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Ik hoor de stortregen al 
Lezen: 
1 Koningen 18 Mattheus 7: 7-11 
 
 

 

Vanochtend een van de mooiste en krachtigste momenten uit de Bijbel:  terwijl de zon nog 
onbarmhartig brandt en de hemel van koper. In de verste verte geen weersomslag, waarschuwt de 
profeet Elia koning Achab om maar gauw nog wat te eten, want zo zegt hij: ik hoor het al 
stortregenen. 
Hij heeft op dat moment slechts de toezegging van God dat het weer gaat regenen. 
Maar die belofte is voor Elia al zo vast en zeker dat hij de regen al hoort plenzen. 
De zekerheid van wat je mag verwachten. 
Geen mitsen en maren, geen misschiens, nee, het zál gebeuren. 
En die taal, die mindset, moeten we en mogen ook wij ons eigen maken. 
Geen mensen die afwachten – eerst maar eens zien. 
Nee, mensen die een brok verwachting zijn 

 
Zoals een klein kind 
Geloven als een kind 
Maar ook verwachten als een kind. 
Een kind dat nog van alles verwacht 
Dat droomt 
Dat met spanning de nieuwe dag tegemoet ziet. 
Kinderen slapen niet uit, welnee, die zijn veel te nieuwsgierig wat de nieuwe dag weer zal brengen. 
Kinderen die in vol vertrouwen zijn in hun vader en moeder, die niets dan goeds met hen voor 
hebben. 
Ik hoop, dat u en jij in ieder geval dit meeneemt uit de preek en de dienst - 
Dat hoe oud of jong je ook bent… 
Hoe je er ook voor staat… 
Dat de blijde verwachtingen voor wat God je wil geven alles mag overstralen. 
En dat als het gaat om de kerk en het geloof en vooral het evangelie we ook daarin mogen zijn als 
zuigelingen die verlangen naar de melk 
Zo mag het zijn. 
Niet het moeten, maar het verlangen centraal. 
Ik kan het niet meer laten, ik wil meer. 
Omdat ik met de woorden van psalm 34 de goedheid van de HEER heb geproefd 
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Ik heb dat nodig, want bij het voorbereiden van deze preek moest ik eerlijk erkennen dat die 
kinderlijke en dus ook argeloze verwachting bij mij wel diep is weggezakt, na ruim dertig jaar 
predikantschap en alles wat ik binnen de kerk heb meegemaakt en meemaak.  
Ik geloof, ik verwacht, maar er echt op rekenen dat het met de kerk echt wat zal worden, ik ben 
daarin erg voorzichtig geworden, ik verlang, maar het verdriet om wat er niet is, overheerst. 
Want al is leven en overvloed de bedoeling, ook in de kerk kan net als in Israel destijds de droogte 
toeslaan. 

 
Niet dat er niets gebeurt, zeker wel, maar met het lied dat we straks zingen zeg ik, voel ik geloof ik 
‘dat we tot zoveel meer bestemd zijn’. 

 
We doen de dingen en we doen ons best 
We komen samen zondags en in de kring 
We zorgen voor elkaar en zien naar elkaar om 
We luisteren naar Gods woord 
We bidden en doen aan lofprijzing 
We richten ons in woord en daad naar de mensen buiten de kerk 
En toch 
Ik mis iets 
De kracht en de heerlijkheid 
The power and the glory 
De dynamiek 
Dat het meer is dan wij zelf doen 
Zoals dat lied het bezingt 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Ik zeg het maar even heel kort door de bocht 

 
Ik mis God. 
De levende God 
Niet de God van mijn geloofskracht, van mijn denkkracht en mijn daadkracht en mijn gevoelskracht. 
Niet de God die ik draag, maar de God die mij draagt. 
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Het is allemaal zo ontzettend mensenwerk in de kerk. 
Soms tot tevredenheid, maar in de regel is er altijd wel iets dat tegenvalt en reden geeft om te 
klagen. 
Dat is onze kant van het verhaal 
En daarom moeten we ons heel snel gaan richten op Gods kant van ons verhaal. 
Uit de mineur weg 
Want dat is niet zonder gevaar 
Jacobus waarschuwt ons met deze woorden: 5:9 
Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. 
 
Wij zijn als kerk tot zoveel meer bestemd. 
Geen mineur en somberte, geen gemopper en geklaag 
Maar als het droog is en dat kan, dat niet bij elkaar zoeken, maar samen naar God toe gaan 

 
Want het goede nieuws van het geloof en ook van 1 Koningen 18 is: God wil ons het goede geven. 
Regen 
En vandaag in de Kerk zijn heilige Geest en alles wat de heilige Geest en dat is God zelf in ons en door 
ons heen wil doen. 
Dat is niet een misschien. 
Dat is niet een: we moeten het maar afwachten 
Nee, dat is vast en zeker, 
Zo is God zo doet God dat wil God. 

Heer wat wilt u met ons met mij? 
Ik wil jou en u en jullie samen het goede geven! 
Mijn overstelpende overstromende goedheid. 

