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1. Heftige dingen kunnen gebeuren 
in gezinnen van gelovigen

2 Koningen 4:1 “Een vrouw, een van de 

vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa 

om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is 

gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de 

HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser 

gekomen om mijn beide kinderen als slaven 

met zich mee te nemen.”
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3

German 
en 

Amparo



2. Gods antwoord op mijn gebed kan 
anders zijn dan wat ik vraag of verwacht

4:2. Elisa zei tegen haar: 

Wat kan ik voor u doen?
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2. Gods antwoord op mijn gebed kan 
anders zijn dan wat ik vraag of verwacht

Filippenzen 4:6-7 “Wees in 

geen ding bezorgd, maar laat 

uw verlangens in alles, door 

bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden 

bij God; en de vrede van God, 

die alle begrip te boven gaat, 

zal uw harten en uw 

gedachten bewaken in 

Christus Jezus.”
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3. Gods oplossing maakt vaak 
gebruik van iets dat ik al heb

4:2 “Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: 
Uw dienares heeft niets anders in huis dan 
een kruikje met olie.”
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4. Gods bijzondere bovennatuurlijke 
interventie is vaak verbonden 

met onze gehoorzaamheid

4:3-4 “Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u 
buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege 
kruiken; laat het er niet weinig zijn. Ga dan 
naar binnen en sluit de deur achter u en 
achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al 
die kruiken, en zet weg wat vol is.”
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5. De mate van onze gehoorzaamheid 
kan de mate van Gods zegen beperken

4:5-6 “Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur 

achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar 

de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het 

gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen 

haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij 

zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de 

olie op te stromen.”
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6. God verwacht dat we verstandig 
omgaan met Gods zegeningen

4:7 “Zij kwam en vertelde 

het de man Gods. Hij zei: 

Ga de olie verkopen en 

betaal uw schuldeiser. En 

wat u en uw zonen betreft, 

u kunt leven van wat 

overblijft”
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Conclusie1. Zit je in een crisis? 

2. Hoe ga je om met Gods 
zegeningen? 

3. Vraagt God iets van je 
waar een stap van 
geloof voor nodig is?
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