
 
Staan Op! Stap Vorentoe! 

 

1 Konings 19:1-8 

 

Elia was die kampioen profeet want hy het ‘n 

dawerende oorwinning oor die Baalprofete 

gehad toe God sy offer laat brand het en die 

Baalprofete niks kon uitrig nie. God het 

geseëvier toe Elia die 450 Baalprofete 

doodgemaak het. 

Nou sit Elia onder die besembos. Hy is 

moedeloos en depressief want Isebel soek sy 

bloed. Elia het nie geskrik vir die 450 

Baalprofete nie, maar nou sit hy in angs en 

depressie voor sy God en wens hy kan sterf. 

Hy sien nie meer kans vir die lewe nie. Dalk 

voel jy ook soos Elia. Moedeloos, moeg en 

sat vir die lewe. As jy terugkyk oor jou lewe 

weet jy daar was al suksesse gewees. Jy het 

wel iewers langs die pad iets gedoen waarop 

jy trots kan wees. Daar was oorwinnings in 

jou lewe. Maar nou sit jy dalk ook, nes Elia, 

op ‘n hopie met ‘n berg van moedeloosheid 

wat jou onderkry. Jy sien nie meer kans vir 

die lewe nie. Uitdagings is net te veel. Jy 

WEET jy kan van die uitdagings met 

oorwinning oorkom, maar jy wil nie eers 

probeer nie. Wat het God gedoen toe Elia in 

daardie situasie was? Hy het hom twee keer 

wakker gemaak en kos gegee sodat hy 

genoeg krag gehad het vir die reis. Elia was 

gehoorsaam en het die pad gevat soos wat 

hy beveel is.  

Wanneer ek en jy in daardie diepe depressie 

is, dan gee God vir ons ook die krag wat ons 

nodig het om daardie oorwinning te behaal. Al 

wat Hy van jou vra is om op te staan en te 

beweeg – om gehoorsaam te wees. 

 

Berpreek: 

 1. Lees 1 Konings 19:18, Wat staan vir jou 

uit in hierdie skrifgedeelte? 

2. God het geseëvier toe Elia die 450 

baalprofete doodgemaak het, maar self na 

hierdie groot wonderwerk is Elia moedeloos 

en depressief. is daar 'n tyd in jou lewe waar 

jy soos Elia gevoel het? Moedeloos en 

depressief, die uitdagings is net te veel? 

3. Wat het God gedoen toe Elia in daardie 

situasie was? 

4. God het vir Elia wakker gemaak en vir hom 

kos gegee sodat hy krag gehad het vir die 

reis. Neem 'n oomblik en vertel vir God jou 

uitdagings wat jou moedeloos en depressief 

maak. 

Elia was gehoorsaam en het die pad gevat 

soos wat hy beveel is.  Wanneer ek en jy in 

daardie diepe depressie is, dan gee God vir 

ons ook die krag wat ons nodig het. Al wat Hy 

van jou vra is om op te staan en te beweeg - 

om gehoorsaam te wees. 

  

Bid vir mekaar: Vader, dis swaar om 

moedeloos te wees, maar ons weet dat U ons 

roep tot oorwinning. Gee ons asseblief 

daardie krag om op te staan en in oorwinning 

te begin leef. 


