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Predikatie over 1 Koningen 19 vers 5 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 71 : 2. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing 1 Koningen 19 vers 1 t/m 18 
 
  1 En Achab zeide Izébel aan al wat Elía gedaan had, en allen die 
hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard. 
  2 Toen zond Izébel een bode tot Elía om te zeggen: Zo doen mij 
de goden en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent 
dezen tijd uw ziel stellen als de ziel van hunlieder een. 
  3 Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijns levens 
wil, en kwam te Berséba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. 
  4 Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis, en kwam en 
zat onder een jeneverboom, en bad dat zijn ziel stierve, en zeide: 
Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter 
dan mijn vaderen. 
  5 En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom; en zie, 
toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: Sta op, eet. 
  6 En hij zag om, en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de 
kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij en dronk, en 
legde zich wederom neder. 
  7 En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en 
roerde hem aan en zeide: Sta op, eet, want de weg zou voor u te 
veel zijn. 
  8 Zo stond hij op, en at en dronk; en hij ging door de kracht 
derzelver spijze veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg 
Gods, Horeb. 
  9 En hij kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar; en zie, 
het woord des HEEREN geschiedde tot hem en zeide tot hem: Wat 
maakt gij hier, Elía? 
10 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der 
heirscharen, want de kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten, 
Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en 
ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te 
nemen. 
11 En Hij zeide: Ga uit en sta op dezen berg voor het aangezicht 
des HEEREN. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en 
sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor 
den HEERE heen; doch de HEERE was in den wind niet; en na 
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dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving 
niet; 
12 En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur 
niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte. 
13 En het geschiedde als Elía dat hoorde, dat hij zijn aangezicht 
bewond met zijn mantel en uitging en stond in den ingang der 
spelonk. En zie, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij 
hier, Elía? 
14 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der 
heirscharen, want de kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten, 
Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en 
ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel om die weg te 
nemen. 
15 En de HEERE zeide tot hem: Ga, keer weder op uw weg, naar 
de woestijn van Damascus; en ga daar in, en zalf Házaël ten koning 
over Syrië. 
16 Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning 
over Israël; en Elísa, den zoon van Safat, van Abel-Mehóla, zult gij 
ten profeet zalven in uw plaats. 
17 En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van 
Házaël ontkomt, doden zal; en wie van het zwaard van Jehu 
ontkomt, dien zal Elísa doden. 
18 Ook heb Ik in Israël doen overblijven zevenduizend, alle knieën 
die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en allen mond die hem niet 
gekust heeft. 
 
 Gebed. 
 Zingen Psalm 85 : 3 en 4. 
 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
God de Heilige Geest, wensen wij met u te spreken over deze 
geschiedenis: Elia in de woestijn. En dan vindt u de kern, de tekst 
voor de bediening van het Woord, in die drie woordjes die staan in 
dat 5e vers, 1 Koningen 19 vers 5: 
 
Sta op, eet. 
 
In deze Goddelijke opdracht zien wij drie gedachten. 
 

1e. Een Vaderlijke vermaning. 
2e. Een hemelse versterking. 
3e. Een Goddelijke vertroosting. 
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Gemeente, die grote Godsgezant, die held, die in Gods Naam en 
kracht zulke kloeke daden had gedaan, die komen we tegen, diep 
weggestopt in de eenzaamheid van die barre woestijn. We komen 
hem tegen in die huilende wildernis. En in die enorme zandvlakte is 
de Godsknecht Elia haast geworden tot niets. Een klein en 
onbeduidend, onbetekenend mannetje vinden we terug daar in die 
woestijn. Ja, daar ligt die man onder de jeneverboom, met een wens 
in zijn ziel om te sterven. 
Wat is er toch met Elia gebeurd? Hoe is het toch mogelijk dat daar 
een mens, die weet van de genadige bearbeiding Gods in zijn leven, 
dat daar een mens tot zo’n diep verval kan komen, in zo’n 
miserabele toestand terecht kan komen? Wat is er toch gebeurd? 
Want even tevoren ontmoeten we Elia nog, daar op de hoogte van 
de Karmel. Daar is hij nog als een gezant van God gesterkt 
geworden door de Goddelijke genade en werking. Daar heeft die 
man gestreden voor de Naam en de eer van zijn God en Koning.  
Daar heeft hij gestaan, helemaal alleen, tegenover 450 Baälspries-
ters. Daar heeft hij gestaan, en dat hele volk was vergaderd aan de 
Karmel. En dwars tegen al die mensen in heeft hij gestreden voor de 
eer van zijn God, Ja, en de werking van de Heilige Geest was zo in 
zijn hart, dat hij daar kón staan, en mocht staan op een bijzondere 
wijze. En Elia heeft het daar mogen doen in de kracht van zijn God, 
een heerlijk wonder. En in dat wonder heeft de Heere God het weer 
vlak gemaakt tussen Zijn volk en Hemzelf in het wonder. U weet 
toch wat daar gebeurd is? Hoe die Baälspriesters ook te werk gin-
gen, dat ze zich zelfs verwond hebben, er kwam geen vuur van de 
hemel. En Baäl hoorde niet. Het bleek een stomme en een dove en 
een blinde god te wezen. Het was wel een god die ze aanbaden, 
maar die ze geen hulp kon verschaffen, waar ze niets aan hadden. 
En Elia daar tegenover. Die heeft de Naam des Heeren mogen 
aanroepen. Jazeker, de Naam des Heeren. Hoe noemt hij die 
Heere? Heere, God Abrahams, Izaks en Israëls. “Dat het heden 
bekend worde dat Gij God in Israël zijt en ik Uw knecht, en dat ik al 
deze dingen naar Uw woord gedaan heb, antwoord mij, Heere, 
antwoord mij, opdat dit volk erkenne, dat Gij, o Heere, die God zijt 
en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt”. Dat is het gebed 
van de profeet geweest. Zie je het daar? Opdat bekend zou worden 
dat de God van Israël werkelijk God is. Daaraan kun je zien dat Elia 
een ware knecht des Heeren was. Die was het niet meer om 
hemzelf te doen. Zijn naam was niet meer belangrijk. Alleen de 
Naam van zijn God. Daar was het hem om begonnen. Ja, daar kun 
je die knechten van de Heere aan herkennen. Die je…, als ze op d’r 
plek zijn hoor. Want we komen die Elia tegen, toen was hij ook van 
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zijn plek. Dat kan met Gods knechten zo makkelijk gebeuren. Maar 
als ze op d’r plek zijn, dan hebben ze maar één ding op het oog: de 
eer en de verheerlijking van die God Die ze riep en Die ze gezonden 
heeft. Dan zoeken ze altijd het beste voor die God en voor Zijn 
Koninkrijk. Weet je waar dat nu in uit komt? Zulke predikers zullen 
de zonden bestraffen. Dat eerst. Maar ook en daarbij zullen ze de 
genade Gods in Christus rijkelijk verkondigen, opdat er zomaar 
onder het gehoor in de kerk een mens neergeveld mag worden op 
het slagveld van vrije genade. Dat is een ouderwetse uitdrukking, 
maar die is nog hoogst actueel. Op het slagveld van vrije genade, 
om neergeveld te worden, sterven aan eigen kant en opstaan in dat 
nieuwe leven met God. 
