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Elia 

 toen, later en in de eindtijd 

 

We gaan het weer hebben over 

Elia. Wat betekende zijn naam 

ook al weer:  Jahwé is mijn God.   

 

Elia is niet gestorven maar hij is 

ten hemel gevaren in een vurige 

wagen met vurige paarden. 

 (2 Kon. 2:11).   

 

Hij zal namelijk in de eindtijd – 

en mogelijk maken wij dat ook 

nog mee – samen met Mozes 

door God gebruikt worden. We 

gaan daar straks nog over lezen. 

 

Mozes is wel gestorven maar 

bevindt zich – net als Elia – toch 

nog met zijn aardse lichaam in 

de hemel.  We lezen daarover in 

de brief van Judas vers 9: 

 

Maar Michaël, de aartsengel, 

durfde, toen hij met de duivel in 

twist gewikkeld was over het li-

chaam van Mozes, geen smade-

lijk oordeel uitbrengen, doch hij 

zei: De Here straffe u. 

 

Hier staat dat de aartsengel Mi-

chaël met de duivel in twist ge-

wikkeld was over het lichaam 

van Mozes.   

 

Wanneer iemand sterft, wordt 

het lichaam in een graf gelegd 

en komt het tot ontbinding.   

 

Maar omdat Mozes (met Elia) 

nog een keer terugkomt  op aar-

de in het aardse lichaam, moest 

het worden opgenomen in de 

hemel en daar was de duivel op 

tegen. 

 

Dus zowel Mozes, alsook Elia 

hebben hun lichaam nog. Zij 

verschenen ook aan Jezus op de 

berg der verheerlijking en dat 

lezen we in  Math. 17:1/13 

 

1 En zes dagen later nam Jezus 

Petrus en Jakobus en zijn broe-

der Johannes  mede en Hij leid-

de hen een hoge berg op, in de 

eenzaamheid.  

 

2 En zijn gedaante veranderde 

voor hun ogen en zijn gelaat 

straalde gelijk  de zon en zijn 

klederen werden wit als het 

licht.  
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3 En zie, hun verschenen Mozes 

en Elia, die met Hem spraken.  

 

4 Petrus antwoordde en zeide 

tot Jezus: Here, het is goed, dat 

wij hier  zijn; indien Gij het wilt, 

zal ik hier drie tenten opslaan, 

voor U één, en  voor Mozes één, 

en voor Elia één.  

 

5 Terwijl hij nog sprak, zie, 

daar overschaduwde hen een 

lichtende wolk, en  zie, een stem 

uit de wolk zeide: Deze is mijn 

Zoon, de geliefde, in wie Ik  mijn 

welbehagen heb; hoort naar 

Hem! 

 

 6 Toen de discipelen dit hoor-

den, wierpen zij zich op hun 

aangezicht ter  aarde en werden 

zeer bevreesd.  

 

7 En Jezus kwam bij hen, raakte 

hen aan en zeide: Staat op en 

weest niet  bevreesd. 8 Toen zij 

hun ogen opsloegen, zagen zij 

niemand dan Jezus alleen.  

 

9 En terwijl zij van de berg af-

daalden, gebood Jezus hun, zeg-

gende: Vertelt  niemand dit ge-

zicht, voordat de Zoon des men-

sen uit de doden is opgewekt. 

10 En de discipelen vroegen 

Hem en zeiden: Hoe kunnen dan 

de schriftgeleerden  zeggen, dat 

Elia eerst moet komen?11 Hij 

antwoordde en zei: 

 

12 Elia zal wel komen en alles 

herstellen, maar Ik zeg u, dat 

Elia reeds  gekomen is en zij 

hebben hem niet erkend, maar 

met hem gedaan al wat zij  wil-

den. Zo zal ook de Zoon des 

mensen door hen moeten lijden.. 

 

Jezus leidde drie van zijn disci-

pelen een hoge berg op, de een-

zaamheid in. Dat hebben wij 

soms ook nodig om alleen te 

zijn met God om zijn stem te 

kunnen horen door zijn woord 

en Geest. 

