
 

Het verhaal van Elia uit ‘Profeten en Koningen’ van Ellen White 
hoofdstuk 10 t/m hoofdstuk 15. 

Elia de Tisbiet    

Zie 1 Koningen 17:1 -7 
 
In de bergen van Gilead, ten Oosten van de Jordaan, woonde in de dagen 
van Achab een man van geloof en gebed, wiens onbevreesde dienst 
bestemd was de steeds groeiende afval in Israël een halt toe te roepen. 
Hoewel hij ver van een bekende stad woonde en weinig aanzien genoot, 
werd Elia toch door God geroepen en ging hij vol vertrouwen aan het werk, 
met het besef dat God hem succes zou geven en voor hem de weg zou 
banen. Hij sprak vol geloof en macht, en heel zijn leven was gewijd aan het 
werk van hervorming. Hij was de stem van een die roept in de woestijn, om 
zonde te bestraffen en het kwaad te weerhouden. En hoewel hij tot het volk 
kwam om de zonden te veroordeelden, was zijn boodschap voor allen die 
genezing zochten, als de balsem van Gilead. 
 
Toen Elia zag dat Israël steeds dieper zakte in afgoderij, was hij tegelijk 
bedroefd en verontwaardigd. God had grote dingen gedaan voor zijn volk. 
Hij had hen uit slavernij verlost en hun “de landen der volken” gegeven, 
zodat ze zijn geboden en wetten zouden onderhouden, en zijn wetten 
bewaren.” (Psalm 105:44,45). Maar Gods zegeningen waren vrijwel 
vergeten. Ongeloof maakte een scheiding tussen het uitverkoren volk en de 
Bron van hun kracht.  
 
Terwijl hij deze afval zag vanuit zijn afgelegen woonplaats, werd Elia door 
verdriet overweldigd. In zielsangst smeekte hij God om het begunstigde 
volk te weerhouden op hun goddeloze weg, hen te treffen door zijn 
oordelen als dat nodig zou zijn, zodat ze hun afdwaling van God in het 
juiste licht zouden zien. Hij verlangde dat ze tot bekering zouden komen 
alvorens ze zover zouden gaan in hun boosheid, dat de Here hen volkomen 
zou verdelgen, Het gebed van Elia werd beantwoord. Herhaalde oproepen, 
waarschuwingen en protesten hadden Israël niet tot inkeer gebracht. De tijd 
was gekomen dat God tot hen moest spreken door zijn oordelen. Omdat de 
aanbidders van Baäl beweerden dat de schatten van de hemel, de dauw en 
de regen, niet van de Here, maar van de heersende natuurkrachten 
kwamen, en dat de scheppende kracht van de zon de aarde verrijkte en 
vruchtbaar maakte, zou Gods vloek zwaar drukken op het verdorven land. 
De afvallige stammen van Israël zouden de dwaasheid zien van het feit, dat 
ze voor tijdelijke zegeningen uitzagen naar Baäl. Er zou op hun land geen 



dauw of regen vallen, tot ze zich zouden bekeren tot God, en Hem zouden 
erkennen als de Bron van alle zegeningen. 
 
Elia moest aan Achab de boodschap brengen van het oordeel van God. Hij 
had niet gevraagd de boodschapper des Heren te mogen zijn; het woord 
des Heren kwam tot hem. En omdat hij ijverde voor de zaak des Heren, 
aarzelde hij niet om gehoor te geven aan Gods bevel, hoewel 
gehoorzaamheid een snelle ondergang kon betekenen door de hand van 
de goddeloze koning.  
De profeet ging direct op reis en trok dag en nacht door, tot hij Samaria had 
bereikt. Bij het paleis vroeg hij geen belet, of wachtte tot hij was 
aangekondigd. Gekleed in de ruwe mantel, die gewoonlijk door de profeten 
van die dagen werd gedragen, passeerde hij de wachten, naar het scheen 
ongemerkt, en stond even later voor de verbaasde koning. 
 
Elia verontschuldigde zich niet voor zijn onverwachte verschijning. Iemand, 
groter dan de koning van Israël, had hem geboden te spreken; en met zijn 
hand opgeheven, verklaarde hij plechtig aan de koning dat de oordelen van 
de Allerhoogste spoedig Israël zouden treffen. “Zo waar de Here, de God 
van Israël, leeft, in Wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of 
regen zijn, tenzij dan op mijn woord.” 
 
Alleen door een sterk geloof in de onfeilbare kracht van Gods woord kon 
Elia zijn boodschap brengen. Als hij geen onvoorwaardelijk vertrouwen had 
gehad in Hem, die hij diende, zou hij nooit naar Achab zijn gegaan. Op weg 
naar Samaria had Elia verschillende stromen overgestoken die nooit droog 
waren, hij was over groene heuvels en machtige bossen gekomen die 
schijnbaar nooit door droogte konden worden aangetast. Alles waar het oog 
op viel, was met schoonheid bekleed. De profeet had zich kunnen afvragen 
hoe deze stromen ooit konden opdrogen, hoe deze heuvels en dalen ooit 
door de zon verbrand konden worden. Maar hij gaf niet toe aan ongeloof. 
Hij was er ten volle van overtuigd dat God Israël zou vernederen, en dat ze 
door oordelen tot inkeer zouden komen. God had gesproken, en zijn woord 
zou niet falen; en Elia stelde onbevreesd zijn leven in de waagschaal om 
zijn boodschap te brengen. Als een donderslag bij heldere hemel trof de 
boodschap van het naderend oordeel de goddeloze koning; maar eer 
Achab zich had hersteld van zijn verbazing, of antwoord kon geven, 
verdween Elia even plotseling als hij gekomen was, zonder de uitwerking 
van zijn boodschap af te wachten. De Here ging voor hem uit om hem de 
weg te wijzen. “Wend u oostwaarts”, luidde Gods bevel, “en verberg u bij de 
beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en ik 
heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.” De koning liet overal 
naar de profeet zoeken, maar deze was niet te vinden. Koningin Izebel 
zocht onmiddellijk raad bij de priesters van Baäl, boos over de boodschap 
die de schatten van de hemel had toegesloten, en samen vervloekten ze de 



profeet en daagden de toorn van de Here uit. Ondanks hun inspanningen 
hem te vinden wiens woorden onheil hadden aangekondigd, werden ze 
teleurgesteld. Ook konden ze voor anderen niet verborgen houden welk 
oordeel was uitgesproken over het volk op grond van de toenemende afval. 
Het bericht van de veroordeling van hun zonden door Elia, en van zijn 
voorspelling van een snel naderende straf, ging als een vuur door het land. 
Sommigen werden bang, maar in doorsnee werd de hemelse boodschap 
onder spot en smaad gehoord. 
 
De woorden van de profeet gingen onmiddellijk in vervulling. Zij die eerst 
geneigd waren te spotten met de gedachte aan een ramp, hadden al 
spoedig aanleiding om ernstig na te denken; want na enkele maanden werd 
de aarde, niet langer bevochtigd door dauw of regen, droog en alles wat 
groeide verdorde. Met het verstrijken van de tijd gingen stromen waarvan 
men het nooit gedacht had, afnemen. Toch werd het volk door zijn leiders 
aangemaand vertrouwen te hebben in de macht van Baäl, en de profetie 
van Elia als zinloze woorden te vergeten. De priesters hielden vol dat de 
regen viel door de macht van Baäl. Vrees niet de God van Elia, en beef niet 
voor zijn woord, zeiden ze; het is Baäl die de oogst brengt op zijn tijd, en 
die voor mens en dier zorgt. 
 
Gods boodschap aan Achab gaf aan Izebel en haar priesters, alsmede aan 
alle volgelingen van Baäl en Astarte de gelegenheid de macht van hun 
goden te bewijzen, en indien mogelijk aan te tonen dat de woorden van Elia 
onjuist waren. Tegen de verzekeringen van honderden afgodische priesters 
stond alleen de profetie van EIia. Als Baäl, ondanks de woorden van de 
profeet, dauw en regen kon geven, zodat de stromen niet droog werden en 
alles bleef groeien, laat dan de koning van Israël hem dienen, en heel het 
volk zeggen dat hij God is. 
 
Vastbesloten het volk onder hun ban te houden, gaan de priesters van Baäl 
door met het brengen van offeranden aan hun goden, terwijl ze hen dag en 
nacht aanroepen om de aarde regen te geven. Met kostbare offers trachten 
de priesters de toorn van hun goden af te wenden; met een ijver en 
toewijding, een betere zaak waard, schaarden ze zich om hun heidense 
altaren, en blijven ernstig bidden om regen. Elke nacht stijgen in heel het 
gedoemde land hun kreten en smeekbeden op. Maar overdag verschijnen 
geen wolken om de brandende stralen van de zon tegen te houden. Dauw 
noch regen verfriste de aarde. Het woord van God staat onwankelbaar 
tegenover alles wat de priesters van Baäl doen. 
 
Een jaar gaat voorbij, zonder dat er regen valt. De aarde is droog als 
perkament. De brandende hitte van de zon vernietigt de weinige 
plantengroei die er nog is. Stromen drogen op en loeiende kudden dwalen 
rond. Velden die vroeger bloeiden, zijn als droge woestijnen geworden. De 



bossen, gewijd aan de dienst der afgoden, zijn bladerloos; de bomen van 
het woud bieden geen schaduw meer. De lucht is droog en verstikkend; 
stofwolken verblinden de ogen en maken het haast onmogelijk adem te 
halen. Vroeger welvarende steden en dorpen zijn plaatsen geworden van 
rouw. Honger en dorst doen zich gelden bij mens en dier, en dreigen met 
de dood. Hongersnood nadert met al zijn verschrikkingen. 
 
Toch bekeerde Israël zich niet, ondanks al deze bewijzen van Gods macht, 
en leerde de les niet die God hen wilde leren. Ze zagen niet dat Hij, die de 
natuur heeft geschapen, haar wetten beheerst, en ze tot een middel kan 
maken om te zegenen of om te verdelgen. Hooghartig, overtuigd van hun 
valse aanbidding, wilden ze zich niet vernederen onder de machtige hand 
van God en zochten ze een andere oorzaak voor hun lijden. 
Izebel weigerde absoluut de droogte te zien als een oordeel van Jehova. 
Vastbesloten de God des hemels uit te dagen, verenigde ze zich met bijna 
geheel Israël in het beschuldigen van Elia als de oorzaak van al hun 
ellende. Had hij hun vormen van aanbidding niet veroordeeld? Als hij uit de 
weg geruimd kon worden, zo redeneerde zij, zou de toorn van hun goden 
gestild worden, en zou er een eind komen aan hun moeilijkheden. 
 
Door de koningin aangespoord, liet Achab ijverig zoeken naar de 
schuilplaats van de profeet. Hij zond naar de omliggende landen 
boodschappers om te zoeken naar de man die hij haatte, en toch ook 
vreesde; en in zijn verlangen om dit zoeken zo grondig mogelijk te maken, 
eiste hij van deze rijken een eed als verzekering dat ze niets wisten van de 
schuilplaats van de profeet. Maar al het zoeken was vergeefs. De profeet 
was veilig voor de boosheid van de koning, wiens zonden het oordeel van 
een vertoornde God over het land hadden gebracht. 
 
Toen ze er niet in slaagde Elia te vinden, besloot Izebel zich te wreken door 
alle profeten van Jehova in Israël ter dood te brengen. Niemand moest in 
leven blijven. De woedende vrouw voerde haar plannen voor deze moord 
op veel van Gods dienstknechten uit. Allen kwamen echter niet om. Obadja, 
de hofmaarschalk van Achab, die trouw gebleven was aan God, nam 
honderd profeten en verborg ze, “vijftig bij vijftig, in een spelonk," (1 
Koningen 18:4) waar hij ze met brood en water verzorgde. 
 
Het tweede jaar van de hongersnood ging voorbij, en nog steeds bleef de 
hemel gesloten. Droogte en hongersnood gingen door ellende te brengen in 
heel het koninkrijk. Vaders en moeders, die niet in staat waren het lijden 
van hun kinderen te verzachten, moesten zien hoe ze stierven. En nog 
weigerde het afvallig Israël hun harten voor God te verootmoedigen, en 
ging almaar door te mopperen tegen de man wiens woord deze 
verschrikkelijke oordelen over hen had gebracht. Ze schenen niet in staat te 
zijn om in hun lijden en ellende een oproep te ontdekken tot bekering, - een 



middel van God om hen te weerhouden van het doen van de laatste stap 
buiten het bereik van vergiffenis van God. 
 
De afval van Israël was een veel dreigender kwaad dan alle ellende van 
hongersnood. God trachtte zijn volk te bevrijden van hun verblinding en hen 
tot besef te brengen van hun verantwoordelijkheid tegenover Hem aan wie 
ze hun leven en alle dingen te danken hadden. 
 
Hij trachtte hen te helpen hun verloren geloof terug te krijgen, en daarom 
moest Hij deze zware beproeving wel over hen doen komen. 
“Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het 
woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn 
wegen en leve?” Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, 
en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis 
Israëls? Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, 
luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.” 
”Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, 
huis Israëls?” (Ezechiël 18:23,31,32; 33:11). 
 
God had boodschappers naar Israël gezonden met een oproep tot 
terugkeer aan hun trouw. Als ze acht geslagen hadden op deze 
boodschappen, zouden ze zich afgewend hebben van de Baäl tot de 
levende God, en zou Elia nooit een oordeelsboodschap hebben gebracht. 
Maar de waarschuwingen die een levensgeur hadden moeten zijn, bleken 
een doodslucht te zijn. Hun trots was gekwetst; hun toorn was gewekt 
tegen de boodschappers; en nu haatten ze de profeet Elia met een diepe 
haat. Als hij maar in hun handen zou vallen, zouden ze hem vol vreugde 
hebben overgeleverd aan Izebel, — alsof ze, door zijn stem tot zwijgen te 
brengen, de vervulling van zijn woorden hadden kunnen afwenden! 
Ondanks alle rampen bleven ze vasthouden aan hun afgoderij. Zo maakten 
ze hun schuld, waardoor Gods oordelen in het land waren gekomen, nog 
groter. 
 