Hoe lang heb je nu al in de kerk gezeten? Hoeveel preken heb je nu 
al gehoord? Dan heb je preken gehoord, daar had je misschien wel 
commentaar op. Dat kan. Dat je zegt: “Het deugde niet op dat punt 
en op dat punt was het tekort”. Ik weet niet wat er allemaal wezen 
kan. Maar de bediening van het Woord is je te beurt gevallen. Heeft 
dat nu al een wonder in je leven teweeg gebracht? Heeft dat nu al 
dat wonder uitgewerkt dat je aan je eigen kant mocht sterven, en dat 
je in het leven met God in Christus mocht opstaan? Dat mag ik je 
toch weleens vragen vanavond? Wat zou het toch voor nuttigheid 
hebben als je in de kerk een bank hebt versleten, en je levenlang 
dat Woord hebt gehoord, en het is nooit toegepast geworden aan je 
arme hart. Wat zal het toch voor nut hebben? Nee, zelfs het te-
genovergestelde is waar. De weg geweten en niet bewandeld, je 
zult met vele slagen geslagen worden. Voel je het nog dat er zo’n 
ernst ligt in de bediening van het Woord? Voel je het nog dat het er 
zo op aan komt? Dat de Heere het is Die met je worstelt en met je 
strijdt, en dat de Heere het week aan week in de prediking van het 
Woord je afvraagt: “Is Baäl God of ben Ik de Heere God?” Hoe lang 
heb je het al uit kunnen houden in je vijandschap tegen die God? 
Hoe lang heb je je leven al voort kunnen zetten zonder onder te 
gaan en om te komen aan je eigen kant? Hoe lang toch al? Mensen, 
voel je het niet met mij mee hoe noodzakelijk het is, dat al heb je je 
leven lang doorgeleefd naar het goeddunken van je eigen boze en 
verdorven hart, dat het er dan vanavond op aan komt dat die keuze 
in het hart zal vallen, die keuze van Ruth. Dat mensje dacht niet 
meer om zichzelf, maar alleen om God en om Zijn volk: “Uw God 
mijn God, uw volk mijn volk”. Zoiets! Zie je dan hoe ernstig die zaak 
ligt, dat het wel noodzakelijk is, dat wij ook in deze avond onze 
handen vouwen en onze harten opheffen tot de God Die leeft en Die 
aan onze ziel het leven geven kan en wil. Wie van u, en ik net zo 
goed, wie van ons weet het of dit misschien niet onze laatste kerk-
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dienst zijn zal? Wie van ons is er van overtuigd dat hij nog een lang 
leven voor zich heeft? Is het leven niet een damp en wenkt de dood 
niet ieder uur? En zal het haast voorbij zijn, hoe jong of hoe oud we 
ook zijn. In de achterliggende dagen bij ons in de buurt een 
jongeman van 27 jaar. Dat is de zoveelste. Achter elkaar worden ze 
neergeveld door de dood, die zo onverbiddelijk is. Dan zal de 
beslissing vallen. Dan zal het een eeuwig wel of een eeuwig wee 
zijn. Mensen, dat is de ernst en de klem onder de bediening van het 
Woord. 
Dat is niet zomaar een machtsspel geweest daar op de Karmel. 
Welnee. Daar heeft de Heere betoond, op een allerbijzonderste 
wijze, dat Hij God is. Hij is het Die daar het offer verteerd heeft en 
het volk heeft laten leven. Terwijl dat volk in al d’r zonden en onge-
rechtigheden de vloek zich waardig gemaakt had; terwijl dat volk het 
verdiend had dat de Heere nooit meer naar ze zou omkijken; terwijl 
dat volk zo gezondigd had, dat het vanwege het oordeel Gods al 
drieënhalf jaar niet geregend had. Geen druppel water was er uit de 
hemel gevallen. En met al het doen en laten, kon er geen regen van 
de hemel komen. Nee, vanwege de schuld, de zonden, de 
ongerechtigheid. 
Maar weet je wat deze geschiedenis ook bewijst? Dat het zo 
noodzakelijk is dat God het doet. Want ja, wat van onze akker komt, 
dat zijn stinkende vruchten. Daar heb je niets aan. Dat zal je ziel niet 
kunnen redden. Nee, het handelen Gods is noodzakelijk. 
Want hoe is het eigenlijk gekomen dat dat volk een belijdenis gaat 
doen? Dat het volk het tot tweemaal uitroept: “De HEERE is God, de 
HEERE is God”. Hoe is dat gekomen? Omdat God Zijn grote daden 
heeft getoond. Omdat God de eerste geweest is. Omdat God heeft 
ingegrepen. Omdat God Zelf een vlak veld gemaakt heeft tussen 
Zijn volk en Hemzelf. Dat heeft God gedaan. Dat heeft dat volk niet 
gedaan. Dat volk had er alleen maar voor gezorgd, met d’r zonden, 
dat de berg al hoger en hoger opgestapeld zou worden en dat er 
geen gemeenschap meer mogelijk was tussen God en het volk. 
Daar had het volk voor gezorgd. Maar de Heere gaat het vlak 
maken. Zo vlak dat Hij gezegend in kan rijden en dat volk weer Zijn 
zegen kan geven. Mensen, daar hangen wij nu met elkaar van af. 
“Ja, zeg je, dat is dan het noodlot. Dan moet je maar zien of het ooit 
gebeurt, en anders, ja, wat kan ik er dan aan doen?” Dat is geen 
noodlot, dat is een gelukkig lot. Want als het niet van God afhing, 
mensen, dan kwam er niet één. Als God hier niet had ingegrepen 
door Zijn knecht Elia, dan was dat volk voortgegaan in d’r zonden en 
ongerechtigheid. Dan was de droogte gebleven, en dan waren ze 
onderhand van de honger en de dorst gestorven en eeuwig verloren 
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gegaan. Gelukkig maar dat het God is Die ingrijpt. Gelukkig maar 
dat Hij het is Die redenen neemt uit Zichzelf, en dat Hij het Zelf doet. 
Gelukkig maar, want daarom kan het. Ja, ik zeg het nog anders. 