 

Mozes en Elia verschenen aan 

Jezus die met Jezus spraken 

over zijn uitgang, staat op een 

andere plaats in de Bijbel – zijn 

veroordeling en kruisiging – en 

daarna klonk een stem uit de 

lichtende wolk: 

 

5b Deze is mijn Zoon, de gelief-

de, in wie Ik mijn welbehagen 

heb; hoort naar Hem. 
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Petrus refereert hier nog naar in 

zijn 2e brief hoofdstuk 1:16/18 

 

16 Want wij zijn geen vernuftig 

gevonden verdichtsels nage-

volgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Here Jezus 

Christus hebben verkondigd, 

maar wij zijn ooggetuigen ge-

weest van zijn majesteit. 

 

17 Want Hij heeft van God, de 

Vader, eer en heerlijkheid ont-

vangen, toen zulk  een stem van 

de hoogwaardige heerlijkheid 

tot Hem kwam: Deze is mijn 

Zoon,  mijn geliefde, in wie Ik 

mijn welbehagen heb. 

 

18 En deze stem hebben ook wij 

uit de hemel horen komen, toen 

wij met Hem op  de heilige berg 

waren. 

 

Wat zei Jezus nog over Elia?  

Hij zei het volgende: 

 

Mt. 17:12 Elia zal wel komen en 

alles herstellen, maar Ik zeg u, 

dat Elia reeds  gekomen is. 

 

Eerst zei Hij: Elia zal wel ko-

men en alles herstellen en dat 

wijst op het gedeelte wat wij 

straks gaan lezen in het boek 

Openbaring, en Hij zegt ook, dat 

Elia reeds gekomen is, en daar-

mee doelt Hij op Johannes de 

Doper, die optrad in de geest en 

de kracht van Elia.   

 

Eén en ander staat ook opgete-

kend in het boek Maleachi 4:5/8   

 

5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, 

voordat de grote en geduchte 

dag des Heren  komt.  

 

6 Hij zal het hart der vaderen 

terugvoeren tot de kinderen en 

het hart der kinderen tot hun 

vaderen, opdat Ik niet kome en 

het land treffe met de  ban. 

 

In vers 5 staat dus, dat God de 

profeet Elia zal zenden, vóórdat 

de grote en geduchte dag des 

Heren komt.   

 

En dat klopt ook met het boek 

Openbaring waar de verschij-

ning van Mozes en Elia ge-

noemd worden vóór het klinken 

van de zevende bazuin en dus 

voor de 2e helft van de nacht, de 

zgn. grote en geduchte dag des 

Heren. 
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We lezen hierover in Openba-

ring 11 

 

3 En Ik zal mijn twee getuigen 

lastgeven om, met een zak be-

kleed, te profeteren, twaalfhon-

derd zestig dagen lang. 

 

4 Dit zijn de twee olijfbomen en 

de twee kandelaren, die voor het 

aangezicht van de Here der 

aarde staan. 

 

De twee olijfbomen en kandela-

ren worden ook genoemd in Za-

charia 4:3 en 11-14.  

 

5 En indien iemand hun schade 

wil toebrengen, komt er vuur uit 

hun mond en het verslindt hun 

vijanden; en indien iemand hun 

schade wil toebrengen, moet hij 

zo de dood vinden. 

 

We denken daarbij aan de ge-

schiedenis van Elia, genoemd in 

2 Kon. 1:9/10 waar staat: 

 

9 Daarop zond hij tot hem een 

overste over vijftig met zijn vijf-

tigtal. En  deze klom tot hem op 

- want zie, hij zat op een berg-

top- en sprak tot hem:  Man 

Gods, de koning beveelt: daal 

af! 

 

10 Toen antwoordde Elia en 

sprak tot de overste over vijftig: 

Indien ik dan  een man Gods 

ben, laat er dan vuur van de 

hemel afdalen en u en uw  vijf-

tigtal verteren. Toen daalde 

vuur van de hemel en verteerde 

hem en  zijn vijftigtal. 

 

We gaan verder met Openb.  