Voor het zwaar getroffen Israël was er slechts één geneesmiddel - zich af 
te wenden van de zonden die de kastijdende hand van de Almachtige over 
hen had gebracht, en zich met een volkomen hart te wenden tot de Here. 
“Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik 
sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk 
zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich 
en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze 
wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land 
herstellen.” (2 Kronieken 7:13,14). Om deze resultaten teweeg te brengen, 
weerhield God de dauw en de regen, tot een duidelijke hervorming zou 
plaatsvinden. 



 

Een waarschuwende stem    

Zie 1 Koningen 17:8-24; 18:1-19 
 
Een tijdlang bleef Elia verborgen in de bergen bij de beek Kerit. Daar werd 
hij maandenlang op wonderlijke wijze van voedsel voorzien. Later, toen als 
gevolg van de aanhoudende droogte de beek opdroogde, gaf God zijn 
dienstknecht bevel een schuilplaats te zoeken in een heidens land. “Maak u 
gereed”, zei Hij, “ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar 
verblijf. Zie, Ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen”. Deze vrouw 
was geen Israëlitische. Nooit had zij de voorrechten en zegeningen 
ondervonden die deel waren van Gods uitverkoren volk; maar ze geloofde 
in de ware God, en had het licht gevolgd dat op haar weg had geschenen. 
En toen er voor Elia geen veiligheid meer was in het land van Israël, zond 
God hem naar deze vrouw om in haar huis een onderdak te vinden. 
 
“Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. Toen hij bij de 
stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij 
riep haar toe en zeide: Haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik 
drinke. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide: Breng mij ook een 
bete broods mee.” 
In dit gezin, dat door de armoede getroffen was, drukte de honger zwaar; 
en het jammerlijke beetje eten scheen het einde te betekenen. De komst 
van Elia op de dag dat de weduwe vreesde de strijd om het bestaan op te 
geven, stelde haar geloof in de macht van de levende God, die voor haar 
levensonderhoud kon zorgen, op een zware proef. Maar zelfs in haar 
uiterste nood getuigde ze van haar geloof door het verzoek in te willigen 
van de vreemdeling, om haar laatste stukje brood met hem te delen. 
 
In antwoord op de vraag van Elia om eten en drinken, zei de weduwe. “Zo 
waar de Here, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een 
handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig 
een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn 
zoon gaan bereiden, en als wij het gegeten hebben, moeten wij maar 
sterven. Doch Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij 
gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij 
die hier; voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de 
Here, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in 
de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de Here regen op de 
aardbodem geven zal.” 
 
Er had geen grotere beproeving dan deze van haar geloof gevraagd 
kunnen worden. Tot nu toe had de weduwe alle vreemdelingen vriendelijk 



en gastvrij behandeld. Ondanks alle lijden dat voor haar en haar kind het 
gevolg zou kunnen zijn, voldeed ze vol vertrouwen in de God van Israël, die 
in al haar behoeften kon voorzien, aan het verzoek van Elia, en bood het 
hoofd aan deze zware beproeving van gastvrijheid. 
De gastvrijheid, die deze Fenicische vrouw bewees aan Gods profeet, was 
geweldig, en geweldig werd haar geloof en haar edelmoedigheid beloond. 
“Een tijdlang at zij, evenals hij, en haar huis. Het meel in de pot raakte niet 
op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heren, dat Hij 
door de dienst van Elia gesproken had. 
 
“Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek: ja, 
zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen 
zeide zij tot Elia: Hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek 
genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken 
dat mijn zoon sterft. 
“Daarop zei hij tot haar: Geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar 
schoot, droeg hem naar het bovenvertrek, waar hij verblijf hield, en legde 
hem op zijn bed … Hij strekte zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot 
de Here … En de Here hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het 
kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. “Toen nam Elia het kind, 
droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn 
moeder. En Elia zeide: Zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia: 
 Thans weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des Heren in uw 
mond waarheid is.”  
 
De weduwe te Sarefat deelde haar bete broods met Elia; en als dank 
werden haar leven en het leven van haar zoon gespaard. Aan allen die in 
tijden van druk en gebrek medeleven en hulp tonen aan anderen die het 
nog moeilijker hebben, heeft God rijke zegeningen beloofd. Hij is niet 
veranderd. Zijn macht is niet minder dan in de dagen van Elia. De belofte 
van de Heiland is nog even zeker als in de tijd dat deze gegeven werd. 
“Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet 
ontvangen.” (Mattheüs 10:41). 
 
“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, 
zonder het te weten, engelen geherbergd.” (Hebreeën 13:2). Deze woorden 
hebben niets van hun betekenis verloren in de loop der tijd. Onze hemelse 
Vader brengt op de weg van zijn kinderen nog steeds gelegenheden die 
verborgen zegeningen zijn; en wie deze gelegenheden waarnemen, 
ervaren grote blijdschap. “Wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf 
begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan 
en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Here zal u voortdurend 
leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan 
zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet 
teleurstelt.” (Jesaja 58:10,11). 



 
Tot zijn trouwe dienstknechten zegt Christus ook nu: “Wie u ontvangt 
ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft”. 
Geen enkele vriendelijke daad, bewezen in zijn naam, zal onbeloond en 
onbekend blijven. In deze erkenning omvat Jezus zelfs de zwaksten en 
kleinsten van Gods gezin. “Wie één van deze kleinen”, - zij die als kinderen 
zijn in hun geloof en kennis aangaande Christus – “omdat hij een discipel 
is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar Ik zeg u, zijn 
loon zal hem geenszins ontgaan.” (Mattheüs 10:40,42).  
 
In de lange jaren van droogte en hongersnood bad Elia vurig dat de harten 
van Israël afgewend zouden worden van de afgodendienst tot trouw aan 
God. Lijdzaam wachtte de profeet, terwijl Gods hand zwaar drukte op het 
beproefde land. Bij het zien van het lijden en gebrek aan alle kanten werd 
zijn hart vervuld van smart, en wenste hij dat hij de macht bezat om spoedig 
een hervorming tot stand te brengen. Maar God zelf werkte zijn plannen uit, 
en zijn dienstknecht kon alleen maar bidden in geloof, en wachten op de tijd 
dat God zou ingrijpen. 
 
De afval in de dagen van Achab was het gevolg van vele jaren van 
zondigen. Stap voor stap, jaar voor jaar was Israël van de goede weg 
afgeweken. Geslacht na geslacht hadden ze geweigerd een effen baan 
voor hun voeten te maken, en ten slotte had het merendeel zich 
overgegeven aan de leiding van de macht van het kwaad. 
 
Omstreeks een eeuw was voorbijgegaan sedert Israël, onder leiding van 
David, eensgezind lofliederen had gezongen voor de Allerhoogste, 
waardoor ze hun volkomen afhankelijkheid van Hem erkenden voor 
dagelijkse genade. Luister naar hun lofzangen: 
 
“O God van ons heil … waar de morgen gloort en de avond daalt, brengt Gij 
gejuich. Gij bezoekt het land en verleent het overvloed, Gij maakt het zeer 
rijk. De beek Gods is vol water, Gij bereidt hun koren. Ja, zo bereidt Gij 
alles. Gij drenkt zijn voren, Gij doorvochtigt zijn kluiten, door regenstromen 
maakt Gij het week; Gij zegent zijn gewas. 
Gij kroont het jaar van uw goedheid, uw sporen druipen van vet, de 
heuvelen omgorden zich met gejuich; de landouwen zijn bekleed met 
kudden, de dalen tooien zich met koren: zij jubelen elkander toe, ook 
zingen zij.” (Psalm 65:6,9-14). 
 
Toen had Israël God erkend als Degene die de grondslagen der aarde had 
gelegd. Als uiting van hun geloof hadden zij gezongen: 
 
“De waterdiepte - Gij hebt haar als met een kleed bedekt, boven de bergen 
stonden de wateren; zij vloden voor uw dreigen, zij haastten zich weg voor 



de stem van uw donder; bergen rezen op, dalen zonken neer op de plaats 
waar Gij hun grondslag hebt gelegd. Gij hebt een grens gesteld die zij niet 
overschrijden: zij zullen de aarde niet weer bedekken.” (Psalm 104: 6-9). 
Door de kracht van de Almachtige worden de elementen van de natuur in 
de aarde en de zee binnen hun perken gehouden. En deze elementen 
gebruikt Hij voor het welzijn en geluk van zijn schepselen. “Zijn rijke 
schatkamer” wordt geopend “om op zijn tijd de regen … te geven” 
(Deuteronomium 28:12) en het werk der handen te zegenen.  
“Hij zendt de bronnen naar de beken, tussen de bergen vloeien zij 
daarheen; zij drenken alle dieren des velds, de wilde ezels lessen hun 
dorst. Daarbij woont het gevogelte des hemels, van tussen de takken laat 
het zijn lied horen …” 
“Hij doet het gras uitspruiten voor het vee, het groene kruid ter bewerking 
door de mens, brood uit de aarde voortbrengende en wijn, die het hart des 
mensen verheugt, het aangezicht doende glanzen van olie; ja, brood, dat 
het hart des mensen versterkt …” (Psalm 104:10-15). 
“Hoe talrijk zijn uw werken, Here, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de 
aarde is vol van uw schepselen. Daar is de zee, groot en wijd uitgestrekt, 
waarin gewemel is zonder tal, kleine zowel als grote dieren … Zij alle 
wachten op U, dat Gij hun spijze geeft te rechter tijd; geeft Gij hun die, zij 
zamelen op, opent Gij uw hand, zij worden met goed verzadigd.” (Psalm 
104:24-28). 
 
Israël had overvloedig gelegenheid tot blijdschap. Het land dat de Here hun 
had gegeven, was een land, overvloeiende van melk en honing. 
Tijdens de tocht door de woestijn had God beloofd dat Hij hen zou leiden 
naar een land waar ze nooit gebrek behoefden te hebben vanwege gebrek 
aan regen. “Want het land, waarheen gij komt om het in bezit te nemen, is 
niet als het land Egypte, waaruit gij getrokken zijt”, had Hij hun verteld, “dat 
gij na het zaaien kunstmatig moest drenken als een moestuin. Maar het 
land, waarheen gij trekt om het in bezit te nemen, is een land van bergen 
en dalen, dat water drinkt van de regen des hemels; een land, waarvoor de 
Here, uw God, zorgt; bestendig zijn de ogen van de Here, uw God, daarop 
gericht, van het begin des jaars tot het einde.” (Deuteronomium 11:10-12).  
 
De belofte van overvloedige regen was gegeven op voorwaarde van 
gehoorzaamheid. “Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die Ik 
u heden opleg”, had de Here gezegd, “zodat gij de Here, uw God, liefhebt 
en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, dan zal Ik de regen voor 
uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren 
en uw most en uw olie kunt inzamelen, en Ik zal op uw veld gras geven 
voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden.” (Deuteronomium 
11:13-15). 
 



“Neemt u ervoor in acht”, had de Here gezegd, “dat uw hart zich niet laat 
verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt. 
Dan zou de toorn des Heren tegen u ontbranden en Hij zou de hemel 
toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en 
gij weldra te gronde gaat in het goede land, dat de Here u geven zal.” 
(Deuteronomium 11:16-17).  
 
“Indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, en niet al zijn 
geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, … zal 
de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer. De 
Here zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen 
die op u neerdalen, totdat gij verdelgd zijt.” (Deuteronomium 28:15,23,24). 
 
Dit waren enkele van de wijze raadgevingen van de Here aan het oude 
Israël. “Gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze 
tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen 
uw ogen zijn. Gij zult ze uw kinderen leren en daarover spreken, wanneer 
gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en 
wanneer gij opstaat.” (Deuteronomium 11:18,19). 
Deze geboden waren duidelijk; toch dreigde met het verstrijken der 
eeuwen, toen het ene geslacht na het andere de voorzieningen, die voor 
hun welzijn getroffen waren, uit het oog verloor, de rampzalige invloed van 
de afval elke bescherming van goddelijke genade weg te vagen. 
 
Zo gebeurde het dat God zijn volk nu bezocht met zijn zwaarste straffen. 
De voorspelling van Elia ging op verschrikkelijke wijze in vervulling. 
Drie jaar lang werd de onheilsbode in stad en land gezocht. Op Achabs 
bevel hadden vele vorsten gezworen dat de vreemde profeet niet in hun 
land kon zijn. Toch bleef het zoeken voortgaan; want Izebel en de profeten 
van Baäl haatten Elia met een dodelijke haat, en geen inspanning was hun 
te veel om hem te vinden. En nog steeds was er geen regen. 
 
Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. “Ga heen, 
vertoon u aan Achab, want Ik wil regen op de aardbodem geven.” 
 
Gehoorzaam aan Gods bevel ging Elia heen om zich aan Achab te 
vertonen. Toen Elia op reis ging naar Samaria, had Achab voorgesteld aan 
Obadja, zijn hofmaarschalk, om een grondig onderzoek in te stellen naar 
bronnen en waterbeken, in de hoop weide te vinden voor de stervende 
kudden. Zelfs in het koninklijk paleis werd de uitwerking van de langdurige 
droogte scherp gevoeld. De koning, die zich bezorgd maakte over zijn 
huishouden, had besloten om zelf met zijn dienaar op zoek te gaan naar 
gunstige plaatsen waar mogelijk weidegrond gevonden zou worden. “Zij 
verdeelden onderling het land om er in rond te trekken. Achab ging 
afzonderlijk de ene kant uit en Obadja de andere kant.” 