Daarom is het voor een ieder van ons mogelijk. Want dat wonder 
deed de apostel uitroepen: “Mij, de grootste der zondaren, mij is 
barmhartigheid geschied”. En als het nu aan die man kon, die 
grootste der zondaren, dan kan het toch ook voor u en voor mij! We 
hebben vanmorgen nog ergens gesproken over de kamerling, die 
zwarte Moorman, opgezocht door de Goddelijke genade. Ja toch, zo 
is het. Omdat God het doet, daarom is het mogelijk. Dat is de 
Evangeliebediening, week aan week. Dat het je nog toegezegd 
wordt, dat het de goedheid en de barmhartigheid des Heeren is, dat 
er daarom zoveel ruimte is, dat het daarom voor niemand hopeloos 
hoeft te wezen, en dat de Heere zegt: “Wie Mij nu aanroept in de 
nood, die vindt Mijn gunst, oneindig groot”. Dat is zo vast en zo 
zeker, dat is zo waarachtig en dat zal de Heere betonen, jazeker. 
De Heere had een vlak veld gemaakt. Hij had betoond dat Hij de 
Heere was. De HEERE, zeg het volk, de HEERE is God (met vijf 
hoofdletters). De God van het verbond is God. En in die belijdenis 
“De HEERE is God”, hebben zij Hem beleden als de Getrouwe. Die 
trouw blijft aan Zijn opgerichte verbond met Zijn volk. En ze hebben 
zichzelf moeten verfoeien in stof en as, als ontrouwe mensen, als 
mensen die het niet met Hem wilden wagen, als mensen die in d’r 
opstand bij Hem vandaan geleefd hebben. 
Heb je ook al eens belijdenis gedaan? Voor in de kerk, ja, ja. 
Belijdenis des geloofs. Maar deze belijdenis? Dat gebeurt meestal 
ergens in de stilte. Als de Heere overkomt en als Hij het Zelf vlak 
maakt. Als Hij laat zien Wie Hij is voor een stervend mens. Dat Hij 
de God van het leven is. Heb je weleens die belijdenis mogen doen, 
dat je je verwonderd en verbaasd hebt over de getrouwigheid van 
deze God? Eens voor het eerst, maar ook telkens opnieuw in het 
leven van het geloof. Waar je jezelf tegen moest vallen, telkens 
weer. Waar het alleen maar zwarter en donkerder werd aan je eigen 
kant. Waar het steeds onmogelijker werd om nog zalig te worden. 
Waar de eerste liefde misschien wel is weggeweken en waar je 
bezig gegaan bent in een leven waarvan je zeggen moet: “Het roept 
de schuld alleen maar en de straf alleen maar over mij af”. Als je zo 
een mens bent, die nu niets meer aan eigen kant kan vinden. Die er 
achter gekomen is dat je hart en leven een huilende wildernis is, 
waar geen vrucht meer groeit ter ere Gods, waar alles, alles aan uw 
kant verloren ligt. Dat de Heere dan op het aller ongedachtst en het 
aller onverwachtst weer eens een keer over komt en het in je ziel 
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drukt: Zijn vrede, Zijn genade, Zijn liefde in Christus voor een 
doodschuldig mens. 
De HEERE is God, heeft dat volk mogen roepen. Daar stond Elia in 
de mogendheid des Heeren. En gelukkig maar, gelukkig dat dat volk 
gezegd heeft: “De HEERE is God”. Dat ze Elia niet geëerd hebben. 
Dat ze niet geëindigd zijn in een mens. Gelukkig maar als je niet 
hoeft te eindigen in een predikant, in een voorganger, waar je mis-
schien wel hartelijk aan verbonden bent, omdat zo’n man je hart kan 
verklaren door de Goddelijke genade. Maar dat je niet in een mens 
hoeft te eindigen. Dat je in de Heere mag eindigen. Dat je Hem 
groot mag maken en de ere mag geven voor die weldaden. Wat een 
voorrecht is dat, als dat gebeuren mag. 
En Elia maakt zich uit de voeten. Ja, hij geeft Achab nog een raad: 
“Snel naar Jizreël, snel naar het paleis terug, want de regen zal je 
overvallen”. De Heere had in het offer een vlak veld gemaakt, en nu 
kon het weer regenen van zegen. Dat sprak die man in het geloof. 
“Snel naar huis, want de overvloedige regen zal je overvallen”. 
Dan trekt hij zich terug en dan gaat hij tot God roepen. Hij breidde 
zich uit, voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht 
tussen zijn knieën. Zo bidt die man. Zo laat hij tot zevenmalen toe 
zijn knecht gaan, om te zien of er al wolken aan de strakblauwe 
lucht verschijnen. En dan, dan, dat vindt ik ook zo wonderlijk. Dan 
moet je maar eens kijken of je daar ook iets van weet in je eigen 
leven. Dan dat wonder. Dan komt na de zevende keer die knecht te-
rug en dan zegt hij: “Een wolkje als eens mans hand”. Weet je wat 
het ongeloof zegt? “Wat heb je daar nu aan? Aan een wolkje als 
eens mans hand. Daar hebben we toch niets aan! Kom nou”. En 
weet je wat het geloof zegt? Die ziet in dat wolkje als eens mans 
hand, de volle erfenis reeds schitteren. 
Heb je ook weleens een keertje een kruimel mogen ontvangen? En 
dat je hart opgesprongen is van vreugde. Dat het zo goed was. Dat 
de beloften Gods waarachtig zijn. Dat Hij de Amen is Die het toch 
doen zal, Die Zijn Woord getrouw zal volvoeren. Dat je in een 
kruimel de volle erfenis hebt zien schitteren. Is het al eens een keer 
gebeurd dat je zomaar met Elia mee bent opgestaan in vreugde. Dat 
die God het toch weer opnieuw doet en werkt. 
Ja, en de hand des Heeren was over Elia. Daar was hij toch veilig, 
beschermd tegen alle gevaren. En de hand des Heeren was over 
Elia, en hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van 
Achab heen, tot waar men te Jizreël komt. En dan? En dan? Dan 
komen we Achab tegen. Die is terug gekomen bij het paleis. Wat is 
er met Achab toch aan de hand? Achab is een tweeslachtig mens. 
Achab is een twijfelmoedig man. Achab is zonder ruggengraat. 
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Achab is een man die enigszins onder de indruk is van de waarheid. 