 
En wat is die goedheid? 
En samen met de knecht van Elia hier uitkijkend over de Middellandse Zee zien we nog niets, maar 
de belofte van Elia zegt: ik hoor al die stortregen van Gods goedheid 
 
Wat is die goedheid? 

 
Dat ik God ontmoet. 
Dat ik God ontmoet als ik Bijbel lees en bid 
Als ik naar de kerk ga en naar de kring 
Geen makebelieve, maar echt, ja Heer u bent het. 
En dat is zo goed, en ik spreek uit ervaring 
Alleen, maar ook samen. 
Dat je samen Gods aanwezigheid en goedheid proeft, beleeft, zodat dat je daar niet genoeg van kunt 
krijgen. 
Waarom ga ik zondags naar de kerk? 
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Omdat ik het gewoon niet kan en wil missen 
Die ontmoeting met de levende God 
 

 
En dat als ik de Bijbel lees en het evangelie hoor dat ik niet over God hoor waar ik wel of niet mee 
instem, maar dat ik God zelf hoor, zijn stem hoor. 
Dat het me raakt, bevrijd, vernieuwt, Gods kracht in mij. 
Tranen van vreugde. 

 
En dat we als we samen zingen, niet wij zingen uit ons vrome gemoed, maar juist omgekeerd, dat wij 
leeg en dorstig, al zingend vervuld worden met de heilige Geest.  
Dat wij ruimte gevend aan elkaar en dus ook aan elkaars voorkeuren voor psalmen en gazangen en 
geestelijke liederen zo ruimte geven aan de Geest 
Efese 5:  
wordt vervuld met de Geest door: 

 onder elkaar te spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen,  

 voor de Heer met je hart te jubelen 

 altijd te danken 

 elkaar onderdanig te zijn in eerbied voor Christus 
Zodat niet de ergernis over dit of dat lied blijft hangen, maar dat de liefde voor Heer in alle mogelijke 
liederen en stijlen en zo de liefde van de Heer ons één maakt 

 
En dat in het omzien naar elkaar en het delen van elkaars vreugde en verdriet Gods goedheid ons 
overkomt en in alles zijn vrede en zijn blijdschap geeft  

 
En dat we hier zelf zo enthousiast van worden het ons leven zo goed doet dat we er naar verlangen 
om ook onze vrienden en buren en collega’s hierin te laten delen. 
Dat je je buurman uitnodigt naar de kerk, joh kom mee en maak het mee, het beste dat je kan 
overkomen. 
Dat je je klasgenoten je vrienden meeneemt. 
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Om dat je God ontmoet 
Het allermooiste wat ik in het geloof heb meegemaakt dat zijn die keren dat iemand die God niet 
kende hem heeft ontmoet en tot geloof is gekomen. 
Ton, het is gebeurd, ik ben gaan bidden en Hij heeft mij echt gehoord 
Als iets ons ervan kan overtuigend dat Jezus leeft dan is dat dit dat een mens gaat geloven. 
Wat hebben we dat als kerk vandaag nodig. 

 
En dat jonge mensen in actie komen. 
Met het eigen enthousiasme van de jeugd, zoals die tocht naar Den haag omwille van het klimaat. 
Dat jongeren naar de kerk gaan en anderen meetrekken en dingen gaan ondernemen want hier 
gebeurt echt wat . Hier ontmoet je God hier ga je ontdekken wat god doet, hier ben je op een 
speciale manier echt thuis en veilig 

 
Dat we de mensen om ons heen met andere ogen gaan zien 
Niet met de tolerantie van onze cultuur die zegt: ieder mag geloven wat hij zelf wil. 
Dat klinkt zo goed, maar het is ook zo gemakzuchtig en misschien wel onverschillig 
Ik bemoei me niet met jou als jij je ook niet met mij bemoeit 
Maar dat de liefde van Christus je dringt en dat je ook van de mensen om je heen gaat zingen: 
Je bent tot zoveel meer bestemd  
en dat mag je ontdekken als je God gaat ontmoeten. 

 
En dat er een nieuw drang in je komt om echt heilig te worden, echt te leven zoals Jezus 

 
En dat je gaat ontdekken dat je dan ook tegenstand oproept en strijd 
De vijand komt in actie als de kerk weer vol van God wordt 
En dat je dan gaat ontdekken hoeveel meer de Geest ons wil geven om in die strijd stand te kunnen 
houden 
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Serieus op zoek naar alle gaven van de Geest 
 
Klinkt dat te hoogdravend? 
Te mooi om waar te zijn 
Zo eenvoudig is het niet 
Ja, God wil ons alles geven, maar niet altijd alles tegelijk. 
Hij begint vaak met iets kleins 
Zoals dat wolkje boven de zee, onooglijk klein 
Dat ene moment in de dienst 
Die ene keer tijdens het Bijbellezen 
Dat gesprek 
Maar wel echt 
Echt van God 
Teken van leven 
Teken van de Geest 
Zo werkt God 
Hij begint vaak klein, zien soms even 
En dat mogen we in onze gemeente met diepe dank en blijdschap vaststellen 
Toen ik eerder zei: kort door de bocht, ik mis God, was dat echt veel te kort door de bocht 
Ik zei het vanuit mijn diepe verlangen naar meer, naar overtuigend, niet te ontkennen, overvloedig 
meer 
We zijn voor zoveel meer gemaakt 
En we mogen geloven dat alles wat God ons nu al geeft mag uitlopen op die stortbui. 

