
Bijbelstudie 1 Koningen 19:12b The sound of silence 

 

Lees 1 Koningen 19:1-18 volgens ‘de Zweedse methode’ 

 

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.  

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw 

inzicht voor mij!). Plaats een  wanneer dat gedeelte je raakt. 

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je 

geraakt heeft . Wat leert deze bespreking jou? 

 

Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken  

 

• Het geloof van Elia stort in doordat alles anders loopt en zijn zekerheden wankelen. 

Heb jij ooit wel eens zoiets meegemaakt? Hoe kwam je daar weer uit? 

• Vroeger leefden we in een optimistische tijd, we wisten ‘precies hoe het zat.’  

Nu zijn de tijden veranderd. Klimaatverandering en de coronacrisis hebben ons minder 

optimistisch gemaakt over onze menselijke mogelijkheden en ook kwetsbaarder.  

In de kerk heeft precies dezelfde ontwikkeling zich voorgedaan.  

Welke ‘zekerheden’ zijn voor jou in de loop der jaren veranderd? 

• Elia moet terug naar de plek waar het ooit begon tussen God en zijn volk: de berg 

Horeb waar het volk de wet ontving. Waar begon het ooit tussen God en jou? 

• Kerk2030 kent 6 praktijken. De eerste is: “God zien en Christus ontmoeten.” 

Voor ons is de berg Golgota, de berg waar we de genade ontvingen, de plek om naar 

terug te gaan, waar je de Heer ontmoet en Christus ziet. Hoe helpt dit jou praktisch? 

• Stelling: ‘kerken hebben last van een “oudste-zonen-mentaliteit.” We weten het 

precies, denken we, en er is vaak verongelijktheid en ik-gerichtheid. We hebben een 

crisis nodig, a la Elia, om werkelijk de Heer te ontmoeten.’ 

• Stelling: ‘kerken hebben een “groot probleem.” Dat is niet verandering van liturgie of 

opvatting, maar gebrek aan spiritualiteit, bevinding, doorleving van het evangelie.’ 

• Reageer op dit citaat uit de preek: ‘Pasen volgt na een stille week een doodstille 

zaterdag. Het wordt pas Pasen wanneer je eerst afdaalt in de diepte. In de stilte van je 

hart en gebed. Wie te snel klaar is met het “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij 

verlaten?” zal de vreugde van Pasen moeilijk blijvend pakken.’  © Reinier Kramer | 2021 


