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DE VUURPROEF EN WEDERKOMST VAN ELIA 

 

Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en 

geduchte dag des Heren komt. (Mal.4) 

Wie was die profeet Elia? 

Op deze vraag geeft God een 
eenvoudig antwoord. Elia of 
Eliyahu was een mens zoals wij! 
(Jac.5) Hij geloofde en kon met 
vertrouwen bidden, en God 
luisterde naar hem. Zijn naam 
betekent duidelijk: Mijn God is 
Jah (Jahweh JHWH).  

 

Elia leefde ten tijde van een goddeloze koning van Israël, Achab, die huwde met 
Izebel dochter van de koning van Tyrus. Tyrus was bekend voor hun Baalafgoderij, 
met hun god Melkart, droeg een soort mijter. Tyrus, eerst 
eiland, en ten onder gegaan is door een aardbeving? Dan 
pas later als havenstad verwoest. 
(Jes.23)(Ezech.26,27) De invloed van 
Izebel was doordringend bij haar man en 
bij het volk. Achab offerde door 
misleiding van zijn eigen kinderen. Haar 
zegelring werd teruggevonden.  

De profeet Elia vinden door de ganse 
Bijbel terug. Hij werd bekend als de 
vuurprofeet. Vuur is in de Bijbel ook een 
symbool voor beproeving en reiniging. 
Men spreekt soms over de vuurproef, en dit om te bewijzen dat iets echt is, zoals 
goud bijvoorbeeld. Ook het ware christendom zal beproefd worden of het Babels of 
Bijbels is, echt of vals!  

6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei 
verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan 

vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij 
de openbaring van Jezus Christus.1 Petr.1 

Vele mensen stellen zich vandaag de vraag: Welk is nu het ware geloof? Wat kan 
men nog geloven? Welke kerk of gemeente of godsdienst dienen wij nog te volgen of 
te bezoeken? Met andere woorden: Velen twijfelen en hebben geen 
geloofszekerheid.  

In de tijd van Elia, kwam daar een staatsgodsdienst onder impuls van Izebel, de 
koningin. Dezelfde geest is er vandaag terug. Izebel, beschermde de 
broodprofeten of Baalpriesters welke door de staat werden betaald.  
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Het volk volgde haar wil en gedachten als een bepaalde vrijheid, geen huwelijken 
meer, allerlei bijgeloof, ceremonie aan de afgoden, geen gebondenheid meer aan de 
wet van de God van Israël. Is de geest van koningin Izebel, die zichzelf tot profetes 
benoemde, ook actief vandaag? (Openbar.2:20). 

DE WEDERKOMST VAN ELIA 

De profeet Maleachi profeteert van zijn terugkomst op aarde, nog voor de tijd van de 
grote verdrukking of oordeelstijd. Hier zien wij de liefde van God voor Zijn volk Israël, 
opdat het zich zou bekeren en hun Messias, Jezus zouden aanvaarden. Dit zal 
gebeuren nog voor de zichtbare wederkomst van de Heer in Jeruzalem. De 
bedoeling van die komst van Elia is voor Israël, om hen te genezen van geestelijke 
blindheid en tot vrede met alle naties. (Mal.4:6). Elia zal zijn volk willen terugbrengen 
naar het levende woord van God. God zal hem laten terugkeren in de vorm van zijn 
origineel lichaam. Dit was een origineel onsterfelijk lichaam, zoals de mens 
geschapen werd in de hof van Eden. Wij stellen even de vraag:  

Waarom de profeet Elia? 

Deze profeet behoort tot hen die werden opgenomen in de hemel boven, zoals ook 
Henoch. Elia was de profeet die bleef vertrouwen op zijn God tot de dag van zijn 
opname! Zijn strijd was tegen de meerderheid van de toenmalige bevolking. Hij is 
meteen een voorbeeld voor alle ware christenen die zullen opstaan of worden 
opgenomen. Ook stonden zij toen Elia naar het leven. Elia was de man die alle twijfel 
kon wegnemen bij het volk. Men spotte met zijn God. Zo doen vandaag alle volkeren 
of de V.N. ze stellen Israël altijd in een kwaad daglicht via de media. Hun god, is de 
god van de grote leugen.  

Joh 8:44  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was 
een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want 
geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij 
is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.  

Waar is dan die God van Israël? Israël leeft in benauwdheid. Uit hun benauwdheid 
zal Hij hen redden, want de profeet Joel schreef dat zijn volk nooit meer tot schande 
en spot zouden worden. (Joel 2) (Psalm 50,15) (Ps.107,6) Hij zal zijn Geest uitstorten, en 
dat betekent hun behoud!  

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal 
een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd 

toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt 
bevonden. Daniel 12 

Dit lijkt onze tijd, voor de “rode manen”, wijzend op Israël. Het 
uitstorten van zijn Geest, betekent, geboren worden van 
“boven”, zonder de wedergeboorte komt niemand in de hemel 
daar boven. Je kunt je ganse leven naar een bepaalde kerk 
gaan, je Bijbel lezen, kerkelijke diploma’s behalen, maar zonder 
de wedergeboorte blijf je een verloren ziel! 