Hij heeft daar met zijn eigen ogen gezien dat God dat offer verteerd 
heeft met vuur uit de hemel. Achab heeft het zelf met zijn eigen 
ogen gezien. Maar zijn hart…! Zijn hart is verbonden aan Izébel. En 
Izébel is de verpersoonlijking van de duivel geweest. Zijn hart is ver-
bonden met die vrouw. Hij meent met rozenbanden, maar het zijn 
ketenen uit de afgrond. Zo is die man verpand aan die vrouw, die je 
mee zal voeren naar de ondergang toe. Misschien heb je dat ook 
wel in je leven. Dat je niet ongevoelig bent voor de waarheid die je 
gepredikt wordt. Dat het Woord je weleens getroffen heeft. Dat je 
hart weleens is aangeraakt. Dat er weleens wat wakker is geworden 
in je ziel. Maar, maar, misschien nog niet eens de volgende dag, 
maar dezelfde dag nog, over gegaan tot die orde van de dag, waarin 
je zo heerlijk leven kunt; over gegaan in je boezemzonde, in je 
ongerechtigheden, in je leven bij God vandaan; over gegaan in de 
dingen van de wereld en de tijd. Ja, niet ongevoelig aan de ene 
kant, maar nog zo verbonden aan de andere kant. 
Zie je het hier, hoe we het nodig hebben dat het de Heere is Die in 
ons leven komt en de banden aan de wereld, en aan de zonden, en 
aan de duivel doorsnijdt, doorhaalt. Dat we uit die oude stam uit 
Adam worden weggehaald. Want we zijn in Adam gevallen, en we 
hebben ons verkocht aan die duivel in de staat der rechtheid, waar 
het alles zo goed was. Daar hebben we al het goede verloren en het 
aller slechtste over ons heen gehaald, ons hart, van nature zo 
gehecht aan de duivel en zo vatbaar voor zijn influisteringen. En we 
gaan zo graag op de sporen van de satan, wat hij ons voorhoudt. 
We wiegen zo graag op zijn lied, en we sussen ons zo graag in 
slaap op die zoete klanken die uit zijn mond gaan. Maar denk erom, 
die banden aan de duivel verbonden, zullen je meeslepen naar de 
eeuwige nacht. Ze zullen je om doen komen onder het Goddelijk 
recht. En daar in de buitenste duisternis zal die duivel je niet meer 
helpen, maar zal het je toesissen: “Hoe heb je zo dom kunnen zijn 
om naar mijn stem te horen. Nu ben je op deze zelfde verderfelijke 
plaats, waar de Heere mij heen verwezen heeft”. 
Achab verbonden aan Izébel, aan dat schone paleis. En toch, hij 
was de ellendigste van alle mensenkinderen. Enigszins onder de 
indruk van de waarheid. En dan staat er in het 1e vers van hoofdstuk 
19 zo’n heel wonderlijk woord: “En Achab zeide Izébel aan, al wat 
‘Elia’ gedaan had”. Het volk had uitgeroepen: “De HEERE is God, 
de HEERE is God”. Ze hadden de hand des Heeren gezien in dat 
wonderwerk. En Achab gaat tegen zijn vrouw spreken: “Dat heeft 
Elia nu gedaan”. Daar krijgt die gezant Gods de schuld. Daar wordt 
die gezant Gods verantwoordelijk gehouden voor de dood van die 
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450 Baälspriesters, terwijl dat de slaande hand van God geweest is, 
de oordelende hand Gods. En terwijl het buiten het paleis regende 
van zegen, en Achab had kunnen zien dat de Heere Zijn goedheid 
weer over het volk uitgoot, geeft hij Elia de schuld: “Al de profeten 
heeft hij gedood met het zwaard”. Dan wordt de duivel in het hart 
van Izébel wakker, de duivel ja. Izébel zegt: “Een bode moet tot hem 
gaan en tegen hem zeggen: “Zo doen mij de goden en doen zo 
daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen 
als de ziel van één hunner”. 
Toch een opmerkelijk woord. Waarom heeft Izébel niet meteen een 
bode gestuurd met het zwaard? Waarom heeft ze niet meteen het 
leven van Elia laten nemen? Wel, zeggen de verklaarders, dit is wel 
een dreigement, maar ze was niet van plan het uit te voeren, omdat 
ze wist dat het volk zo aan Elia gehecht geraakt was, omdat ze wist, 
als ze Elia zou doden, ze het volk tegen zich zou krijgen. En in haar 
geslepenheid en in haar venijnigheid probeert ze hem bang te 
maken. 
En nu het wonderlijke. Dat is toch eigenaardig. Maar ja, voor wie het 
verstaat is het niet eigenaardig. Even tevoren in de mogendheid des 
Heeren op de Karmel gestaan, en nu door een loos dreigement van 
een vrouw in de angsten des doods terecht gekomen. Of ons hart is 
bezet met Godsvreze, of ons hart is bezet met mensenvrees. Het is 
één van de twee. 
Elia was niet op z’n plek. Ja, wie zal Elia nog kunnen berispen? Wie 
van ons durft Elia de les te lezen? Maar had die man niet veel beter, 
na die woorden van Izébel, zijn God aan kunnen roepen? Er staat 
toch in het 46e vers van het voorgaande hoofdstuk: “En de hand des 
Heeren was over Elia”. Wat kon hem nu gebeuren? En als het 
geloof in de beoefening is, dan zingt het hart: “Wat zal dan een 
nietig mens mij doen?” Ja toch! Heb je zo ook al eens een keer 
gezongen, toen misschien wel alles tegen was en toen de 
dreigementen over je kwamen, waar de golven je oversloegen en de 
stormen je aanbliezen. Waar alles tegen scheen en waar niemand 
meer zorgde voor je ziel. Is dat weleens een keer gebeurd, mensen, 
maar dat het geloof in de beoefening was en dat je over de rampen 
heen mocht zien op die God, Die Heere is, Die getrouw is, trouw 
aan Zijn verbond en woorden. 
Want kijk eens hoe het met Elia afloopt. Hoe vreselijk bedroevend. 
Zo komen we die kleine tegen, daar in de woestijn. Daar ligt hij dan 
onder een jeneverboom. Hij had nog een gebed gedaan voordat hij 
ging slapen. Hij had een gebed gedaan: “Het is genoeg. Neem nu, 
Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen”. Er zit een 
mens die zegt: “Maar dat ken ik”. Ja? Hoe dan? “Nou, het is wel-
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eens een keer zo goed geweest tussen de Heere en mijn ziel, toen 
heb ik het uitgeroepen: “Zo laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in 
vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien. 
En de liefde Gods was in ’t hart uitgestort en de liefde Gods trok 
naar Boven toe. Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te 
zijn. Dat was mij op dat ogenblik zeer verre het beste. Ik verlangde 
zo naar Huis, om God, mijn Koning, eeuwig te mogen dienen. Dus 
ja, ik herken dat gebed van Ella wel”. 
Ja maar, was het dat maar wat Elia bad. Want dat bidt hij niet. Nee, 
nee, het is geen liefdestrekking naar Boven toe, maar het is de duw 
van de haat van de mensen om hem heen die hem doet verlangen 
te sterven. Hij heeft een vaste hoop in zijn leven. Als hij sterven zal, 
dan weet hij dat hij Thuis komt. 