 
Daarom veracht de dag der kleine dingen niet, zo profeteerde al Zacharia. 
Het geloof als een mosterdzaadje 
Het penninkje van de weduwe 
Dat kleine gebaar. 
Maar je ontmoette de levende God 
Je hoorde zijn stem 
 Je voelde zijn adem 

 
Wat is nodig? 
3 dingen vanuit 1 Koningen 18 
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Gerichtheid op God 
Wij zijn maar arme schooiers 
Wat we van elkaar kunnen verwachten is het niet 
God moest komen met zijn vuur 
God moest de harten van het volk openen en bekeren. 
En God heeft ervoor gekzoen om binnen te komen en binnen te breken met de boodschap van het 
kruis. 
Jezus die zijn leven gaf 
Jezus die Gods oordeel wegdroeg 
Jezus die zonde en hel overwon door te sterven aan het kruis van Golgotha 
Voor u jou en mij 
Zoals het vuur van God het altaar verteerde 
Zo moet het vuur van het evangelie van het kruis ons doden en levend maken 

 
2. Afrekenen met de afgoden. Vorige week hebben we dit onderdeel van het verhaal laten liggen. Al 
die 450 of misschien wel bijna 1000 profeten van de baal die werden afgeslacht. Een gruwelijk 
verhaal. Daar is veel van et zeggen, maar de boodschap voor vandaag voor nu is dat we met dezelfde 
radicaliteit de afgoden in ons leven en in onze gemeente moeten ontmaskeren. 
Die leiden onze aandacht van God af. 
Die trekken ons terug in onze mitsen en maren, onze wijsheden, onze gedachten en gevoelens. 
Die komen in de plaats van de levende God zelf. 
En misschien is de sterkste afgod vandaag ons eigen ik 

 
3. Het voorbeeld van Elia.  
Hij had de belofte van regen 
Hij sprak er met 1OO % zekerheid van 
Ik hoor het al stortregenen. 
Maar hij ging niet afwachten 
Hij ging niet over tot de orde van de dag 
Hij ging bidden 
Diep op zijn knieën 
En hij bleef bidden totdat eindelijk na zeven keer toe het bericht kwam: ik zie een wolkje 
 
Bidden het allerbelangrijkste werk dat we als gemeente hebben te doen 
Bidden om Gods goedheid 
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Bidden om al die dingen die we benoemden 
Bidden om de Geest 
Bidden voor onze jonge mensen 
Bidden voor elkaar 
Waar blijft de opvolgers van secret sisters 
En de band of brothers 
Van Herbert en Annet Mombarg kreeg ik een prachtig youtubeverslag, https://youtu.be/-
KbGiER9mQ4,  door van een Rotterdams gezin dat ging bidden voor de hooligan bovenbuurman, ze 
bleven bidden totdat hij bij hen aanbelde, het had hem niet meer losgelaten vanaf het moment dat 
zij waren gaan bidden, hij wilde meer van Jezus weten. Hij kwam  tot geloof gekomen en kon in zijn 
eigen kring van Jezus vertellen 
Dat was zonder het gebed niet gebeurd. 
We bidden dinsdag thuis bij Martine voor Gods kracht en goedheid, voor vrede en blijdschap en 
vertrouwen en liefde en ook voor genezing. 
O als ik niet had geloofd de goedheid van de Heer te zien in het land der levenden Psalm 27 
Gods machtige goedheid vandaag in ons leven nu. 
We bidden voor Annelies en Johan en alle jeugdwerkers en onze jonge mensen 
En we verwachten Gods grote goedheid te zien in alles wat er gaat gebeuren. 
 
En dan tenslotte dat vreemde slot 

 
Als de regen losbarst en Achab op zijn strijdwagen met paarden ervoor naar zijn paleis in Jirzreel 
snelt 
Overkomt Elia wat wij zingen in dat lied over de Geest die ons draagt 
Ik stijg op als en arend 
Door Gods Geest en kracht snelt Elia voor de koning uit. 
Een krachtige boodschap van God aan Achab 
Achab, de zegen die jij en het land nu ontvangt in de regen, de zegen van Godzelf, kun je alleen 
bewaren als je je voortaan laat leiden door de profetie van de levende God. 
Zo was het toen en zo is het nu 
Het levende woord van de levende God 
Het evangelie met betoon van Geest en kracht 
Centraal in alles dat wij doen 
Zo bewaart zo verlost zo vernieuwt zo leidt der Heer ons 
 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
Leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons.  amen 

https://youtu.be/-KbGiER9mQ4
https://youtu.be/-KbGiER9mQ4

