
De hervormingsbeweging van Elia

“En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der 
vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den 
Heere te bereiden een toegerust volk.” (Lukas 1:17)

“Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem 
gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden 
de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had.” (Mattheus 17:12,13)

“Duizenden werden er toe geleid om de waarheid, die William Miller predikte, aan te nemen,
en dienstknechten van God werden verwekt in de de geest en kracht van Elia, om de boodschap te
verkondigen.  Evenals  Johannes,  de  voorloper  van  Jezus,  voelden  degenen,  die  deze  plechtige
boodschap verkondigden, zich verplicht om de bijl  aan de wortel van de boom te leggen, en de
mensen  op  te  roepen  om vruchten  voort  te  brengen  der  bekering  waardig.  Hun  getuigenis  was
berekend om de kerken op te wekken en een krachtige invloed op ze uit te oefenen, en om het ware
karakter van de kerken bloot te leggen.” {EW 233.1}

“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.” {PK 118.1}

VERBORGENHEID DER ONGERECHTIGHEID

“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.  Van generatie op generatie hadden ze
geweigerd  een  effen  baan  voor  hun  voeten  te  maken,  en  uiteindelijk  had  het  merendeel  zich
overgegeven aan de leiding van de machten der duisternis.” {PK 133.2}

DUISTERNIS

Droogte aangekondigd – 1 Koningen 17:1-3; 
Voor 1260 dagen – Jakobus 5:17; Lukas 4:25

DE TIJD VAN HET EINDE

Een vermeerdering van kennis
De weduwe te Zarfath – 1 Koningen 17:24

De boodschap krijgt vorm
De boodschap komt tot Elia – 1 Koningen 18:1-2
Elia de uitverkoren boodschapper – 1 Koningen 18:15

DE EERSTE BOODSCHAP BEKRACHTIGD

Voor het aangezicht des Heeren – 1 Koningen 18:15
De boodschap komt tot Achab – 1 Koningen 18:17-20



“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.” {PK 143.2}

Test / oproep tot een keuze – 1 Koningen 18:21

“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 hingt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is,
volgt Hem na; en zo het de BaâI 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 deze 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?” (Ex. 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.” {PK 147-148}

Fundament wordt gelegd
Herstel van het altaar – 1 Koningen 18:31-32

“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”. {PK 151.1-2}

DE TWEEDE BOODSCHAP: VERWORPEN

Activiteit der vijand
De Baälsprofeten – 1 Koningen 18:28

“Vol ontzetting zijn de priesters van Baäl getuigen van  de wonderbare openbaring van Gods
macht. Toch weigeren ze zelfs nu, in hun schroom, 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.” {PK 153.2}

Een heerlijke manifestatie van Gods macht
Vuur van de hemel – 1 Koningen 18:38

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. {PK 144.2}

DE DERDE BOODSCHAP: HET OORDEEL

“En Elia zeide tot hen: ‘Grijpt de profeten van Baäl, dat niemand van hen ontkomt. En zij grepen 
ze; en Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte hen aldaar.”

1 Koningen 18:40

“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.” {PK 155.1}

Het getal zeven
Zeven maal bidden – een teleurstelling – 1 Koningen 18:42-44

DE VIERDE BOODSCHAP: REGEN

“En het geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een 
grote regen; en Achab reed weg, en toog naar Jizreël.”

1 Koningen 18:45