Weet u dat ook eigenlijk? Heb je ook een vaste hoop? Of zeg je: “Ik 
hoop het maar”? Of is daar een waarheid, zo diep als gewis, wat 
door geen leed uit je geheugen te wissen is? Want wat er ook met 
Elia gebeurde, hij wist het, hij zou Thuis komen bij zijn Heere. Is dat 
even een uitzicht! Is dat even een toevoorzicht op zijn God! En dan 
bidt hij, wetende dat hij veilig ligt in de handen van zijn God: “Neemt 
U, Heere, mijn ziel, want het is genoeg”. Ja, hij verlangt om te 
sterven, want al de ellende wordt hem te zwaar. 
En nu een wonder. Want God heeft zijn gebed wel gehoord, want 
God hoort zelfs het gekir en het geroep van de jonge raven. Zal Hij 
dan niet veel meer horen Zijn kind dat tot Hem roept! Ja, God heeft 
hem wel gehoord. Maar Gode zij dank, God heeft hem niet 
vérhoord. Nee, als de Heere zou doen naar onze gebeden, wat zou 
het dan schamel wezen. Het is heel anders gegaan. De Heere had 
wat beters met Elia voor. Hij hoefde daar niet in de eenzaamheid 
onder een jeneverstruik te sterven. De Heere had het gemaakt voor 
deze Elia, in Zijn soeverein welbehagen besloten, dat hij in een 
vurige wagen met vurige paarden daar voor ten hemel varen zou. 
Hem was een veel beter lot bereid, dan dat hij hier verlangt. Gode zij 
dank wordt hij niet verhoord. Maar de Heere heeft het wel gehoord. 
En hoe ver Elia ook is weggedwaald, de Heere zoekt hem op. 
Mensen, waar je ook zit, de Heere weet je wel te vinden. Misschien 
zeg je: “Ik ben nog nooit in mijn leven zo ver bij de genade vandaan 
geweest. Het is nog nooit zo benauwd en beroerd geweest in mijn 
leven”. Gods ogen doorlopen de ganse aarde, en Zijn oor ligt te 
luisteren of daar uit de schuilhoeken van de aarde een mens tot 
Hem roept. En de Heere zal horen en verhoren. Echt waar! Dat is zo 
zeker en vast. Dat bewijst dit gedeelte wel. 
Want de Heere beschikt het anders over Elia. Hij krijgt een 
vermaning. Een Vaderlijke vermaning. Want hij heeft een Vader in 
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de hemel. “Sta op, eet”. Wat wordt hem daarmee betoond, 
gemeente? Wat wordt hem daarmee verklaard? Daarmee wordt 
hem verklaard, dat de weg die hij ging, op weg naar de dood, om 
zijn verlangen te zien volvoeren, een weg was die de Heere niet 
voor hem gekozen had. 
Een engel roerde hem aan, staat er. Het zal je vandaag aan de dag 
gebeuren, dat er een engel bij je staat. Je zou toch… Ja, misschien 
verlang je er wel naar. Je zou toch in heilige ontroering neerzinken. 
Of niet? Maar die engel wijst Elia op dat eten en op dat drinken. En 
hij drinkt het en hij verzadigt zich. En dan staat er aan het einde van 
het 6e vers: “En legde zich wederom neder”. Elia toch! Elia toch! 
Maar Gode zij dank, al heeft hij daar de gaven van de hemel, die hij 
daar ontvangen had, besteed voor zichzelf, en al is hij verder 
gegaan in die boze weg en heeft hij zich weer neergelegd onder die 
jeneverboom. De Heere bezoekt opnieuw Zijn kind. De Heere 
betoont opnieuw Zijn getrouwigheid. De Heere verklaart Zich nu 
nader. Want er staat in het 7e vers: “En de engel des HEEREN 
kwam ten andere male”. Weet u, ik geloof dat ik dit zeggen mag, er 
staat in het 5e vers “een engel”. Eén van de gezanten Gods. De 
boden des Heeren, die gaan op het hoog bevel van God. Maar in 
het 7e vers staat “de engel des HEEREN”. U weet dat met mij mee 
wel, dat in dat Oude Testament Christus wordt genoemd de Engel 
des HEEREN. Het is in dit tekstvers, het 7e vers, Christus Zelf Die 
Zijn weggezworven schaap, weg bij de kudde vandaan, opzoekt. 
Het is Christus Zelf Die woorden van liefde en vertroosting gaat 
spreken. Het is Christus Zelf. 
En weet je hoe Elia dat wist, dat het Christus Zelve was? Er staat: 
“Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn”. Toen had hij 
ineens geen oog meer voor dat voedsel. Ja, hij heeft gegeten en 
gedronken. Maar hij had helemaal geen oog meer voor dat voedsel. 
Hij had oog voor het woord van God dat tot hem geklonken had. 
Weet je welk woord? Dat woordje “de weg”. Toen hem dat werd 
toegeschikt, werd het geloof gaande gemaakt in het hart van Elia. 
En hij wist het, dat de Heere ook wist van zijn droevig lot. Hij wist 
het, dat de weg die hij te gaan had, een weg was die de Heere voor 
hem had uitgedacht. Hij wist dat hij geen onbekend pad ging, maar 
dat dat nooit ontdekte spoor een spoor was waarin de Heere hem 
als een Herder geleid had en ook leiden zou. Dat de Heere die weg 
naar het doel zou voeren, naar dat hoge einddoel, dat Elia eeuwig 
bij zijn God en Koning zou mogen zijn. 
Hij stond op, staat er. Zie je dat? Hij stond op, jazeker. Richt weder 
op de wankelende knieën. Hij stond op in de mogendheid des 
Heeren, en hij at en hij dronk. En gedreven door de Heilige Geest 
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ging hij door de kracht van dezelve spijs veertig dagen en veertig 
nachten, tot aan de berg Gods, tot aan Horeb toe. En daar komen 
we Elia opnieuw tegen, aan de berg Horeb. Daar heeft de Heere 
hem naar toe geschikt, naar toe geleid. Dat was weer de weg Gods. 
Niet zijn eigen weg, de woestijn in, zou een weg van zegen blijken. 
Maar de weg Gods, naar Horeb toe. En daar staat die man. Dan 
gaat de Heere Zich openbaren. In een spelonk is Elia terecht 
gekomen, daar vernachtte hij. En zie, het woord des Heeren 
geschiedde tot hem en zeide tot hem: “Wat maakt gij hier, Elia?” 
Laat ik vast dit zeggen. Dat moet zometeen nog wat uitgebreider. 
