire wedstrijd kun je 

Mij niet vinden. Als je het zoekt in zulke indrukwekkende tekenen en 

wonderen, dan heb je Mij nog niet gevonden… Dan gaat het je nog om 

de dingen die Ik doe. Maar niet om Mijzelf… 

 

En daarom laat God het stil worden… 

 

‘Een verpletterende stilte’, zoals je het ook kunt vertalen. 

Een stilte waarin niet de pijn van Elia, maar de pijn van God voelbaar 

wordt. 

Want het is zijn verbond dat verbroken wordt. 

Het is zijn liturgie die geminacht wordt. 

Het is zijn Woord waarnaar men niet wil luisteren…  

 

Dat is het verhaal dat God in de stilte vertelt.  

En pas als God zijn verhaal kan vertellen, komt het tot een echte 

ontmoeting!  

 

Voel je aan wat dat betekent?  

Ontmoeting betekent niet dat wij onze zaak aan God voorleggen. 

Is dus ook veel meer dan dat wij een goed gevoel overhouden aan een 

dienst. Ontmoeting begint ermee dat wij de stiltes gaan horen die God 

laat vallen.  

 

Stil worden voor God is echt niet zo gemakkelijk. 

Gewoon fysiek. Rust nemen. Maar ook van binnen. Om echt naar God te 

luisteren. Wat is nu Zijn verhaal dat Hij wil vertellen tegen mij… 

Een gesprek wordt het pas als jij en ik ook luisteren… 

 

Stilte zijn in de Bijbel belangrijk. Zoals hier. 

Of zoals op Golgotha, toen het drie uur lang donker werd.  

Een verpletterende stilte rondom de Man aan het kruis: Jezus Christus.  

In die stilte werd Gods pijn hoorbaar. Maar ook Zijn oordeel, over ons. 

Verpletterend. En tegelijk is die stilte ook de stilte van Gods genade…  
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Dat Hij ín Zijn oordeel genadig is.  

Dat Hij het opvangt.  

Dat Hij ons opvangt.  

 

Daarover gaat het in de lijdenstijd. 

Daarom is dit eigenlijk ook een oefening in stil worden. 

In luisteren naar het verhaal dat God ons wil vertellen… 

 

Zo is het ook hier.  

God stelt Elia dezelfde vraag nog een keer.  

Het lijkt een herhaling van zetten. Zelfde vraag. Zelfde antwoord. 

Maar vergis je niet. Elia’s woorden zijn hetzelfde, maar toch zijn ze 

anders. Elia heeft nu God ontmoet. Hij heeft geluisterd naar de stilte. 

En dat is niet zomaar iets. Elia slaat zijn ogen neer. Want God 

tegenkomen betekent jezelf tegenkomen.  

In de spiegel kijken… 

 

Ook omgekeerd trouwens. 

God heeft heel goed geluisterd naar Elia. 

Elia moet ont-moeten! Het moeten wordt eraf gehaald door God.  

Hij krijgt een opdracht om drie mensen te gaan zalven met olie. Drie 

mensen die zijn werk voortzetten! Als een teken dat hij er niet alleen 

voor staat. Maar ook als een belofte. Want zalving staat in het Oude 

Testament voor de Heilige Geest. De Geest gaat door, Elia! Denk niet   

te snel dat het van jou afhangt… Er zijn er nog 7000 over. 

En God gebruikt ook anderen om Zijn werk te doen… 

Zo goed heeft God naar Elia’s verhaal geluisterd… 

Zo goed luistert Hij ook naar dat van jou! 

 

Dat gebeurt er bij een echte ontmoeting. 

En dat is het beste dat je als mens kan overkomen. 

 

Luister in deze tijd naar het verhaal van Christus’ lijden. 

En vraag je af: welk verhaal wil Hij mij vertellen...? 

En wat wil ik kwijt aan Hem… 

Amen. 