Er was in de tijd van Elias een verwaarlozing van de wet van Mozes. Laten wij 
zeggen een vorm van uitgesproken wetteloosheid. De altaren voor Jahweh, waren 
puinhopen geworden. De genadetijd is er gekomen, maar bracht geen einde aan de 
wet. Genade krijg je bij wetsovertreding.  
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Die tijd is zeer goed te vergelijken met onze dagen, waarbij alle oorspronkelijk 
Babelse godsdiensten en denkpatronen zich zoeken te verenigen tot een grote 
wereldkerk, Babel! (Openbar.17:5) 

IN WELKE GOD GELOOFT GIJ? 

Elia was de profeet welke God gebruikte om het volk duidelijk te maken wat 
waarheid en wat leugen is. Wanneer je een vals bankbiljet in bezit hebt, en na enige  
tijd wil je iets kopen, ,doch men brengt het biljet bij het controlerende licht en stelt 
men vast dat het biljet vals is, dan ben je zwaar teleurgesteld. Je kunt er jaren op 
vertrouwt hebben in de waarde van dat geld, doch in werkelijkheid heb je vertrouwt 
op iets dat geen enkele waarde had, slechts was het bedrog! Wanneer je uw geloof 
bij het licht van de Bijbel houdt, dan kun je NU zien of het echt is! 

ELIA NAM ALLE TWIJFEL WEG 

1 Kon.18:21-40 

 

Twijfelen is op twee gedachten leven, zonder te weten welke de ware gedachte is. 
Dit lijkt op een geestelijk minder valide. Je bent dan een mankende, lopend op een 
been dat korter is dan de andere. Velen twijfelen aan de huidige kerkdenominaties, 
of gemeente, welke is de goede? Er is geen zekerheid te vinden in het Babels 
christendom. Zekerheid krijg je van “boven”. Ook Paulus begon te twijfelen aan de 
christenen in Galatië. (Gal.4:20).  

Elia daagde de Baalpriesters van de staatsgodsdienst uit op de vuurproef.  

Baal staat voor de afgod van het bezit of bezitter, de God van Elia, is de God van 
Israël. Deze beproeving zou aan het licht brengen welke de ware god is. Het lijkt of 
deze proef ook vandaag actueel is. De wortels van de EU, zitten in de economie en 
bezit of “Baal”. Europa heeft al lang niet meer de Bijbel als richtlijn. Hoelang blijft de 
welvaart van Europa of Euro-Babel duren? Is het einde nabij? Heeft Europa gekozen 
voor het kapitalisme van Baal met zijn baalpriesters? Wordt Europa platgewalst door 
een dwaalgodsdienst?  

2Th_2:11  En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen 
zouden geloven; 

1Jn_4:6  Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. 
Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling  
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Het bidden begon van Elia en de 400 Baaldienaars bij het offer of de eredienst. De 
Baalpriesters begonnen te dansen rond het altaar. Elia riep hen toe dat ze 
waarschijnlijk niet luid genoeg zongen of aanriepen. Was hun god doof? Ze 
geloofden Elia en maakten daarbij nog insnijdingen, ze dropen van bloed tijdens 
deze samenkomst. Het ganse volk stond te kijken.  

 

Had Elia geen respect voor die andere godsdienst, dat zou 
men vandaag zeker stellen! Waarom sloot Elia geen 
compromis? Zouden wij niet samen een altaar bouwen, 
mijn altaar is een puinhoop? Het volk zal zeker met 
belangstelling hebben gevolgd wat er dan zou gebeuren, 
welke is nu de echte God?  

Elia gebed werd verhoord, en het vuur des Heren 
aanvaarde het offer, waarop het volk knielde en begrepen 
nu welke de echte God was! Het vuur kwam van “boven”! 
Het vuur op de apostelen, als teken, kwam ook van 
“boven”. Het volk had nu geloofszekerheid. Al die 
beroepspriesters werden afgevoerd en kwamen om bij de 
beek Kison.   

Elia werd kort depressief! 

(1 Kon.19) Na het horen van de uitspraak van Izebel, hem te doden, vluchtte hij naar 
de woestijn. Nu zag hij het niet meer zitten, hij wilde sterven. Het menselijke kwam 
naar boven. Christenen in de strijd kunnen ook moeilijke dagen beleven. Doch Elia 
was een mens als wij, maar hij vertrouwde verder ondanks… 

God zorgde goed voor hem, hij at en dronk. Wie depressief is dient te eten en te 
drinken, hierin zit een Bijbels advies! Daarna kreeg Elia nog een opdracht van God 
om Hazael te zalven tot koning over Aram. God laat zijn kinderen nooit in de steek! 
Elia werd opgenomen en komt straks eens terug, Bijbelgetrouwe christenen ook!  
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