Maar laat ik vast dit zeggen. Er staat: “Hij kwam aldaar in een 
spelonk en vernachtte aldaar”. Die in de schuilplaats van de 
Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. En de Rotssteen is Christus. En in de spelonk in die 
Rotssteen heeft Elia een veilige plaats gevonden, waar zijn ziel in 
droefheid mag rusten, waar zijn ziel zich mag verkwikken in God. En 
in Christus gaat de Heere hem in liefde aanspreken. Alleen wordt 
het lieflijk aangezicht ons getoond als wij geborgen zijn in de 
Christus des Heeren. Dan alleen betoont de Heere Zich als een 
vriendelijk God en Vader, als een vriendelijk Ontfermer. De Heere 
vraagt hem: “Wat maakt gij hier?” En dan gaat Elia belijdenis doen: 
“Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heirscharen”. Ik heb 
zeer geijverd. Komt Elia nu aan met zijn eigen werk? Gaat hij nu 
vertellen wat hij gedaan heeft voor God? Nee, mensen, nee. Hij 
heeft geijverd voor de Heere. Want de ijver van Gods huis heeft 
hem verslonden. Hij is dienstbaar geweest in de dienst des Heeren. 
Maar misschien is er wel een mens die zegt: “Waarom heb je ons nu 
de hele preek door nog niet verteld dat een mens uit Adam moet 
uitgerukt worden en in Christus moet worden ingeplant?” Dat 
geheim ligt hier. Want nu gaat de Heere Zelf aan Zijn knecht Elia 
openbaren wat er nu in God aan te treffen is. 
Wat was Elia eigenlijk voor een profeet geweest? Hij wordt 
genoemd: de boetprofeet. Hij had de gerechtigheid Gods gepredikt. 
Hij had met gestrengheid de wet des Heeren verkondigd. Zijn hand 
was een slaande hand geweest. Hij had gewezen op de deugden 
des Heeren, en dat geen zondaar het gewis verderf zal ontkomen. 
Hij had er op gewezen dat de Heere God straffen zal die in zijn 
zonden en ongerechtigheid voortgaat en onderhand sterft. Hij had er 
op gewezen, mensen, dat het misloopt met het volk van Israël, 
omdat ze God hadden verlaten, de Springader van het leven. Ja, dat 
was het wat Elia gepredikt had. 
Maar nu moet hij op last des Heeren ook nog iets anders gaan 
verkondigen. Jazeker, hij had gezegd: “Dat volk is onbekeerlijk, 
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Heere God. Ik heb wel geijverd, maar dat volk is onbekeerlijk”. En 
nu dit: En Hij zeide: “Ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht 
des HEEREN”. En dan direct daar achteraan staat: “En zie, de 
HEERE ging voorbij”. Nog voordat Elia uitgegaan is uit de steenrots, 
is de Heere al voorbij gegaan. Ja, want niemand kan God zien en 
leven. Niemand hoor. Alleen in Christus kan de Heere Zich aan een 
mens openbaren. Want buiten Christus is de Heere een Verterend 
Vuur en een Eeuwige Gloed, bij Wie niemand wonen kan. Alleen in 
Christus is beschutting voor die grote, allergeduchtste Majesteit. 
Alleen in Christus. 
En zie, de HEERE ging voorbij. Dan gebeuren er wonderen. Een 
grote, sterke wind, scheurende de bergen, brekende de steenrotsen 
voor de HEERE heen. Doch de HEERE was in de wind niet. En na 
deze wind een aardbeving. De HEERE was ook in de aardbeving 
niet. En na de aardbeving een vuur. De HEERE was ook in het vuur 
niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En dan, en 
dan… Het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht 
bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der 
spelonk. Daar staat Elia in ootmoedige eerbied voor zijn God, omdat 
hij wist dat de HEERE was in het suizen van de zachte stilte. 
Heb je het suizen van de zachte stilte al eens in je leven mogen 
horen, mensen? De wind misschien wel horen stormen. Het vuur 
voelen branden. De aardbeving door moeten maken, dat je geschud 
werd op je grondvesten. Maar wil het wel met u zijn op weg en reis 
naar de eeuwigheid, we zullen het suizen van de zachte stilte 
moeten horen. We zullen de Heere moeten tegen komen in dat 
suizen van die zachte stilte. We moeten Gods vriendelijk aange-
zicht leren kennen in die rust, in die hemelse vrede die Hij nog 
schenkt in het zalig ogenblik van het uur der minne, waar de Heere 
op bezoek komt en Zijn mensheid, Zijn kind, die Hij in de ontdekking 
in de ellende heeft ingevoerd, die Hij heeft laten schudden en heeft 
laten omvallen, die Hij heeft laten verteren onder Zijn eisende 
gerechtigheid, waar Hij Zijn kind opzoekt, en in het suizen van die 
zachte stilte Zijn liefdeshart toont en Zijn Jezus thuisbezorgt, en het 
wel maakt met die ziel, omdat Hij die ziel wast en reinigt in dat 
dierbare bloed van het Lam, uitgestroopt en kaal gepeld aan alle 
kanten, aan onze zijde, maar overkleed geworden met de klederen 
van de Goddelijke gerechtigheid. 
Er zit een mens en die zegt: “Ik weet het, het was benauwd van alle 
zijden, en ik riep de Heere ootmoedig aan. Ja, de hemel was dicht, 
was van koper zelfs, en de aarde was van ijzer, en ik kon nergens 
heen, en ik staarde maar uit over een huilende wildernis. Het komt 
nooit meer terecht met mij. Alles stormde mij tegen. Gij hebt geen 
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heil bij God. Maar toen, toen, dat kon ik niet maken, dat kon ik niet 
maken. Ik heb er wel om geroepen, maar wat er gebeuren moest, ik 
wist het eigenlijk niet. Maar toen, toen heeft de Heere Zich verklaard 
in Wie Hij nu is. Dat Hij niet meer toornen zal, dat Hij niet meer 
schelden zal. Daar heeft de Heere het gemaakt dat Hij mij tegen 
gekomen is in die vriendelijkheid, die Hij geschonken heeft in de 
Borg van Golgotha. Daar heeft de Heere het waar gemaakt dat Hij 
Zijn Jezus heeft afgedrukt in mijn ziel. Dat dat kruis hoog werd 
opgericht. Dat ik gered werd uit de banden van de dood en uit de 
benauwdheid. Dat ik opgetrokken werd uit dat modderige slijk, en 
dat ik inderdaad in een Steenrots gezet werd en beschutting en 
veiligheid vinden mocht. Ik zag mijn zonden niet meer. Ik zag de 
gevaren niet meer. De duivel lag gebonden. De wereld lokte niet. 