“Terwijl Obadja op weg was, zie, daar kwam Elia hem tegemoet. Toen hij 
hem herkende, wierp hij zich op zijn aangezicht en sprak: Zijt gij daar, mijn 
heer Elia?” 
 
Tijdens de afval in Israël was Obadja trouw gebleven. Zijn heer, de koning, 
had hem niet ertoe kunnen brengen de ware God ontrouw te worden. Nu 
werd hij geëerd met een opdracht van Elia, die tegen hem zei: “Ga heen, 
zeg tot uw heer: Elia is er.” 
 
Verschrikt riep Obadja uit: “Wat heb ik misdaan, dat gij uw knecht wilt 
overleveren in de macht van Achab om mij te doden?” Het brengen van 
zulk een boodschap aan Achab was de dood zoeken. “Zo waar de Here, uw 
God, leeft,” zei hij tegen de profeet, “er is geen volk of koninkrijk, waar mijn 
heer niet naar u heeft laten zoeken. En zeide men: hij is er niet, dan liet hij 
dat koninkrijk of dat volk zweren, dat men u niet kon vinden. En nu zegt gij: 
ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er. Nu moest het eens gebeuren, terwijl ik 
van u wegga, dat de Geest des Heren u wegnam, ik weet niet waarheen. 
Als ik dan aan Achab bericht zou brengen en hij vond u niet, dan zou hij mij 
doden”. 
 
Vurig smeekte Obadja de profeet niet bij hem aan te dringen. “Uw knecht 
vreest de Here vanaf zijn jeugd”, zei hij. “Is het mijn heer niet medegedeeld, 
wat ik gedaan heb, toen Izebel de profeten des Heren doodde? Toen heb ik 
van de profeten des Heren honderd man verborgen, vijftig bij vijftig in een 
spelonk, en ik heb hen met brood en water verzorgd. Hoe kunt gij dan nu 
zeggen: Ga heen, zeg tot uw heer: Elia is er? Hij zou mij doden.” 
Met een plechtige eed beloofde Elia aan Obadja, dat zijn opdracht niet 
vergeefs zou zijn. “Zo waar de Here der heerscharen leeft,” zei hij, “in wiens 
dienst ik sta, heden zal ik mij aan hem vertonen”. Door deze belofte 
gerustgesteld, ging Obadja Achab tegemoet en berichtte het hem. 
 
Verbaasd en verschrikt luisterde de koning naar de boodschap van de man 
die hij haatte en vreesde, en naar wie hij zo onvermoeid had laten zoeken. 
Hij wist maar al te wel dat Elia zijn leven niet op het spel zou zetten alleen 
om hem te spreken. Was het mogelijk dat de profeet nog meer rampen over 
Israël wilde brengen? Het hart van de koning beefde van angst. Hij dacht 
aan de verstijfde arm van Jerobeam. Achab moest wel gehoor geven aan 
de oproep van de profeet, en hij durfde zijn hand niet opheffen tegen Gods 
boodschapper. Vergezeld door een lijfwacht van soldaten ging de bevende 
vorst de profeet tegemoet. 
 
De koning en de profeet staan tegenover elkaar. Hoewel Achab vervuld is 
van haat, schijnt hij toch in Elia’s tegenwoordigheid machteloos. Door zijn 
eerste woorden. “Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort?” openbaart 
hij onbewust de diepste gevoelens van zijn hart. Achab wist dat door Gods 



woord de hemel als van koper was geworden, en toch trachtte hij de schuld 
van het zware oordeel, dat op het land rustte op de profeet te werpen. Voor 
de zondaar is het vanzelfsprekend om de boodschappers van God 
aansprakelijk te stellen voor de rampen die komen als gevolg van het 
afwijken van het rechte pad. Zij die zich onder satans macht plaatsen, 
kunnen de dingen niet zien zoals God ze ziet. Als de spiegel der waarheid 
hen wordt voorgehouden, worden ze boos bij de gedachte dat ze vermaand 
moesten worden. Door zonde verblind, weigeren ze zich te bekeren. Ze 
hebben het gevoel dat Gods dienstknechten zich tegen hen hebben 
gekeerd, en de zwaarste straffen verdienen. 
 
Elia, die met een rustig geweten voor Achab stond, tracht niet zich te 
verontschuldigen of de koning te vleien. Hij zoekt ook niet de toorn van de 
koning af te wenden door te wijzen op het goede nieuws, dat de droogte 
bijna voorbij is. Verontwaardigd, en ijverig voor Gods eer, kaatst hij de 
beschuldiging van Achab terug, en verklaart onbevreesd dat diens zonden, 
en de zonden van zijn vaderen deze verschrikkelijke ramp over Israël 
hadden gebracht. “Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort,” zegt Elia 
vrijmoedig, “maar gij en uws vaders huis, doordat gij de geboden des Heren 
hebt verzaakt en de Baäls zijt nagelopen”. 
 
In onze tijd is er behoefte aan de stem die op strenge wijze berispt; want 
ernstige zonden hebben de mensen van God gescheiden. Het ongeloof is 
een modeverschijnsel geworden. “Wij willen niet dat deze over ons zal 
heersen” (Zie Lucas 19:14), roepen duizenden. De aangename predikaties, 
die zo vaak gebracht worden, maken geen blijvende indruk; de bazuin geeft 
geen helder geluid. Mensen worden niet diep getroffen door de duidelijke, 
scherpe waarheden van Gods Woord. 
 
Er zijn tal van belijdende christenen die, als ze hun ware gevoelens zouden 
uiten, zouden zeggen: Waarom zou men zo duidelijk moeten zijn? Ze 
zouden ook de vraag kunnen stellen: Waarom moest Johannes de Doper 
tegen de Farizeeën zeggen: “Adderengebroed, wie heeft u een wenk 
gegeven om aan de komende toom te ontgaan?” (Lucas 3:7). Waarom 
moest hij de toorn van Herodias wekken door Herodes te zeggen dat hij 
niet met de vrouw van zijn broer mocht leven? De voorloper van Christus 
liet het leven door deze duidelijke taal. Waarom had hij zich niet zo kunnen 
gedragen dat hij niet het misnoegen wekte van hen die in zonde leefden? 
 
Zo hebben mensen die trouwe bewaarders van Gods wet hadden moeten 
zijn, geredeneerd, tot eindelijk omzichtigheid de plaats van trouw heeft 
ingenomen en zonde niet langer bestraft wordt. Wanneer zal de stem die 
getrouw berispt, weer in de kerk worden vernomen? 
 



“Gij zijt die man!” (2 Samuël 12:7). Woorden, zo duidelijk als ze gesproken 
werden door Natan tot David, worden tegenwoordig zelden van de kansel 
gehoord, zelden gezien in openbare publicaties. Als dit niet zo zelden zou 
voorkomen, zouden we meer zien van Gods macht, geopenbaard onder de 
mensen. De boodschappers des Heren behoren niet te klagen dat hun 
arbeid vruchteloos is, zolang ze zich niet bekeren van hun eigen verlangen 
naar goedkeuring, en hun wens mensen te behagen, waardoor ze de 
waarheid onderdrukken. 
 
De voorgangers die mensen trachten te behagen, en die spreken: Vrede, 
Vrede, terwijl God niet van vrede heeft gesproken, zouden er goed aan 
doen hun harten te verootmoedigen voor God, en om vergeving te vragen 
voor hun onoprechtheid en hun gebrek aan zedelijke moed. Niet uit liefde 
voor de naaste verzachten ze de boodschap die hun is toevertrouwd, maar 
uit liefde voor gemak en zelfzucht. Ware liefde zoekt in de eerste plaats 
Gods eer en de redding van zielen. Zij die deze liefde bezitten, zullen de 
waarheid niet omzeilen om gespaard te blijven voor de onaangename 
gevolgen van duidelijke taal. Als zielen in gevaar verkeren, moeten Gods 
dienaars niet aan zichzelf denken, maar de woorden spreken die hun 
gegeven zijn, en weigeren het kwaad te verontschuldigen of goed te praten. 
 
Het ware te wensen dat elke evangeliedienaar zich bewust zou zijn van de 
heiligheid van zijn ambt en zijn werk, en de moed zou openbaren die Elia 
heeft getoond! Als boodschappers, door God aangesteld, dragen 
evangeliedienaars een ontzagwekkende verantwoordelijkheid. Zij moeten 
wederleggen, bestraffen en bemoedigen met alle lankmoedigheid. (Zie 2 
Timotheüs 4:2). 
 
In de plaats van Christus moeten ze werken als rentmeesters van de 
verborgenheden des hemels, de gehoorzamen bemoedigen en de 
ongehoorzamen waarschuwen. Werelds beleid mag bij hen niet de 
doorslag geven. Nooit mogen ze afdwalen van de weg waarop Jezus hen 
heeft geboden te gaan. Ze moeten in geloof voorwaarts gaan en eraan 
denken dat ze omringd zijn door een wolk van getuigen. Ze moeten niet 
hun eigen woorden spreken, maar woorden die Eén, groter dan alle vorsten 
op aarde, hun geboden heeft. Hun boodschap moet luiden: 
“Aldus spreekt de Here.” 
 
God roept mannen als Elia, Natan en Johannes de Doper, - mannen die 
getrouw zijn boodschap zullen brengen, zonder aan de gevolgen te denken; 
mannen die voor de waarheid durven uitkomen, al zou het alles vragen wat 
ze bezitten. 
God heeft niets aan mensen die in tijden van gevaar, wanneer kracht, moed 
en invloed nodig zijn, bevreesd zijn op te komen voor het recht. Hij roept 
mensen die trouw zullen strijden tegen het kwaad, die strijd voeren tegen 



de geweldhebbers en machten, tegen de overheden van de duisternis 
dezer wereld, tegen geestelijke boosheden in hemelse gewesten. 
Tot hen zal Hij eenmaal zeggen: 
“Wél gedaan, gij goede en getrouwe slaaf …; ga in tot het feest van uw 
heer.” (Mattheüs 25:23).   
 
 

Karmel   
 
zie 1 Koningen 18: 19-40   
 
Toen Elia voor Achab stond, eiste hij, dat heel Israël vergaderd zou worden 
met hem en de profeten van BaäI en Astarte op de berg Karmel. “Laat heel 
Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel”, zei hij “ook de vierhonderd 
vijftig profeten van Baäl en de vierhonderd profeten van de Asjera, die van 
de tafel van Izebel eten.” 
Het bevel werd gegeven door iemand die in de tegenwoordigheid van 
Jehova scheen te staan; en Achab gehoorzaamde terstond, alsof de 
profeet de koning was, en de koning een onderdaan. Snelle boden werden 
door heel het koninkrijk gezonden met de opdracht samen te komen met 
Elia en de profeten van Baäl en Asjera. In elke stad en elk dorp maakte het 
volk zich gereed om op de vastgestelde tijd samen te komen. Terwijl ze 
naar de plaats reisden, waren de harten van velen vol angstige 
voorgevoelens. Er stond iets ongewoons te gebeuren; waarom anders dit 
bevel om op de Karmel samen te komen? Welke nieuwe ramp zou het volk 
en het land treffen? 
 
Voor de droogte was de berg Karmel een aantrekkelijke plaats geweest, 
met stromen, gevoed door eeuwige bronnen, en vruchtbare hellingen, 
bedekt met fraaie bloemen en statige bossen. Maar nu had de schoonheid 
geleden onder de vloek. De altaren, opgericht voor de aanbidding van Baäl 
en Asjera, stonden midden in bladerloze bosjes. Bovenop een der hoogste 
toppen stond in scherpe tegenstelling hiermee het verbroken altaar van 
Jehova. 
Van de Karmel kon men ver over het land zien; de berg was zichtbaar uit 
vele delen van het koninkrijk Israël. Aan de voet van de berg waren vlakten 
vanwaar men kon zien wat zich op de top afspeelde. God was op duidelijke 
wijze onteerd door de afgodendienst, die plaatsvond op de beboste 
hellingen; en Elia koos deze plaats als de meest opvallende waar Gods 
macht geopenbaard kon worden en zijn naam zou worden gerechtvaardigd. 
 
Vroeg in de morgen van de vastgestelde dag komen de scharen van Israël 
vol verwachting naar de top van de berg. Voorop gaan de profeten van 
Izebel, prachtig gekleed. Met koninklijke pracht verschijnt de vorst en neemt 
plaats aan het hoofd van de priesters, en de afgodendienaars roepen hem 



hun welkom toe. Maar in het hart van de priesters is argwaan als ze eraan 
denken dat op het woord van de profeet het land Israël drie en een half jaar 
verstoken is geweest van dauw en regen. Er is een ontzagwekkende crisis 
op handen, daarvan zijn ze overtuigd. De goden waarin zij hun vertrouwen 
hebben gesteld, zijn niet in staat geweest Elia te ontmaskeren als een valse 
profeet. Op hun razende kreten, hun gebeden, hun tranen, hun 
verootmoedigingen, hun weerzinwekkende diensten, hun kostbare en 
aanhoudende offeranden hebben de voorwerpen van hun aanbidding niet 
gereageerd. 
 
Elia staat daar alleen tegenover Achab en de valse profeten, omringd door 
de verzamelde Israëlieten; hij is de enige die gekomen is om de eer van 
Jehova te rechtvaardigen. Hij die door heel het rijk is beschuldigd als de 
oorzaak van hun jammer, staat nu voor hen, schijnbaar onbeschermd in de 
tegenwoordigheid van de koning van Israël, de profeten van Baäl, de 
soldaten, en de duizenden van Israël. Maar Elia is niet alleen. Boven en om 
hem heen bevinden zich de hemelse scharen, engelen die uitnemend zijn 
in kracht. 
 