11:6 

 

6a Dezen hebben de macht de 

hemel te sluiten, zodat er geen 

regen valt gedurende de dagen 

van hun profeteren. 

 

Hierbij kan weer gedacht wor-

den aan Elia  

 

6b En zij hebben macht over de 

wateren, om die in bloed te ver-

anderen en om de aarde te slaan 

met allerlei plagen, zo dikwijls 

zij willen. 

 

En hierbij kan gedacht worden 

aan Mozes. 

 

7 En wanneer zij hun getuigenis 

zullen voleindigd hebben, zal het 
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beest, dat uit de afgrond op-

komt, hun de oorlog aandoen en 

het zal hen overwinnen en hen 

doden 

 

Immers, het beest – de anti-

christ- komt pas openbaar in de 

2e helft van de nacht. 

 

8 En hun lijk zal liggen op de 

straat der grote stad, die geeste-

lijk   genaamd wordt Sodom en 

Egypte, alwaar ook hun Here 

gekruisigd werd (dat is dus het 

huidige Jeruzalem).  

 

9 En uit de volken en stammen 

en talen en natiën zijn er, die 

hun lijk zien,  drie en een halve 

dag, en zij laten niet toe, dat hun 

lijken in een graf  worden bijge-

zet. 

 

Uit de volken, stammen, talen 

en natiën … dat kan alleen maar 

door de TV en Internet dat zo-

veel mensen hun lijk zien lig-

gen.  

 

10 En zij, die op de aarde wo-

nen, zijn blijde en verheugd over 

hen en zullen  elkander ge-

schenken zenden, omdat deze 

twee profeten hen, die op de 

aarde  wonen, gepijnigd hadden.  

 

11 En na die drie en een halve 

dag voer een levensgeest uit 

God in hen, en  zij gingen op 

hun voeten staan en grote vrees 

viel op allen, die hen  aan-

schouwden.  

 

Ook dit schouwspel zal waar-

schijnlijk op de TV en Internet 

te volgen zijn. 

 

12 En zij hoorden een luide stem 

uit de hemel tot hen zeggen: 

Klimt hierheen  op! En zij 

klommen naar de hemel op in de 

wolk, en hun vijanden  aan-

schouwden hen.  

 

13 En te dien ure kwam er een 

grote aardbeving en een tiende 

deel der stad  stortte in, en ze-

venduizend personen werden 

door de aardbeving gedood, en  

de overigen werden zeer be-

vreesd en gaven de God des he-

mels eer. 

 

Midden tussen de beschrijving 

van alle gebeurtenissen in de 

eindtijd, staat een vermanende 
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en aansporende woord genoemd 

in Openb. 16:15 waar staat: 

 

Zie, Ik kom als een dief. Zalig 

hij, die waakt en zijn klederen 

bewaart, opdat hij niet naakt 

wandele en zijn schaamte niet 

gezien worde. 

 

Zie, Ik kom als een dief, spreekt 

Jezus. Dat staat ook in Matt. 

24:43-44 en dat zijn tevens onze 

kernteksten: 

 

43 Maar weet dit: als de heer 

des huizes geweten had, in welke 

nachtwaak de dief zou komen, 

hij zou gewaakt hebben en in 

zijn huis niet hebben laten in-

breken.   

 

44 Daarom, weest ook gij be-

reid, want op een uur, dat gij het 

niet verwacht, komt de Zoon des 

mensen.  

 

Ons huis is ons lichaam, dat zijn 

wij zelf. 

 

Zalig hij die waakt en in zijn 

huis niet laat inbreken.  Dan 

komt de dief binnen in ons hart 

en rooft onze tijd en interesse in 

de dingen van boven.  

Laat niet inbreken in je huis.  

Zalig (en dat is gelukkig)  is hij 

en zij,  die waakt en zijn klede-

ren bewaart, zodat onze geeste-

lijke schaamte – en dat is als ons 

vlees niet openbaar wordt – niet 

zichtbaar worde.   

 

Dan zijn wij gered én gereed als 

Jezus komt.  