Maar de liefde Gods was in mijn hart. En het juichte alles ter ere 
Gods. Ik mocht Hem bedoelen, huppelend van zielevreugd. Ik heb 
God in het oog gehad om Jezus’ wil. Om Jezus’ wil”. Wat wordt die 
Naam dan dierbaar. Die Naam van Jezus, die zo makkelijk op de 
lippen te nemen is. Maar als Hij in het hart wordt afgedrukt, mensen, 
dan wordt de zoetheid van de inhoud van die Naam, de zoetheid 
van die allerbeminnelijkste Bloedbruidegom beleefd, als het waar 
wordt in je leven dat je dit mee mag maken: het suizen van een 
zachte stilte. Wat ben je dan gelukkig! Wat wordt je ziel dan 
gesterkt. Wat word je dan vertroost met hemelse vertroostingen. 
Wat mag je Gods vriendelijk aangezicht dan zien. Laten we daar 
eerst eens van gaan zingen. Psalm 121 het 4e vers. 
 

De HEER' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
En Elia staat in de ingang der spelonk en zie, een stem kwam tot 
hem en zeide: “Wat maakt gij hier, Elia?” Weer die vraag, en 
hetzelfde antwoord: “Ik heb zeer geijverd voor de HEERE, de God 
der heirscharen”. Ik heb zeer geijverd. Na die eerste vraag en na de 
eerste keer dan antwoord heeft de Heere hem laten zien dat hij wel 
ijveren kan, maar waar de zaligheid nu in gelegen is, dat zijn boet-
prediking noodzakelijk is om het volk aan eigen kant te verbrijzelen, 
maar dat het ingrijpen Gods noodzakelijk is, wil het wel zijn met een 
mens. Hoe Elia ook ijvert, hij kan geen mens in de zaligheid 
brengen. Hij heeft het gevoeld dat hij stond te ploegen op de rotsen. 
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O ja, mensen, al klinken vanaf de kansel de allerbeminnelijkste 
woorden, er is geen mens, ook niet op de kansel, hoe begenadigd 
door de Heere misschien ook, die u en mij bekeren kan, nieuw leven 
geven kan. Dat is ten enenmale onmogelijk bij de mens. De Heere 
heeft het in het suizen van een zachte stilte gelaten, ervaren, dat Hij 
dat nu doet. 
En kun je daar nu van spreken in je leven? Dat je zegt: “Hij heeft het 
gedaan”. Mag je terug blikken naar zo’n ogenblik in je leven? Dat 
het voor het eerst gebeurde, dat de Heere Zich betoonde in Zijn 
vriendelijkheid, Wie Hij nu is. Zo heeft Hij Zich betoond aan Elia. En 
weer die vraag: “Wat maakt gij hier, Elia?” “Ik heb zeer geijverd”. Ja, 
Elia, je taak is bijna klaar. Maar nu dit, je moet wat anders doen. Je 
bent een profeet en Ik zend je uit de weg weder, de woestijn naar 
Damascus. Ga daar in en zalf Hazaël over Syrië, en Jehu, de zoon 
van Nimsi, zalf die ten koning over Israël, en Elisa, de zoon van 
Safat, zalf die tot profeet in uw plaats. 
Kijk, daar bij die drie mensen die hij zalven moet, vindt u die drie 
natuurverschijnselen weer terug. Hij moet die drie mensen zalven, 
opdat die in de hand des Heeren gebruikt zouden worden tot een 
veroordeling van dat volk, tot beschaming van dat volk in zichzelf. 
Hazaël koning over Syrië, opdat Hazaël zou zijn een grote en een 
sterke wind die van buitenaf waaien zal, en die het volk zal doen 
sidderen en zal doen beven. Het zal de angst aanjagen in de harten 
van dat verbondsvolk van God, wat bij de Heere vandaan zwierf en 
zwerft, telkens opnieuw. Hij zal dat doen, die Hazaël, in de handen 
des Heeren gebruikt om dat oordeel het volk aan te zeggen. 
En Jehu zal in het land zelf, in Israël, dat volk doen schudden op zijn 
grondvesten. Jehu zal zijn als de aardbeving die alle zekerheid van 
dat volk onder de voeten weg neemt. 
En Elisa zal het zijn, dat als daar dan nog een mens is die het dan 
maar in zijn eigengerechtigheid zoekt, die met het vuur van het 
Godswoord al het onze er uit zal branden en het volk naakt en 
geopend zal doen staan voor de Heere der heirscharen. 
Mensen, heeft de storm al gewaaid in je leven? Is de storm over je 
bestaan gegaan? Is je levensboom om gegaan? Is het ontworteld en 
al? En lig je daar in de zwarte grond neer? En is de aardbeving 
onder je bestaan er al geweest? Dat er ogenblikken in je bestaan 
zijn geweest dat je gevreesd hebt levend ter helle te zullen neer-
dalen? Heeft de angst van dood en eeuwigheid je al eens aange-
grepen, in zijn greep gehad, in de klem gezet? Ben je al eens een 
keer aan het werk geweest om het op te knappen, om het beter te 
maken tussen God en je ziel? Ben je al eens in een werkverbond 
ingeleid, om je schuld voor God te voldoen? En is toen het 
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Godswoord gekomen als een vuur, en heeft dat al het uwe er uit 
gebrand? Ben je zo naakt en geopend voor de Heere terecht 
gekomen, met gebroken benen, afgekapte handen, een zondig hart, 
blinde ogen om het goede te zien, en doof voor het Godswoord? 
Ben je zo al een mens die alle hoop aan eigen kant verloren heeft? 
Ben je zo al een mens die alleen nog afhangt van de weldadigheden 
van God? Voor het eerst, maar ook telkens bij vernieuwing. Is het 
niet? Want Elia, zo’n kind van God, wat was hij ver afgedwaald, 
nietwaar. Ben je zo een mens die wacht op de Heere alleen? 
Want weet je wat nu het wonder is? Ik weet niet of u dat opgevallen 
is. Maar weet je wat nu het wonder is? Dat voor die drie 
natuurverschijnselen de Heere een mens gaat stellen, en voor dat 
vierde natuurverschijnsel stelt de Heere geen mens. Er wordt geen 
mens gezet om het suizen van een zachte stilte na te bootsen. Daar 
wordt geen mens voor gebruikt. Weet je waarom niet? Omdat God 
dat Zelve doet. 
Aan het begin heb ik u gezegd: “Daarom is er hoop, omdat God het 
Zelve doet”. Mensen, als je daar plat ligt in het stof van de 
verootmoediging, er is geen mens die je nog redden kan. Nee hoor. 
Maar het is alleen de almachtige God Zelf Die je op kan richten. 
Weet je hoe dat gaat? Dan lig je daar plat op de grond, en je vreest 
nog elk ogenblik dat het zwaard van de Goddelijke gerechtigheid je 
doden zal. En het is rechtvaardig. En je moet het goedkeuren. Maar 
dat de Heere, de hemelse Rechter, je wel inleidt in die bange 
zielenacht, maar het daar niet bij laat blijven en je niet doden zal. 