Onbevreesd, zonder zich te schamen, staat de profeet daar voor de 
menigte, zich ten volle bewust van zijn opdracht om Gods bevel uit te 
voeren. Zijn gelaat is verlicht door een ontzagwekkende ernst. In 
gespannen verwachting wacht het volk op wat hij zal zeggen. Terwijl hij 
eerst ziet naar het verwoeste altaar van Jehova en dan naar de menigte, 
roept Elia op duidelijke toon, met een stem als een bazuin: “Hoelang zult gij 
aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar 
indien het de BaäI is, volgt hem na.” 
 
Het volk zweeg. Niemand in die grote menigte durfde trouw te belijden aan 
Jehova. Als een duistere wolk had bedrog en blindheid zich over Israël 
gelegd. Deze fatale afval was niet eensklaps gekomen, maar geleidelijk, als 
ze van tijd tot tijd nagelaten hadden acht te slaan op de woorden van 
waarschuwing en bestraffing die de Here hen had doen horen. Elke 
afwijking van het goed doen, elke weigering zich te bekeren, had hun 
schuld vergroot en hen verder van de hemel verwijderd. En nu weigerden 
ze, in dit uur van crisis, om de zijde van God te kiezen. 
 
De Here heeft een afkeer van onverschilligheid en ontrouw in tijden van 
crisis in zijn werk. Het gehele universum slaat met onuitsprekelijke 
belangstelling de slottonelen gade van de grote strijd tussen goed en 
kwaad. Gods volk nadert de grenzen van de eeuwigheid; wat kan van meer 
belang zijn voor hen dan trouw te zijn aan de God des hemels? 
 
In de loop der eeuwen heeft God morele helden gehad; en Hij heeft ze nu 
nog, -  mensen die als Jozef en Elia en Daniël zich niet schamen te 



erkennen dat ze behoren tot zijn bijzonder volk. Zijn speciale zegen rust op 
het werk van deze mannen; mannen die zich niet laten afbrengen van hun 
plicht, maar met Gods Geest vervuld zullen vragen: “Wie is voor de Here?” 
(Exodus 32:26). Mannen die niet alleen zullen vragen, maar die zullen 
eisen dat degenen die zich vereenzelvigen met Gods volk, naar voren 
zullen treden en onmiskenbaar hun trouw zullen openbaren aan de Koning 
der koningen en Heer der heren. Zulke mannen zullen hun wil en hun 
plannen ondergeschikt maken aan Gods wet. Uit liefde voor Hem achten ze 
hun leven niet. Het is hun werk het licht uit Gods Woord te doen schijnen op 
de wereld in duidelijke stralen. Trouw aan God is hun motto. 
 
Terwijl Israël op de Karmel twijfelt en weifelt, verbreekt de stem van Elia 
opnieuw de stilte: Ik ben als profeet des Heren alléén overgebleven, en de 
profeten van de Baäl zijn vierhonderd vijftig man. Laat men ons nu twee 
stieren geven; laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken 
houwen en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen; dan 
zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen, en ook geen vuur 
daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de 
naam des Heren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal 
God zijn.” Het voorstel van Elia is zó redelijk, dat het volk hier niets op kan 
zeggen, en ze brengen de moed op te antwoorden: “Dat is goed.” 
 
De profeten van Baäl durven er niets tegen in te brengen, en terwijl Elia 
zich tot hen richt, zegt hij. “Kiest voor u de ene stier uit en bereidt hem 
eerst, want gij zijt met zovelen. Roept dan de naam van uw god aan, maar 
brengt geen vuur daarbij.” 
Uiterlijk trots en uitdagend, maar met vrees in hun schuldig hart, maken de 
valse priesters het altaar gereed, en leggen het hout en het offer daarop; 
dan beginnen hun bezweringen. Hun schrille kreten weergalmen tussen de 
bomen en de omringende hoogten, terwijl ze de naam van hun god 
aanroepen: “Baäl, hoor ons!” De priesters scharen zich om het altaar, en 
onder springen en schreeuwen, terwijl ze hun haren uittrekken en zich 
snijden, smeken ze hun god om hulp. 
 
De ochtend gaat voorbij, het wordt middag, en nog steeds is er geen teken 
dat Baäl de kreten hoort van zijn misleide volgelingen. Er klinkt geen stem, 
geen antwoord op hun krijsende gebeden. Het offer wordt niet verteerd. 
Terwijl ze bezig zijn met hun krankzinnige eredienst, trachten de sluwe 
priesters gedurig middelen te bedenken om een vuur aan te steken op het 
altaar, zodat de mensen zullen geloven dat het vuur van Baäl afkomstig is. 
Maar Elia let op elke beweging; en de priesters gaan door met hun zinloze 
vormendienst, terwijl ze tegen alle hoop in uitzien naar een gelegenheid om 
te bedriegen. 
“Toen het middag geworden was, begon Elia hen te bespotten en zeide: 
Roept luider, hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich 



afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. 
Toen riepen zij luider en maakten naar hun gewoonte insnijdingen met 
zwaarden en speren, totdat zij dropen van het bloed. 
 
En zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, 
geraakten zij in geestvervoering, maar er kwam geen geluid, en niemand 
gaf antwoord, of sloeg er acht op.” 
Satan zou maar al te graag hen geholpen hebben die door hem waren 
misleid en die in zijn dienst stonden. Graag zou hij de bliksem hebben 
gezonden om het offer aan te steken. Maar Jehova had een grens gesteld - 
zijn macht beperkt - , en al de listen van de vijand konden geen vonkje 
aansteken op het altaar van Baäl. 
Ten slotte werden de priesters wanhopig; hun stemmen waren hees van 
het schreeuwen, hun kleding was bevlekt met hun bloed. Ze deden nu hun 
waanzinnige kreten gepaard gaan met vreselijke verwensingen van hun 
god, en Elia bleef nauwlettend alles gadeslaan; want hij wist dat hij in 
stukken gescheurd zou worden als de priesters op een of andere wijze 
kans zouden zien het vuur aan te steken op hun altaar. 
 
De avond nadert. De profeten van Baäl zijn uitgeput, radeloos. De een doet 
dit voorstel, de ander weer iets anders, tot ze ten slotte een eind maken 
aan hun pogen. Hun kreten en verwensingen worden niet langer gehoord. 
In wanhoop trekken ze zich terug van het strijdperk. 
 
Heel de dag heeft het volk de verrichtingen van de verbijsterde priesters 
gadegeslagen. Ze hebben de wilde sprongen rondom het altaar gezien, 
alsof ze de hete stralen van de zon wilden vastgrijpen om ze dienstig te 
maken tot hun doel. Ze hebben ontzet toegezien hoe de priesters zich 
hebben verminkt, en de gelegenheid gehad na te denken over de 
dwaasheid van de afgodendienst. Velen hebben genoeg van de uitingen 
van deze duivelskunst, en slaan met grote belangstelling de houding van 
Elia gade. 
 
De tijd van het avondoffer is aangebroken, en Elia roept het volk naderbij. 
Als ze bevend naderen, gaat hij naar het verwoeste altaar, waar vroeger de 
God des hemels werd aanbeden, en herstelt het. Voor hem betekent deze 
steenhoop meer dan de prachtige altaren van het heidendom. 
Door het herstellen van dit oude altaar openbaarde Elia zijn ontzag voor het 
verbond dat de Here met Israël had gesloten toen ze de Jordaan waren 
overgestoken om het Beloofde Land binnen te trekken. Elia nam twaalf 
stenen naar het getal der zonen van Jakob … Hij bouwde met de stenen 
een altaar in de naam des Heren.” 
 
De teleurgestelde priesters van Baäl, uitgeput door hun vergeefse 
inspanning, wachtten af wat Elia zou gaan doen. Ze haatten de profeet, 



omdat hij een voorstel had gedaan waardoor de zwakheid en onkunde van 
hun goden aan het licht was gekomen; maar ze waren ook bang voor zijn 
macht. Het volk zag eveneens ademloos toe met stille angst, terwijl Elia zijn 
voorbereidingen trof. Het kalme gedrag van de profeet vormde wel een 
duidelijke tegenstelling met de fanatieke, zinloze opgewondenheid van de 
volgelingen van Baäl. 
 
Toen het altaar gereed was, maakte de profeet een groeve eromheen, en 
nadat hij het hout op het altaar had geschikt en het offer had 
gereedgemaakt, legde hij dit op het altaar, terwijl hij het volk opdracht gaf 
water te gieten over het offer en over het altaar. “Vult vier kruiken met 
water,” zei hij, “en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna 
zeide hij: Doet het ten tweeden male. En ze deden het ten tweeden male. 
Daarna zeide hij: Doet het ten derden male. En zij deden het ten derden 
male, zodat het water rondom het altaar liep; zelfs de groeve vulde hij met 
water.”  
 
Terwijl hij het volk herinnert aan de langdurige afval, waardoor de toorn van 
Jehova is gewekt, roept Elia op, hun harten te verootmoedigen en zich te 
wenden tot de God hunner vaderen, zodat de vloek van het land kan 
weggenomen worden. Dan buigt hij zich eerbiedig voor de onzichtbare 
God, heft de handen naar de hemel, en bidt een eenvoudig gebed.  
 
De priesters van Baäl hebben geschreeuwd, geraasd en gesprongen, van 
de vroege morgen tot laat in de middag; maar wanneer Elia bidt, worden 
geen zinloze kreten gehoord. Hij bidt alsof hij weet dat Jehova aanwezig is, 
als getuige van het schouwspel, als toehoorder van zijn gebed. De profeten 
van Baäl hebben wild, onsamenhangend gebeden. Elia bidt eenvoudig en 
vurig, en vraagt God of Deze zijn macht boven de macht van Baäl wil 
tonen, zodat Israël ertoe zal gebracht worden tot Hem terug te keren. 
“Here, God van Abraham, Isaak en Israël,” pleit de profeet, “heden moge 
bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw 
bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Here, antwoord mij, opdat dit volk 
wete dat Gij, Here, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.” 
 
Een stilte, drukkend door de ernst ervan, rust op allen. De priesters van 
Baäl beven van angst. Ze zijn zich bewust van hun schuld en verwachten 
een snelle vergelding. 
 
Nauwelijks heeft Elia gebeden, of vuurvlammen dalen neer van de hemel, 
als heldere bliksemstralen, en verteren het offer op het altaar, zelfs het 
water in de groeve en de stenen van het altaar. De helderheid van het vuur 
verlicht de berg en verblindt de ogen van de menigte. Onder in het dal, 
waar velen vol spanning toezien naar hetgeen zich op de berg afspeelt, 
wordt het neerdalen van het vuur duidelijk gezien, en allen staan verbaasd. 



Het doet denken aan de vuurkolom die bij de Rode Zee scheiding maakte 
tussen de kinderen van Israël en de Egyptenaren. 
 
Het volk op de berg valt neer in ontzag voor de onzichtbare God. Ze durven 
niet opzien naar het vuur, dat van de hemel gekomen is. Ze vrezen dat ze 
zelf verteerd zullen worden; en overtuigd dat ze de God van Elia moeten 
erkennen als de God hunner vaderen, aan wie ze trouw verschuldigd zijn, 
roepen ze eenstemmig. “De Here, die is God! De Here, die is God!”  
 
Helder weerklinkt de roep over de bergen tot in de vlakte beneden. Ten 
slotte is Israël opgeschud, niet langer misleid, berouwvol. Ten slotte ziet het 
volk hoe het God heeft onteerd. De natuur van de baälsdienst komt ten 
volle aan het licht, in tegenstelling met de redelijke dienst van de ware God. 
Het volk erkent Gods gerechtigheid en barmhartigheid door het 
weerhouden van de dauw en de regen, tot ze eindelijk ertoe gebracht 
worden zijn naam te belijden. Nu zijn ze bereid te erkennen dat de God van 
Elia boven alle goden staat. 
 
Vol ontzetting zijn de priesters van Baäl getuigen van de wonderbare 
openbaring van Gods macht. Toch weigeren ze zelfs nu, in hun 
verlegenheid, in tegenwoordigheid van Gods heerlijkheid, zich te bekeren 
van hun verkeerde weg. Ze willen nog profeten blijven van Baäl. Zo laten ze 
zien dat ze rijp zijn voor de ondergang. Opdat het berouwvolle Israël 
beschermd zal worden voor de verleidingen van hen die hen geleerd 
hebben Baäl te aanbidden, krijgt Elia opdracht van God om deze valse 
leraars te doden. De toorn van het volk is reeds ontbrand tegen degenen 
die hen zijn voorgegaan in de zonde; en als Elia gebiedt: ”Grijpt de profeten 
van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen,” gehoorzamen ze direct. Ze 
grijpen de priesters en brengen ze naar de beek Kison, waar de dienaars 
van Baäl worden gedood eer de dag, die het begin is van een duidelijke 
hervorming, voorbij is. Niemand mag in leven blijven. 
 

 Van Jizreël naar Horeb    

Zie 1 Koningen 18:41-46; 19:1-8 

Met het doden van de profeten van Baäl was de weg open voor een 

machtige geestelijke hervorming onder de tien stammen van het noordelijk 

rijk. Elia had het volk zijn afval voorgehouden; hij had hen opgeroepen zich 

te verootmoedigen en zich tot de Here te wenden. De oordelen van de 

hemel hadden hen getroffen; het volk had zijn zonden beleden en de God 

van hun vaderen erkend als de levende God; nu zou de vloek van de hemel 

weggenomen worden, en de tijdelijke zegeningen zouden worden 



hernieuwd. Het land zou door de regen worden verfrist. “Ga, eet en drink”, 

zei Elia tot Achab, “want daar is het geruis van een stortregen”. Toen 

besteeg de profeet de top van de berg om te bidden.  