Maar dat Hij het is Die Zijn Goddelijke hand onder je kin legt, en 
zoals het in de Psalmen staat: “Gij heft mijn hoofd omhoog en doet 
mij Uw gunst aanschouwen”. Dat doet God Zelf. Weet je hoe dat 
gaat? Als de Heere aan een verloren mens Zijn Jezus toepast. En in 
Zijn Jezus Zijn vriendelijke ogen laat zien. Ogen van mededogen. 
Ogen van erbarmen. Ogen vol van liefde. Ogen vol van Goddelijke 
barmhartigheid en genade. Dat doet God. In dat dodelijkst tijdsge-
wricht hebt Gij mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Omdat 
God Zijn oog had geslagen op dat volk van het verbond. Omdat God 
Zijn oog heeft geslagen op al de verkorenen van eeuwigheid. 
Ik mag ook dit zeggen: Omdat de Heere Zijn oog heeft geslagen, 
ook op de gemeente van Voorburg. Anders was die Bijbel al 
gesloten geweest. En anders was je de wereld allang in gegaan en 
had de Heere geen bemoeienissen meer met je gehouden. Maar 
ook voor Voorburg geldt het nog: “Wendt u toch naar Mij toe en 
wordt behouden, alle gij einden der aarde, want Ik ben God en 
niemand meer”. 
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Het is de Heere Die het Zelf maakt, dat de zachte stilte in ons hart 
beleefd wordt. En in die zachte stilte wordt iets van dat verloren 
Paradijs opnieuw beleefd, waar Adam en Eva de Heere hoorden 
naderen in het suizen van een zachte wind, waar ze de Heere aan 
hoorden komen en niet verschrikt en bevreesd geworden zijn, maar 
Hem vrolijk hebben ontmoet, elke dag opnieuw. In het suizen van 
een zachte stilte wordt in beginsel die rechtstaat hersteld. In het 
suizen van de zachte stilte klinkt de muziek van de hemelkoren, 
waar het op aan zal gaan met al die kinderen Gods. 
Elia mocht met vurige paarden en een vurige wagen daar heen 
reizen. En wij, wij sterven, of we leven nog als Christus weerkomt. 
Maar al diegenen die in dat suizen der zachte stilte zijn opgeborgen, 
die verankerd liggen in dat liefdesharte Gods in Christus, die hebben 
deze vastigheid en deze zekerheid, dat de Heere ze naar huis zal 
halen, dat Hij ze hier veilig geleiden zal in deze woestijn van het 
leven, in dit Mesech der ellende. Maar dat Hij een plaats bereid 
heeft, een woning. De Heere Jezus heeft het gezegd: “Ik ga heen 
om uw plaats te bereiden, en in het huis Mijns Vaders zijn vele 
woningen, anderszins, zo zou Ik het u gezegd hebben”. 
Mensen, is dit de hoop die je in je leven hebt? 
Elia dacht dat hij de enige was. En nu gaat de Heere Elia vertellen, 
dat wat in Zijn hand is, om nu die zachte stilte te doen horen in het 
hart, dat Hij daarmee door gaat, ook in donkere tijden heen. Ook in 
onze dagen. Hoe donker is het niet! Ja, zeggen we dan, we horen 
zo weinig van het doorbrekend werk van de Goddelijke genade. Dat 
kan allemaal best zijn. Maar dit is ook waar: “Ook heb Ik in Israël 
doen overblijven zevenduizend”. Zie je hoe een ruimte daar is bij 
God! Het was niet in die ene, in Elia alleen. Zevenduizend, alle 
knieën die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en alle mond die 
hem niet gekust heeft. 
De Heere had ze gehaald uit het duister tot Zijn wonderlijk, 
Goddelijk licht. Zomaar uit de hoeken waar ze verborgen zaten, en 
ze met Elia gezet in de rotskloof op de Steenrots, Jezus Christus. 
En zo is het de Heere Die tot op de dag van vandaag door gaat. 
Misschien zijn er daar op de Karmel wel gevallen op het slagveld 
van vrije genade, in de belijdenis: “De HEERE is God”. Dat het niet 
alleen lippentaal geweest is, maar ook hartentaal. Het zou toch 
makkelijk kunnen, of niet? Want zou er voor de Heere iets te 
wonderlijk wezen! Zou het niet een wonder wezen als er hier één, of 
twee, of vijf, of twintig, of allemaal geraakt, getroffen worden, ja door 
die dwaasheid der prediking. 
Wat is dat nu? Elke keer afgekeurd, afgekeurd. Het is maar zo 
schamel gesproken, maar besteed in de handen van die getrouwe 
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God, Die het zegt: “Het is slijk aan mijn Goddelijke vingers, maar het 
zal doen al wat Mij behaagt. Het behaagt mij om door de dwaasheid 
der prediking te bekeren die geloven”. 
Mensen, dat dat de uitloop van deze dienst zou mogen zijn. Dat je 
mensen zou vergeten, maar die Steenrots over zou mogen houden. 
Eens voor het eerst beslissend, maar ook telkens opnieuw weer 
daar naar terug gedreven. Want wij hebben een dwaalziek hart. En 
gelijk een schaap hebben we gedwaald in ’t rond, dat onbedacht zijn 
herder verloren. 
Wij hebben u getracht te tonen uit die geschiedenis, dat het de 
Heere is Die trouwe houdt. Dat doet Hij over al Zijn volk. Nooit 
vergeten. Hij is die God Die gezegd heeft: “Ik ben het begin en het 
einde, de Alfa en de Omega. Ik begin in het leven en Ik handhaaf 
dat wat Ik Zelf gewrocht heb, en dat zal juichen tot Mijn eer. Ik zal 
het ook voleindigen”. Waar voleindigt dat dan? Dat voleindigt in dat 
eeuwige begin, waar de Kerk Hem mag zien van aangezicht tot aan-
gezicht. Daar is geen steenrots meer nodig. Nee, dan mogen ze 
God vrijelijk zien van aangezicht tot aangezicht, in Wie ze geloofd 
hebben. Daar zal Hij niet meer wezen een Verterend Vuur, maar 
daar zal Hij tot in alle eeuwigheid zijn het zachte suizen van een 
heerlijke stilte. 
Daar wordt de rust geschonken. 
Daar wordt het vette van Zijn huis gesmaakt. 
Daar maakt een volle beek van wellust elk in liefde dronken. 
Zul je daar dan ook bij zijn? En zul je zo eeuwig de lof des Heeren 
mogen bedoelen? 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 107 : 10. 
 

Doch, riepen z' in d' ellenden 
Den HEER' ootmoedig aan, 
Hij deed hun angsten enden, 
En hen 't gevaar ontgaan. 
Hij zond Zijn krachtig woord, 
Hij deed hen bij Zich schuilen; 
Bracht hun genezing voort, 
En rukte z' uit hun kuilen. 
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Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