Het was niet dat het ernaar uitzag dat er stortbuien op komst waren dat Elia 

zo vol overtuiging tot Achab kon spreken. De profeet zag geen wolken aan 

de hemel; hij hoorde geen donder. Hij zei slechts wat Gods Geest hem had 

ingegeven, op grond van zijn sterk geloof. Heel de dag had hij 

onwankelbaar Gods wil gedaan, en zijn onvoorwaardelijk vertrouwen 

geopenbaard in de profetieën van Gods Woord; en nu hij alles gedaan had 

wat in zijn macht lag, wist hij dat de hemel de beloofde zegen in rijke mate 

zou schenken. De God, die de droogte had gezonden, had beloofd dat er 

overvloedig regen zou komen als beloning voor het goed doen; en nu zag 

Elia uit naar de beloofde regen. In nederige houding, met “zijn aangezicht 

tussen zijn knieën,” smeekte hij bij God terwille van het berouwvolle Israël.  

Telkens weer zond Elia zijn knecht naar een plaats, vanwaar deze over de 

Middellandse Zee kon uitzien, om te ontdekken of er een zichtbaar teken 

was als antwoord op zijn gebed. Telkens keerde de knecht terug met de 

woorden: “Er is niets.” De profeet werd niet ongeduldig of ongelovig maar 

bleef ernstig smeken. Zes maal keerde de knecht terug met de boodschap 

dat er geen teken van regen te zien was aan de hemel. Zonder zich te laten 

ontmoedigen, zond Elia hem nog eens weg; en nu keerde de knecht terug 

met de woorden:     “Zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit zee.”  

Dit was genoeg. Elia wachtte niet tot de hemel zwart was van wolken. In dat 

wolkje zag hij in geloof een overvloed van regen; en hij handelde 

overeenkomstig zijn geloof door zijn knecht haastig naar Achab te zenden 

met de boodschap: “Span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden.” 

Omdat Elia een groot geloof had, kon God hem gebruiken in deze ernstige 

crisis in Israëls geschiedenis. Terwijl hij bad, legde hij in geloof beslag op 

Gods beloften; en hij hield aan in het gebed tot zijn beden werden 

beantwoord. Hij wachtte niet tot hij het volledig bewijs had gekregen dat 

God hem had verhoord, maar was bereid te handelen op het eerste bewijs 

van Gods gunst. Wat hij echter kon doen door Gods kracht, is mogelijk voor 

allen die in een of andere tak van Gods werk dienst doen; want van de 

profeet uit het gebergte Gilead wordt geschreven: “Elia was slechts een 

mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het 

regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; en hij bad 



opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.” 

(Jakobus 5:17).  

Zulk een geloof is nodig in de wereld van nu, - een geloof dat beslag legt op 

de beloften in Gods Woord, en weigert op te geven aleer de hemel 

antwoord geeft. Zulk een geloof verbindt ons nauw met de hemel en geeft 

ons kracht om te strijden tegen de machten der duisternis.  

Door het geloof hebben Gods kinderen “koninkrijken onderworpen, 

gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen, muilen van 

leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd. Zij zijn aan 

scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij 

zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen 

afdeinzen.” (Hebreeën 11:33,34). En door geloof moeten wij nu de hoogten 

bereiken van Gods plannen met ons. “Alle dingen zijn mogelijk voor wie 

gelooft.” (Marcus 9:23).  

Geloof is noodzakelijk voor een antwoord op het gebed. “Wie tot God komt, 

moet geloven, dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig 

zoeken.” (Hebreeën 11:6). “Indien wij iets bidden naar zijn wil, verhoort Hij 

ons. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten 

wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.” 

(1 Johannes 5:14,15). 

Met het volhardend geloof van Jakob, met de onwankelbare volharding van 

Elia kunnen we onze beden naar de Vader brengen, en aanspraak maken 

op alles wat Hij heeft beloofd. De eer van zijn troon staat op het spel voor 

de vervulling van zijn Woord.  

De schaduwen van de nacht daalden neer op de berg Karmel, toen Achab 

zich gereedmaakte voor de afdaling. “Toen, in een oogwenk, werd de 

hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen. Daarop 

reed Achab weg en ging naar Jizreël.” Onderweg naar de hofstad kon 

Achab door het duister en de verblindende regen de weg voor zich niet 

onderscheiden. Elia, die als Gods profeet die dag Achab had vernederd 

voor zijn onderdanen, en zijn afgodische priesters had gedood, erkende 

hem nog steeds als de koning van Israël; en nu liep hij, als bewijs van 

hulde, gesterkt door de kracht van God, vóór de koninklijke wagen en 

leidde de koning tot de poort van de stad.  



In deze edelmoedige daad van Gods boodschapper, bewezen aan een 

slechte koning, ligt een les voor allen die voorgeven dienstknechten te zijn 

van God terwijl ze een hoge dunk hebben van zichzelf. Er zijn mensen die 

zich te goed achten voor het verrichten van handenarbeid. Ze schrikken 

ervoor terug zelfs iets te doen wat noodzakelijk is, uit vrees dat ze het werk 

van een knecht doen. Zulke mensen hebben heel wat te leren uit het 

voorbeeld van Elia. Op zijn woord waren de schatten van de hemel drie jaar 

weerhouden van de aarde; hij was zichtbaar door God geëerd toen er, in 

antwoord op zijn gebed op de Karmel, vuur was neergedaald uit de hemel, 

dat het offer verteerd had; zijn hand had Gods oordeel voltrokken door het 

doden van de afgodische priesters; zijn bede om regen was verhoord. En 

toch was hij bereid om het werk van een slaaf te doen, na al deze zichtbare 

blijken van Gods gunst over zijn openbare dienst.  

Bij de poort van Jizreël namen Elia en Achab afscheid. De profeet, die 

liever buiten de stad bleef, wikkelde zich in zijn mantel, en legde zich neer 

op de kale grond om te gaan slapen. De koning trok de stad binnen en was 

spoedig in zijn paleis, waar hij zijn vrouw vertelde wat er die dag voor 

wonderlijke dingen waren gebeurd, en hoe de machtige openbaring van 

Gods kracht aan Israël had bewezen dat Jehova de ware God was, en Elia 

zijn uitverkoren boodschapper. Toen Achab aan de koningin vertelde dat de 

afgodische profeten gedood waren, werd Izebel, verhard en onboetvaardig, 

woedend. Ze wilde in het gebeuren op de Karmel niet Gods macht zien, en 

uitdagend zei ze, dat Elia moest sterven.  

Die nacht wekte een boodschapper de vermoeide profeet, en bracht hem 

het woord van Izebel over: “Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien 

ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een 

hunner”.  

Men zou menen dat Elia, nadat hij zulk een onverschrokken moed had 

getoond, nadat hij getriomfeerd had over koning, priesters en volk, nooit 

zou toegeven aan moedeloosheid, of bang gemaakt zou kunnen worden. 

Maar hij, die zoveel bewijzen van Gods liefdevolle zorg had ontvangen, was 

niet vrij van de zwakheden van de mens, en in dit duistere uur liet zijn 

geloof en moed hem in de steek. Verward ontwaakte hij uit zijn slaap. De 

regen stroomde van de hemel, en de nacht was stikdonker. De profeet, die 

vergat dat God hem drie jaar geleden een schuilplaats had gewezen voor 

de haat van Izebel en het zoeken van Achab, vluchtte nu om zijn leven te 



redden. Hij kwam te Berseba, waar hij zijn knecht achterliet. Zelf echter trok 

hij een dagreis ver de woestijn in.  

Elia had niet moeten vluchten van zijn post. Hij had de bedreiging van 

Izebel moeten beantwoorden met een gebed om bescherming van God, die 

hem had geboden op te komen voor de eer van zijn naam. Hij had de 

boodschapper moeten zeggen dat de God, in wie hij vertrouwde, hem zou 

beschermen voor de haat van de koningin. Er waren nog maar weinige 

uren verstreken sedert hij getuige was geweest van Gods macht, en dit had 

hem moeten ervan overtuigen dat God hem niet alleen zou laten. Als hij 

gebleven was waar hij was, en God had gemaakt tot zijn kracht en sterkte, 

geworteld in de waarheid, zou God hem bewaard hebben voor het kwaad. 

De Here zou hem nog een duidelijke overwinning hebben getoond door zijn 

oordelen over Izebel te zenden; en de indruk, gemaakt op koning en volk, 

zou een grote hervorming tot stand hebben gebracht.  

Elia had veel verwacht van het wonder op de Karmel. Hij had gehoopt dat 

Izebel, na dit vertoon van Gods macht, niet langer invloed zou hebben op 

de geest van Achab, en dat er in Israël een onmiddellijke hervorming zou 

plaatsvinden. Hij had heel de dag op de Karmel doorgebracht zonder te 

eten. En toch was zijn kracht onverminderd, toen hij de wagen van Achab 

voorging naar de poort van Jizreël, ondanks de lichamelijke inspanning 

waaronder hij had gewerkt.  

Maar er kwam een reactie bij Elia, zoals vaak het geval is na een 

hooggespannen verwachting en geweldig succes. Hij vreesde dat de 

hervorming, die op de Karmel was begonnen, niet blijvend zou zijn; en 

moedeloosheid beving hem. Hij had op de hoogte van Pisga gestaan; nu 

was hij in het dal. Toen hij geïnspireerd was door de Almachtige, doorstond 

hij de zwaarste beproeving van zijn geloof; maar in dit moment van 

moedeloosheid, terwijl de bedreiging van Izebel in zijn oren klonk, en satan 

klaarblijkelijk overwonnen had door de plannen van deze goddeloze vrouw, 

verloor hij zijn greep op God. Hij was bovenmate verhoogd, en de terugslag 

was geweldig. Terwijl hij God vergat, vluchtte Elia steeds verder, tot hij zich 

in de woestijn bevond, geheel alleen. Doodmoe legde hij zich neer onder 

een bremstruik. Toen hij daar zat, smeekte hij om te mogen sterven. “Het is 

genoeg!” zei hij. “Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn 

vaderen.” Als vluchteling, ver van de mensen, verpletterd door bittere 

teleurstellingen, wenste hij nooit meer het gezicht te zien van een mens. 

Ten slotte viel hij uitgeput in slaap.  



In het leven van iedereen komen van tijd tot tijd teleurstellingen en 

momenten van moedeloosheid, - dagen als verdriet ons deel is, en het 

moeilijk is te geloven dat God nog steeds zorgt voor zijn kinderen op aarde; 

dagen waarin de ziel wordt benauwd, tot de dood te verkiezen lijkt boven 

het leven. In zulke ogenblikken laten velen God los, en raken in de greep 

van twijfel en ongeloof.  

Als we in zulke momenten met ons geestelijk oog de betekenis zouden 

kunnen onderscheiden van Gods zorg, zouden we zien hoe engelen ons 

trachten te beschermen voor onszelf, hoe ze trachten onze voet te plaatsen 

op een grondslag die vaster is dan de eeuwige bergen; en nieuw geloof, 

nieuw leven zou opdagen.  

De trouwe Job zei, toen hij zo zwaar werd beproefd: “De dag verga, waarop 

ik geboren werd.” (Job 3:3). “O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, 

en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde!” 

“Och, of mijn bede in vervulling ging, en God mijn hoop verwezenlijkte, dat 

het Gode beliefde mij te verbrijzelen, dat Hij zijn hand uitstrekte en mij 

afsneed! Dan zou nog vertroosting voor mij zijn.” (Job 6:2,8-10). 

“Maar nu zal ook ik mijn mond niet bedwingen, ik wil spreken in de 

benauwdheid van mijn geest, klagen in de bitterheid van mijn ziel.” (Job 7: 

11). 

“Ik verkies de dood boven mijn smarten. Ik ben het moe, ik blijf toch niet 

altijd leven! Laat van mij af, want mijn dagen zijn een ademtocht.” (Job 

7:15,16).  

Maar hoewel hij genoeg had van het leven, mocht Job niet sterven. Hij werd 

gewezen op de mogelijkheden van de toekomst, en kreeg een boodschap 

van hoop: 

“Dan zult gij vast staan en niet vrezen; ja, dan zult gij de moeite vergeten, 

eraan denken als aan water dat is weggevloeid. Klaarder dan de middag 

zal het leven rijzen; zij het nog zo donker, het zal worden als de 

morgenstond. Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is.” (Job 11:15,17). 

“Gij zult nederliggen zonder dat iemand u opschrikt, en velen zullen naar 

uw gunst dingen. Maar de ogen der goddelozen zullen versmachten, elke 

toevlucht is hun afgesneden, wat zij te verwachten hebben, is het uitblazen 

van de adem.” (Job 11:18-20). 



 

Uit de diepte van moedeloosheid en wanhoop steeg Job tot de hoogten van 

onvoorwaardelijk vertrouwen in Gods barmhartigheid en reddende kracht. 

Triomfantelijk sprak hij: 

“Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen … Hij toch zal mij tot heil zijn.” 

“Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. 

Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God 

aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn ogen 

zullen zien en niet een vreemde.” (Job 13:15,16; 19:25-27). 

“De Here antwoordde Job uit een storm” (Job 38:1), en openbaarde zijn 

knecht de sterkte van zijn macht. Toen Job iets zag van zijn Schepper, 

verafschuwde hij zichzelf, en had berouw in stof en as. Toen kon de Here 

hem rijkelijk zegenen en zijn laatste levensjaren de beste jaren maken.  

Hoop en moed zijn noodzakelijk in het volkomen dienen van God. Dit zijn 

de vruchten van geloof. Wanhoop is zondig en onredelijk. God kan en wil 

meer dan overvloedig zijn dienstknechten de kracht schenken die ze nodig 

hebben als ze beproefd worden. De plannen van de vijanden van zijn werk 

kunnen goed gemaakt zijn; maar God kan ze onmogelijk maken. 

En dit doet Hij op het moment dat Hij het juist acht, en op zijn eigen wijze, 

als Hij ziet dat het geloof van zijn knechten voldoende is beproefd.  

Voor hen die moedeloos zijn geworden, is er een afdoend geneesmiddel - 

geloof, gebed en werk. Geloof en werken zullen zekerheid en voldoening 

geven die van dag tot dag zullen toenemen. Bent u in de verleiding om toe 

te geven aan angstige voorgevoelens of volkomen moedeloosheid?  

Vrees niet, ook niet in de donkerste dagen, als er helemaal geen uitzicht 

schijnt te zijn. Heb geloof in God. Hij kent uw noden. Hij heeft alle macht. 

Zijn oneindige liefde en ontferming falen nooit. Wees niet bang dat Hij zijn 

belofte niet zal houden. Hij is de eeuwige waarheid. Nooit zal Hij het 

verbond veranderen dat Hij gemaakt heeft met hen die Hem liefhebben. En 

Hij zal zijn trouwe knechten de mate van bekwaamheid schenken die ze 

nodig hebben. De apostel Paulus heeft getuigd: “Hij heeft tot mij gezegd: 

Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in 

zwakheid … Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, 

noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik 

zwak ben, dan ben ik machtig.” (2 Korintiërs 12: 9,10) 



 

Heeft God Elia alleen gelaten in dit uur van beproeving? O nee !! Hij had 

zijn dienstknecht Elia niet minder lief toen deze meende dat hij door God en 

de mensen verlaten was, dan op het moment dat in antwoord op zijn gebed 

vuur neerdaalde van de hemel en de berg verlichtte. En toen Elia sliep, 

wekte hem een zachte aanraking en een prettige stem. Opgeschrikt werd 

hij wakker, gereed om te vluchten, alsof een vijand hem had ontdekt.   

Maar het liefdevolle gezicht dat zich over hem boog, was niet het gezicht 

van een vijand, maar van een vriend. God had uit de hemel een engel 

gezonden met voedsel voor zijn dienstknecht. “Sta op, eet,” zei de engel. 

“Toen hij rondzag was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende 

stenen gebakken en een kruik water.” 

Nadat Elia het voedsel had gebruikt dat voor hem was klaargemaakt, viel hij 

weer in slaap. Een tweede maal kwam de engel. Hij raakte de uitgeputte 

man aan, en zei vol tederheid: “Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver 

zijn.” “Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 

veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods Horeb,” waar 

hij een schuilplaats vond in een spelonk . 

 

“Wat doet gij hier?”      

Zie 1 Koningen 19:9-18 
  
Hoewel mensen er niets van wisten, was de reis van Elia naar de berg 
Horeb aan God bekend; en de vermoeide, moedeloze profeet werd niet 
alleen gelaten in zijn strijd tegen de machten der duisternis die hem 
terneerdrukten. Aan de ingang van de spelonk, waar Elia een 
toevluchtsoord had gezocht, ontmoette God hem, door een machtige engel 
die gezonden was om te vragen naar zijn noden en hem Gods doel met 
Israël duidelijk te maken. Eerst als Elia had geleerd volkomen te vertrouwen 
in God, zou hij zijn werk kunnen afmaken voor hen die tot de baälsdienst 
waren verleid. De overwinning op de berg Karmel had de weg gebaand 
voor grotere overwinningen; toch had Elia zich afgewend uit vrees voor het 
dreigement van Izebel, in plaats van gebruik te maken van de geboden 
mogelijkheden. De man Gods moest duidelijk gemaakt worden waarin de 
zwakheid lag van zijn huidige positie, vergeleken bij de kansen waarvan 
God wilde dat hij gebruik zou maken.   



God stelde zijn beproefde dienstknecht de vraag: “Wat doet gij hier, Elia?” 
Ik heb u naar de beek Kerit gezonden, en later naar de weduwe te Sarefat. 
Ik heb u geboden terug te keren naar Israël en te staan voor de afgodische 
priesters op de Karmel; Ik heb u omgord met kracht om de wagen van de 
koning voor te gaan naar de poort van Jizreël. Maar wie heeft u naar de 
woestijn gezonden? Welke boodschap hebt ge hier? 
Bitter uitte Elia de klacht. “Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der 
heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren 
omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen en 
overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen.” 
 
De engel zei tegen hem dat hij de spelonk moest verlaten om voor de Here 
te staan op de berg en daar te luisteren naar zijn woord. “En zie, toen de 
Here juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die 
bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de 
wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving 
was de Here niet. Na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet. 
En na het vuur het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, 
omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de 
ingang van de spelonk staan”. 
 
Niet in de geweldige manifestaties van goddelijke macht, maar door een 
zachte stem verkoos God Zich te openbaren aan zijn dienstknecht. Hij wilde 
Elia leren dat het werk, dat onder veel vertoon plaatsvindt, niet altijd het 
beste zijn voornemen dient. Terwijl Elia op de openbaring van de Here 
wachtte, woedde een storm, flitste de bliksem, en was een verterend vuur 
zichtbaar; maar in dit alles was God niet. Toen kwam een zachte stem, en 
de profeet bedekte zijn gelaat in de tegenwoordigheid van de Here. Zijn 
prikkelbaarheid werd gestild, zijn geest verzacht en onderworpen. Nu wist 
hij dat een stil vertrouwen, een vast geloof in God voor hem altijd een hulp 
zou zijn in benauwdheid. 
 
Het is niet altijd een geleerde presentatie van Gods waarheid die de ziel 
overtuigt en bekeert. Het menselijk hart wordt niet bereikt door 
welsprekendheid of door logica, maar door de weldadige invloed van de 
Heilige Geest, die stil maar zeker werkt aan de verandering en ontwikkeling 
van het karakter. De zachte stem van Gods Geest heeft macht het hart te 
veranderen. 
 
“Wat doet gij hier, Elia?” vroeg de stem; en weer antwoordde de profeet: “Ik 
heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de 
Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw 
profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij 
trachten mij het leven te benemen.” 



De Here antwoordde Elia dat de kwaaddoeners in Israël hun straf niet 
zouden ontlopen. Mensen zouden speciaal worden gekozen om Gods plan 
in het straffen van het afgodisch koninkrijk te vervullen. Er moest een 
gestreng werk plaatsvinden, zodat iedereen de kans had te kiezen voor de 
ware God. Elia moest naar Israël terugkeren, en de last delen met anderen, 
om een hervorming tot stand te brengen. 
“Keer op uw schreden terug”, beval de Here, “naar de woestijn van 
Damascus, en als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazaël zalven tot 
koning over Aram. Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot 
koning over Israël; en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, zult gij 
zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazaël 
ontkomt, hem zal Jehu doden; er wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, 
hem zal Elisa doden.” 
 
Elia meende dat hij alleen in Israël was overgebleven als dienaar van de 
ware God. Maar Die de harten van allen leest, maakte de profeet bekend 
dat er in de lange jaren van afval vele anderen waren die trouw aan Hem 
waren gebleven. “Ik zal in Israël zevenduizend overlaten,” zei God, “alle 
knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem 
niet heeft gekust.” 
 
Uit de ervaring van Elia in die dagen van moedeloosheid en schijnbare 
nederlaag zijn heel wat lessen te leren, - lessen van onschatbare waarde 
voor Gods dienstknechten in deze tijd, die gekenmerkt wordt door een 
algemene afdwaling van het recht. De afval, die in onze tijd hand over hand 
toeneemt, gelijkt op de afval die ten tijde van de profeet in Israël 
plaatsvond. Door de mens boven God te plaatsen, door het prijzen van 
populaire leiders, door het aanbidden van de Mammon, en door de 
wetenschap te plaatsen boven de waarheden van de Bijbel, volgen talloos 
velen nu de Baäl.  
 
Twijfel en ongeloof oefenen hun nadelige invloed uit over verstand en hart, 
en velen vervangen Gods uitspraken door menselijke theorieën. In het 
openbaar wordt onderwezen dat we een tijd hebben bereikt waarin 
menselijk vernuft geplaatst moet worden boven de leer van de Bijbel. 
 
Gods wet, de goddelijke maatstaf van gerechtigheid, wordt van gener 
waarde verklaard. De vijand van alle waarheid werkt door bedrieglijke 
macht om mannen en vrouwen ertoe te brengen menselijke instellingen te 
plaatsen boven God, en hen te doen vergeten wat bedoeld was voor het 
geluk en de zaligheid van de mens. 
Toch is deze afval, hoe algemeen verbreid ze ook moge zijn, niet 
volkomen. Niet allen op aarde zijn wetteloos en zondig; niet allen hebben 
voor de vijand gekozen. God heeft nog duizenden die de knie voor Baäl niet 
hebben gebogen, die meer willen weten van Christus en zijn wet, velen die 



vurig hopen dat Jezus zal komen om een eind te maken aan de 
heerschappij van zonde en dood. En er zijn velen die onbewust Baäl 
hebben aanbeden, maar aan wier hart Gods Geest nog steeds werkt. 
 
Zij hebben de persoonlijke hulp nodig van hen die God en zijn Woord 
hebben leren kennen. In een tijd als deze moet ieder kind van God 
werkzaam zijn in het helpen van anderen. Wanneer degenen die de 
bijbelse waarheid begrijpen, mannen en vrouwen opzoeken die naar licht 
verlangen, zullen Gods engelen hen vergezellen. En waar engelen zijn, 
behoeft niemand bang te zijn voorwaarts te gaan. Als gevolg van de 
getrouwe inspanning van deze toegewijde werkers zullen velen van de 
afgodendienst bekeerd worden tot het dienen van de levende God. Velen 
zullen niet langer eer bewijzen aan menselijke instellingen, maar 
onbevreesd de zijde van God en zijn wet kiezen. 
 
Veel hangt af van de onvermoeide ijver van hen die trouw en waarachtig 
zijn; daarom stelt satan alles in het werk om Gods plan te dwarsbomen wat 
Hij door de gehoorzamen wil volvoeren. Hij maakt dat sommigen hun hoge 
en heilige zending uit het oog verliezen, en zich tevreden stellen met de 
genoegens van dit leven. Hij brengt hen ertoe het zich gemakkelijk te 
maken, of, ter wille van grotere wereldse voordelen, te verhuizen uit 
plaatsen waar ze een invloed ten goede hadden kunnen zijn. Anderen 
brengt hij ertoe ontmoedigd hun plicht te verzaken, als gevolg van 
tegenwerking of vervolging. Maar al deze personen worden door God in 
teder medelijden aanschouwd. Aan elk kind van God wiens stem door de 
vijand van zielen tot zwijgen is gebracht, wordt de vraag gesteld: “Wat doet 
gij hier?” Ik heb u bevolen in de gehele wereld te gaan en het evangelie te 
prediken, om een volk te bereiden voor de dag van God. Waarom bent u 
hier? Wie heeft u gezonden?” 
 
De vreugde die Christus voorgesteld was, de vreugde die Hem 
ondersteunde in zijn lijden, was het zien van verloste zondaars. Dit moet de 
blijdschap zijn van elk van zijn volgelingen, om hen aan te sporen. Zij die 
zelfs in geringe mate beseffen wat verlossong betekent voor hen en voor 
hun medemensen, zullen tot op zekere hoogte de behoeften van de 
mensheid verstaan. Hun harten zullen met ontferming bewogen worden als 
ze de morele en geestelijke armoede zien van duizenden die leven onder 
de dreiging van een naderende ondergang, waarbij lichamelijk lijden in het 
niet verzinkt. 
 
Aan gezinnen zowel als aan personen wordt de vraag gesteld. “Wat doet gij 
hier?” In vele kerken zijn gezinnen goed onderricht in de waarheden van 
Gods Woord, en ze zouden hun invloed kunnen vergroten door te 
verhuizen naar plaatsen waar ze dienst kunnen doen. God vraagt naar 
christelijke gezinnen om te gaan naar de donkere hoeken der aarde, en op 



verstandige en volhardende wijze te werken voor hen die in geestelijke 
duisternis leven. Het gehoor geven aan deze oproep eist zelfopoffering. 
Terwijl velen wachten tot elke hinderpaal uit de weg is geruimd, gaan zielen 
ten onder zonder hoop en zonder God. Ter wille van werelds voordeel, ter 
wille van het verkrijgen van wetenschappelijke kennis zijn mensen bereid 
zich te wagen in streken waar besmettelijke ziekten heersen, en verdragen 
ze beproevingen en ontberingen. Waar zijn zij die evenveel willen doen om 
anderen te vertellen van de Heiland? 
 
Als mensen die geestelijk sterk staan, onder moeilijke omstandigheden en 
zware druk ontmoedigd en wanhopig worden; als ze bij tijden niets meer 
verwachten van het leven, is dit niet vreemd of nieuw. Laten zij eraan 
denken dat een van de grootste profeten vluchtte voor de woede van een 
vrouw om zijn leven te redden. Als een vermoeide, uitgeputte vluchteling, 
door bittere teleurstellingen ontmoedigd, wenste hij te sterven. Maar juist 
toen alle hoop verdwenen was, en zijn levenswerk tot mislukking gedoemd 
scheen, leerde hij een van de kostbaarste lessen in dit leven. In het uur van 
zijn grootste zwakte leerde hij de noodzaak en de mogelijkheid om God te 
vertrouwen onder de moeilijkste omstandigheden. 
 
Zij die geneigd zijn toe te geven aan wanhoop en moedeloosheid, terwijl ze 
hun leven wijden aan onzelfzuchtige arbeid, kunnen moed putten uit de 
ervaring van Elia. Gods zorg, zijn liefde, zijn macht, staan in het bijzonder 
ten dienste van zijn knechten, wier ijver niet begrepen of op prijs wordt 
gesteld, wier raadgevingen en vermaningen genegeerd worden, en wier 
pogingen om een hervorming tot stand te brengen worden beantwoord met 
haat en tegenstand. 
 
In tijden van de grootste zwakte richt satan zijn felste aanvallen op de ziel. 
Op deze wijze hoopte hij Gods Zoon te overwinnen; want hierdoor had hij 
tal van overwinningen over de mens behaald. Als de wilskracht verzwakt en 
het geloof wankelt, geven velen die lang het recht hebben verdedigd, toe 
aan de verleiding. Vermoeid door veertig jaren van dwalen en ongeloof liet 
Mozes een ogenblik de Almachtige los. Hij faalde op de grens van het 
Beloofde Land. Dit was ook het geval met Elia. Hij die zijn vertrouwen in 
Jehova had bewaard in de jaren van droogte en hongersnood; die 
onbevreesd voor Achab had gestaan; die heel die zware dag op de Karmel 
als enige getuige van de ware God voor het volk Israël had gestaan, liet in 
een ogenblik van zwakte toe dat vrees voor de dood zijn geloof in God 
beheerste. 
 
Zo is het ook nu. Als we door twijfel zijn omringd, verslagen door de 
gebeurtenissen, of getroffen door armoede of zorgen, tracht satan ons 
vertrouwen in God aan het wankelen te brengen. Hij houdt ons dan onze 
fouten voor ogen, en brengt ons in verzoeking God te wantrouwen, en zijn 



liefde in twijfel te trekken. Hij hoopt de ziel te ontmoedigen, en onze 
verbinding met God te verbreken. 
 
Zij die vooraan staan in de strijd en door de Heilige Geest worden 
gedrongen een bijzonder werk te doen, zullen vaak een terugslag ervaren 
als de druk wordt weggenomen. Moedeloosheid kan het sterkste geloof aan 
het wankelen brengen en de standvastige wil verzwakken. Maar God 
begrijpt dit, en Hij blijft liefhebben en zorgen. Hij leest de drijfveren en 
bedoelingen van het hart. Geduldig te wachten, te vertrouwen als alles 
duister schijnt, is de les die de leiders in Gods werk moeten leren. God zal 
hen niet alleen laten in dagen van tegenspoed. Niets is naar het uiterlijk 
gezien, hulpelozer, en toch machtiger dan de ziel die beseft dat hij niets 
kan, en volkomen op God vertrouwt. 
 
Niet alleen voor mensen op plaatsen van grote verantwoordelijkheid is de 
les van Elia bestemd, om opnieuw te leren hoe men God in tijden van 
beproeving moet vertrouwen. Hij die de kracht was van Elia, is in staat elk 
van zijn kinderen te sterken, hoe zwak ze ook mogen zijn. Van een ieder 
verwacht Hij trouw, en aan ieder schenkt Hij kracht naarmate deze nodig is. 
 
In eigen kracht is de mens machteloos; maar in Gods kracht kan hij het 
kwaad overwinnen en anderen helpen overwinnen. Satan kan niemand 
overwinnen die God tot zijn sterkte heeft gemaakt. “Alleen bij de Here, zal 
men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte.” (Jesaja 45:24).  
 
Medegelovige, satan kent uw zwakte; klem u daarom vast aan Jezus. Door 
in Gods liefde te blijven, kunt u aan elke beproeving weerstand bieden. 
Alleen de gerechtigheid van Christus kan u de kracht geven om weerstand 
te bieden aan de vloed van het kwaad die de wereld overstroomt. Breng 
geloof in uw leven. Geloof verlicht elke last, neemt elke vermoeidheid weg. 
Voorzieningen die u nu raadselachtig schijnen, kunt u oplossen door een 
voortdurend vertrouwen in God. Wandel door geloof op de weg die Hij heeft 
aangegeven. Beproevingen zullen komen, maar ga steeds voorwaarts. Ze 
zullen uw geloof sterken en u geschikt maken om te dienen. De 
geschiedenissen van de Bijbel zijn vermeld niet alleen om ze te lezen en 
ons te verbazen, maar opdat hetzelfde geloof dat werkte in Gods 
dienstknechten van vroeger, ook in ons kan werken. De Here zal op niet 
minder duidelijke wijze werken waar harten vol geloof het kanaal van zijn 
macht willen zijn. 
 
Evenals tot Petrus wordt tot ons gezegd: De satan heeft verlangd u te ziften 
als de tarwe, maar Ik heb voer u gebeden, dat uw geloof niet zou 
bezwijken.” (Lucas 22:31,32). Christus zal nooit hen verlaten waarvoor Hij 
is gestorven. Het is mogelijk dat wij Hem verlaten, en door de verzoeking 
worden overwonnen; maar Christus kan niemand waarvoor Hij de prijs van 



zijn leven heeft betaald wegzenden. Als ons geestesoog verlicht zou 
worden, zouden we zien hoe zielen gebukt gaan onder druk en beladen zijn 
door verdriet, beladen als een wagen onder zijn last van schoven, en op het 
punt in moedeloosheid onder te gaan. We zouden zien hoe engelen zich 
spoeden naar deze beproefde mensen om hen te helpen, terwijl ze de 
machten van het kwaad, waardoor ze zijn omringd, verdrijven en hun 
voeten stellen op vaste grond.  
 
De strijd tussen de beide legers zijn even werkelijk als de veldslagen die 
door de legers van deze wereld worden gestreden, en de eeuwige 
bestemming hangt af van de uitslag van deze geestelijke strijd. In het 
visioen van de profeet Ezechiël was een hand zichtbaar onder de vleugels 
van de cherubs. Dit moet Gods dienstknechten leren dat Gods kracht 
succes geeft. Zij die door God worden gebruikt als zijn boodschappers, 
moeten niet menen dat zijn werk afhankelijk is van hen. Sterfelijke wezens 
behoeven deze verantwoordelijkheid niet te torsen. Hij die slaapt noch 
sluimert, die gedurig aan het werk is om zijn plannen werkelijkheid te 
maken, zal zijn werk voorwaarts doen gaan. Hij zal de plannen van 
goddeloze mensen verhinderen, en de raad van hen die onheil 
beraadslagen over zijn volk, teniet doen. Hij die Koning der koningen en 
Heer der heren is, zit tussen de cherubs; en onder het geweld en de strijd 
der volken beschermt Hij nog steeds zijn kinderen. Wanneer de 
koninkrijken omvergeworpen worden, wanneer de pijlen der vergelding het 
hart van zijn vijanden doorboren, zal zijn volk veilig zijn in zijn handen.   
 

“In de geest en de kracht van Elia”   

In de eeuwen die verstreken zijn sinds de tijd van Elia, heeft het verslag van 
zijn levenswerk inspiratie en bemoediging gebracht aan hen die geroepen 
zijn om op te komen voor het recht te midden van afval. En voor ons, “op 
wie de einden der eeuwen gekomen zijn” (1 Korintiërs 10:11)  heeft het 
vooral betekenis. De geschiedenis herhaalt zich. De hedendaagse wereld 
kent zijn Achabs en zijn Izebels. We leven in een tijd van afgoderij, evenals 
dat het geval was met Elia.  
 
Misschien staat er geen afgodstempel; er is misschien geen beeld waarop 
het oog valt; toch volgen duizenden de goden van deze wereld, - rijkdom, 
eer, genot, en de aangename fabelen, waardoor mensen de ingevingen 
volgen van het onbekeerde hart. Talloos velen hebben een onjuiste 
voorstelling van God en diens eigenschappen, en dienen evenzeer een 
afgod als de aanbidders van Baäl. Velen onder hen die voorgeven 
christenen te zijn, gaan samen met invloeden die lijnrecht tegengesteld zijn 
aan God en zijn waarheid. Op deze wijze worden ze afgewend van God, 
om de mens te verheerlijken.  



 
In onze tijd overheerst een geest van ontrouw en afval, - een geest van 
erkende verlichting op grond van het kennen van de waarheid, maar in 
werkelijkheid van blinde aanmatiging. Menselijke meningen worden 
verheven en daar geplaatst waar God en zijn wet moesten staan. Satan 
verleidt mannen en vrouwen tot ongehoorzaamheid, met de belofte dat ze 
in ongehoorzaamheid de vrijheid zullen ervaren die hen maakt tot goden. Er 
is een geest zichtbaar van vijandschap tegen het duidelijke woord van God, 
van afgodische verheffing van menselijke wijsheid boven goddelijke 
openbaring. De mensen hebben hun geest zó laten verduisteren en 
verwarren door gelijkvormigheid aan wereldse gewoonten en invloeden, dat 
ze alle vermogen om onderscheid te maken tussen licht en duisternis, 
tussen waarheid en dwaling, hebben verloren. Ze zijn zó ver afgedwaald 
van de rechte weg, dat ze de meningen van enkele wijsgeren 
betrouwbaarder achten dan de waarheden van de Bijbel. De smekingen en 
beloften van Gods Woord, de dreigementen tegen ongehoorzaamheid en 
afgoderij - dit alles schijnt niet in staat te zijn hun harten te verzachten. Een 
geloof als wat Paulus, Petrus er Johannes aanspoorde, zien ze als 
ouderwets, mystiek, en minderwaardig voor het verstand van moderne 
denkers. 
 
In het begin heeft God zijn wet aan de mensheid gegeven als middel tot het 
verkrijgen van geluk en eeuwig leven. Satans enige hoop om Gods plan te 
dwarsbomen bestaat uit het streven, mannen en vrouwen ertoe te brengen 
deze wet ongehoorzaam te zijn; en zijn aanhoudend streven is geweest de 
leer ervan te verdraaien en de betekenis ervan te verkleinen. Zijn 
meesterwerk van bedrog is geweest om te trachten Gods wet te 
veranderen, en daardoor mensen ertoe te brengen de geboden te 
overtreden, terwijl ze voorgeven deze te gehoorzamen. 
 
Een schrijver heeft de poging, Gods wet te veranderen, vergeleken met een 
misdrijf uit de oudheid om een wegwijzer op een belangrijke kruising anders 
te plaatsen. De verwarring en moeilijkheden die daarvan het gevolg waren, 
bleken vaak enorm te zijn. 
Door God was een wegwijzer geplaatst voor hen die door deze wereld 
reizen. Een arm van de wegwijzer wees op vrijwillige gehoorzaamheid aan 
de Schepper, als de weg naar geluk en leven, terwijl de andere arm 
ongehoorzaamheid noemde als de weg naar ellende en dood. De weg naar 
geluk was even duidelijk aangegeven als de weg naar de vrijstad in het 
oude Israël. Maar op een tijdstip dat onzalig was voor het mensdom, heeft 
de grote vijand van al het goede de wegwijzer omgekeerd, en zijn tallozen 
de verkeerde weg ingeslagen. 
 
De Here had de Israëlieten door Mozes onderricht: “Mijn sabbatten moet gij 
onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en tussen u, van geslacht 



tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig. Gij zult de 
sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, 
zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht zal 
zeker ter dood gebracht worden. De Israëlieten zullen de sabbat 
onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een 
altoosdurend verbond. Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor 
altoos, want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, en 
op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.” (Exodus 31:13-17). 
Met deze woorden omschreef de Here duidelijk gehoorzaamheid als de 
weg tot de stad van God; maar de mens der zonde heeft de wegwijzer 
veranderd, door deze te plaatsen in de verkeerde richting. Hij heeft een 
valse sabbat ingesteld, en mannen en vrouwen doen denken dat ze door 
op die dag te rusten, het gebod van de Schepper gehoorzaamden. 
 
God heeft gezegd dat de zevende dag de sabbat des Heren is. Toen de 
hemelen en de aarde voltooid waren, heeft Hij deze dag verheven als een 
gedenkteken aan zijn scheppingswerk. Door te rusten op de zevende dag 
van al het werk, dat Hij gemaakt had, heeft God de zevende dag gezegend 
en die geheiligd. (Zie Genesis 2:1-3). 
Ten tijde van de uittocht uit Egypte werd de instelling van de sabbat 
opnieuw voor het volk van God geplaatst. Toen ze nog in slavernij leefden, 
hadden hun slavendrijvers hen trachten te dwingen op de sabbat te werken, 
door de hoeveelheid werk die wekelijks werd geëist, te vergroten. 
 
Telkens opnieuw werden de voorwaarden verzwaard en werd er meer 
geëist. Maar de Israëlieten werden uit de slavernij verlost, en gebracht naar 
een plaats waar ze ongehinderd al Gods geboden konden houden. Op de 
Sinai werd de wet verkondigd; en een afschrift van deze wet door “de 
vinger Gods” (Exodus 31:18) geschreven op twee stenen tafelen, werd aan 
Mozes overhandigd. En in de veertigjarige woestijnreis werden de 
Israëlieten steeds herinnerd aan Gods rustdag, door het ontbreken van het 
manna op elke zevende dag, en de wonderlijke bewaring voor verderf van 
het dubbel deel dat op de dag der voorbereiding was gevallen. 
Voor ze het Beloofde Land binnentrokken, kregen de Israëlieten van Mozes 
de raad om de sabbat te vieren en te heiligen. (Zie Deuteronomium 5:12). 
De Here had bepaald dat door een getrouwe viering van de sabbat Israël 
steeds eraan zou worden herinnerd dat ze verantwoording schuldig waren 
aan Hem als hun Schepper en hun Verlosser. Wanneer ze de sabbat in de 
juiste geest zouden vieren, zou afgoderij onmogelijk zijn; maar als de eisen 
van dit gebod van de decaloog opzij geschoven werden als niet langer 
bindend, zou de Schepper worden vergeten, en zouden mensen andere 
goden gaan dienen. “Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen 
Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten dat Ik, de Here, hen heilig.” Toch 
verwierpen zij mijn verordeningen, wandelden niet naar mijn inzettingen, en 
ontheiligden mijn sabbatten, want hun hart ging uit naar hun afgoden.”  



 
En in zijn oproep om tot Hem terug te keren, vestigde Hij hun aandacht 
opnieuw op de belangrijkheid de sabbat te heiligen. “Ik ben de Here, uw 
God,” zei Hij, “wandelt naar mijn inzettingen en onderhoudt naarstig mijn 
verordeningen. Heiligt mijn sabbatten, dan zullen deze een teken zijn 
tussen Mij en u, opdat gij weet, dat Ik, de Here, uw God ben.” (Ezechiël 
20:12,16,19,20). 
Toen hij de aandacht van Juda vestigde op de zonden die ten slotte 
oorzaak waren dat ze in Babylonische ballingschap werden weggevoerd, 
zei de Here: “Mijn sabbatten ontheiligt gij.” 
“Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn 
verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen 
neerkomen.”  (Ezechiël 22:8,31). 
Bij het herstel van Jeruzalem, in de dagen van Nehemia, werd de strenge 
vraag gesteld aan hen, die de sabbat ontheiligden: Hebben ook uw vaderen 
niet zo gedaan, en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over 
ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog heviger toorngloed over 
Israël brengen door de sabbat te ontheiligen?” (Nehemia 13:18). 
 
Tijdens zijn aardse dienst legde Christus de nadruk op de bindende 
verplichting van de sabbat; in al zijn leerstellingen toonde Hij eerbied voor 
de instelling die van Hem afkomstig was. In zijn dagen was de sabbat zó 
vervormd, dat de viering ervan het karakter van zelfzuchtige en partijdige 
mensen openbaarde in plaats van Gods karakter. Christus schoof de valse 
leer terzijde van hen die voorgaven God te kennen terwijl ze van Hem een 
verkeerde voorstelling gaven. Hoewel Hij met ongenadige vijandschap werd 
achtervolgd door de rabbi’s, wilde Hij niet de schijn wekken dat Hij instemde 
met hun eisen, maar bleef de sabbat vieren zoals God dit in zijn wet had 
geboden. 
 
In woorden die niet mis te verstaan waren, getuigde Hij van zijn eerbied 
voor de wet des Heren. “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de 
profeten te ontbinden,” zei Hij; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar 
om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde 
vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal 
zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de 
mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen; doch 
wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen.” 
(Mattheüs 5:17-19). 
 
In het christelijk tijdperk heeft de grote vijand van het menselijk geluk de 
sabbat van het vierde gebod gemaakt tot een voorwerp van zijn speciale 
aanvallen. Satan zegt: “Ik zal God tegenwerken. Ik zal mijn volgelingen 
macht geven Gods gedenkteken, de sabbat van de zevende dag, terzijde te 
schuiven. Zo zal ik de wereld laten zien dat de dag die door God is 



gezegend en geheiligd, veranderd is. De mensen zullen die dag vergeten, 
Ik zal de herinnering eraan wegnemen. In plaats daarvan zal ik een dag 
aanwijzen die nooit een teken tussen God en zijn volk kan zijn. Ik zal hen 
die deze dag aanvaarden, ertoe brengen de heiligheid van de zevende dag 
over te brengen naar de eerste dag.”  
 
“Door mijn plaatsvervanger zal ik mijzelf verheffen. De eerste dag zal naar 
voren gebracht worden, en de protestantse wereld zal deze namaaksabbat 
als echt aanvaarden. Door het verachten van de sabbat die door God is 
ingesteld, zal ik maken dat zijn wet wordt geminacht. De woorden “Een 
teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht,” zal ik doen dienen ten 
gunste van mijn sabbat.”  
 
Zo zal heel de wereld van mij worden. Ik zal de vorst van deze aarde 
worden. Ik zal hen die onder mij staan, dusdanig beheersen, dat Gods 
sabbat een voorwerp van minachting wordt. Een teken? - Ik zal het vieren 
van de sabbat op de zevende dag maken tot een bewijs van ontrouw aan 
de machthebbers der wereld. Menselijke wetten zullen zo drukkend worden 
gemaakt dat mannen en vrouwen de sabbat op de zevende dag niet langer 
durven vieren. Uit vrees voor gebrek aan eten en kleding zullen ze 
samengaan met de wereld in het overtreden van Gods wet. Dan zal de 
aarde volledig onder mijn heerschappij staan”. 
 
Door de instelling van een valse sabbat meende de vijand tijden en wet te 
veranderen. Maar is hij er werkelijk in geslaagd Gods wet te veranderen? 
De woorden in Exodus 31 geven hierop het antwoord. Hij die gisteren en 
heden dezelfde is, heeft van de zevende dag gezegd: “Tussen Mij en U” is 
deze “een teken, van geslacht tot geslacht.” “Het is “een teken voor altoos.” 
(Exodus 31:13,17). De veranderde wegwijzer wijst in de verkeerde richting, 
maar God is niet veranderd. Hij is nog steeds de machtige God van Israël. 
“Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje 
aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt; 
de Libanon is niet toereikend als brandhout, en zijn wild gedierte niet ten 
brandoffer. Alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem 
beschouwd als nietig en ijdel.” (Jesaja 40:15-17). En Hij is nog even 
naijverig op zijn wet als in de dagen van Achab en Elia. 
 
Maar welk een minachting toont men voor deze wet! Zie hoe de wereld leeft 
in open opstand tegen God. Dit is werkelijk een weerspannig geslacht, vol 
ondankbaarheid, formalisme, onoprechtheid, hoogmoed en afval. De 
mensen veronachtzamen de Bijbel en haten de waarheid. Jezus ziet hoe 
zijn wet wordt verworpen, zijn liefde wordt veracht, zijn gezanten 
onverschillig worden voorbijgegaan. In barmhartigheid heeft Hij gesproken, 
maar men heeft dit niet erkend; Hij heeft gewaarschuwd, maar men slaat er 
geen acht op.  



 
De tempel van de menselijke ziel is gemaakt tot een plaats van onheilige 
handel. Zelfzucht, nijd, hoogmoed, boosheid - dit alles wordt gekoesterd. 
Velen zien er niet tegen op te spotten met Gods Woord. Zij die dit woord 
geloven zoals het daar staat, worden uitgelachen. Er is een toenemende 
minachting voor wet en orde, die rechtstreeks terug te leiden is naar een 
schending van de duidelijke geboden van Jehova. Geweld en misdaad zijn 
het resultaat van het zich afwenden van de weg der gehoorzaamheid. Zie 
de ellende en jammer van velen die in de tempels der afgoden aanbidden, 
en tevergeefs zoeken naar geluk en vrede. 
Zie hoe vrijwel overal het sabbatsgebod wordt veronachtzaamd. Zie ook de 
brutale goddeloosheid van hen die, terwijl ze wetten uitvaardigen om de 
veronderstelde heiligheid van de eerste dag der week te beschermen, 
terzelfder tijd wetten uitvaardigen waardoor de handel in sterke dranken 
wordt gelegaliseerd. Ze achten hun wijsheid groter dan Gods Woord en 
trachten de gewetens van de mensen te binden, terwijl ze hun goedkeuring 
schenken aan een kwaad dat de mens, die naar Gods beeld geschapen is, 
verlaagt en ontaardt.  
 
Satan zelf is de bron van zulk een handelwijze. Hij weet heel goed dat 
Gods vloek zal rusten op hen, die de daden van mensen plaatsen boven 
Gods daden; en hij doet alles wat hij kan om mensen te leiden op de brede 
weg, die naar de ondergang leidt. Mensen hebben zo lang menselijke 
meningen en instellingen vereerd, dat bijna de hele wereld de afgoden 
volgt. En hij die getracht heeft Gods wet te veranderen, gebruikt elk 
kunstmatig bedrog om mannen en vrouwen ertoe te brengen zich tegen 
God en zijn teken, waardoor gelovigen gekenmerkt worden, te keren. Maar 
de Here zal zijn wet niet altijd laten vertreden en behandelen met 
onverschilligheid. Er komt een tijd dat de verwaten ogen der mensen 
worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen, en de Here 
alleen te dien dage verheven is.” (Jesaja 2:11).  Het ongeloof mag dan al 
de eisen van Gods wet bespotten, minachten en loochenen. De geest van 
wereldgezindheid mag velen besmetten en de enkelingen beheersen; het 
werk van God mag dan al stand houden door grote inspanningen en het 
voortdurend brengen van offers; maar ten slotte zal de waarheid heerlijk 
triomferen. 
 
In de afsluiting van Gods werk op aarde zal zijn wet opnieuw worden 
verheerlijkt. De valse godsdienst kan de overhand hebben, ongerechtigheid 
kan toenemen, de liefde van velen kan verkoelen, men kan het kruis van 
Golgota uit het oog verliezen en een duisternis kan als een lijkwade over de 
wereld liggen; heel de macht van de gangbare mening kan zich keren tegen 
de waarheid; het ene plan na het andere kan gemaakt worden om Gods 
volk uit te roeien; maar in het uur van het grootste gevaar zal de God van 
Elia mensen oproepen om een boodschap te prediken die niet gestild kan 



worden. In de dichtbevolkte steden, in plaatsen waar de mensen tot het 
uiterste zijn gegaan in hun vijandschap tegen God, zal de stem die op 
strenge wijze berispt, gehoord worden. Vrijmoedig zullen mensen die door 
God zijn geroepen, het samengaan van kerk en wereld veroordelen. Ernstig 
zullen ze mannen en vrouwen oproepen om zich af te keren van het vieren 
van een menselijke instelling tot het heiligen van de ware sabbat. “Vreest 
God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel in gekomen,” zullen ze 
aan ieder volk verkondigen; en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en 
de zee en de waterbronnen gemaakt heeft … Indien iemand het beest en 
zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand 
ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die 
ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn.” (Openbaring 14:7-10).  
 
God zal zijn verbond niet ontwijden, noch veranderen wat over zijn lippen is 
gekomen. Zijn woord zal voor altijd bestaan, even onveranderlijk als zijn 
troon. In het oordeel zal dit verbond naar voren worden gebracht, duidelijk 
geschreven met Gods vinger; en de wereld zal staan voor de rechtbank van 
Oneindige Gerechtigheid om geoordeeld te worden. 
 
Evenals in de tijd van Elia wordt ook nu de scheidslijn tussen hen die Gods 
geboden houden en de aanbidders van valse goden, duidelijk getrokken. 
Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan?” had Elia gevraagd. “Indien 
de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na.” (1 
Koningen 18:21). En de boodschap voor onze dagen luidt: “Gevallen, 
gevallen is de grote (stad) Babylon … Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij 
geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar 
plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel, en 
God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.” (Openbaring 18:2,4,5). 
 
De tijd is niet ver meer dat elke ziel op de proef zal worden gesteld. De 
viering van de valse sabbat zal ons opgedrongen worden. De strijd zal zijn 
tussen Gods geboden en de geboden van mensen. Zij die geleidelijk 
hebben toegegeven aan wereldse eisen, en aan wereldse gebruiken 
gelijkvormig zijn geworden, zullen zich dan buigen voor de machten die er 
zijn, om zich niet bloot te stellen aan spot, belediging, bedreiging met de 
gevangenis, en dood. In die tijd zal het kostbare goud gescheiden worden 
van de slakken. Ware godsvrucht zal duidelijk te onderscheiden zijn van 
vormendienst en schijn. Menige ster die we om haar helderheid hebben 
bewonderd, zal dan uitgaan in duisternis. Zij die de versierselen van het 
heiligdom hebben gedragen, maar niet met Christus’ gerechtigheid zijn 
bekleed, zullen dan naakt gevonden worden. 
 
Onder de bewoners der aarde, verspreid in alle landen, zijn mensen die de 
knie niet voor Baäl hebben gebogen. Evenals de sterren des hemels die 
alleen in het duister zichtbaar zijn, zullen deze getrouwen helder schijnen 



wanneer duisternis de aarde zal bedekken en donkerheid de volken. In het 
heidens Afrika, in de katholieke landen van Europa en Zuid-Amerika, in 
China, in India, in de eilanden der zee, en in de donkere delen der aarde, 
heeft God een overblijfsel bewaard dat dan in het duister zal lichten, om 
aan een afvallige wereld de veranderende macht van gehoorzaamheid aan 
zijn wet te tonen. Reeds nu zijn ze zichtbaar in ieder volk, onder elke tong 
en elke natie; en in het uur van de grootste afval, als satan zich tot het 
uiterste inspant om te maken dat op straffe des doods “aan allen, de 
kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een 
merkteken gegeven wordt” van trouw aan een valse rustdag, zullen deze 
getrouwen, die vlekkeloos zijn als kinderen van God, “schijnen als lichtende 
sterren in de wereld.” (Openbaring 13:16; Filippenzen 2:15). 
 
Hoe duisterder de nacht, des te stralender zullen ze lichten. Welk een 
wonderlijk werk zou Elia gedaan hebben als hij Israël had geteld in de tijd 
dat Gods oordelen op het afgedwaalde volk vielen! Hij had slechts één 
getrouwe kunnen tellen, die de kant van de Here had gekozen. Maar toen 
hij zei: “Ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te 
benemen,” verraste het woord des Heren hem: “Ik zal in Israël 
zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de 
Baäl.” (1 Koningen 19:14,18). 
Laat daarom niemand trachten om Israël nu te tellen, maar laat iedereen 
een vlezen hart bezitten, een hart vol ontferming, een hart dat evenals het 
hart van Christus uitgaat naar de redding van een verlorengaande wereld. 
 
 


