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De bediening van Elia
Galaten 3:16 zegt ons nadrukkelijk dat aan Abraham en zijn zaad de beloften zijn
gedaan en Romeinen 9:4 dat de beloften voor Israël zijn. Het Oude Testament sluit
met één van de grootste beloften aan Israël in het Woord van God. Het is een
belofte die God nog niet is nagekomen. Hij heeft bij monde van de profeet Maleachi
verklaard: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des
HEREN komt. 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’
(Mal. 4:5,6).
Dit zijn de heerlijke woorden waarmee het Oude Testament wordt afgesloten en
hoewel bepaalde passages in deze belofte enigszins duister zijn, is de
hoofdgedachte zeer duidelijk. Er wordt ons gezegd dat vóórdat ‘de grote en
geduchte dag des HEREN’ aanbreekt Elia de profeet zal worden gezonden tot het
volk van Israël en hij zal een vérstrekkend geestelijk werk verrichten. Er wordt ons
ook duidelijk gemaakt dat als dit grote werk niet gedaan zou worden, het voor de
Heer noodzakelijk wordt om de aarde met een vloek te treffen wanneer Hij komt.
De ogen van de Heer zijn te zuiver om ongerechtigheid te kunnen zien. Als Hij
vandaag naar de aarde zou komen, zou Hij overeenkomstig Zijn Woord, ‘straf
oefenen over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet
gehoorzamen’ (II Thes. 1:8) en aangezien verreweg het grootste deel van de
mensheid uit dit soort mensen bestaat, zou Hij de aarde treffen met een vloek.
Maar we kunnen gerust zijn; Hij zal dat niet hoeven doen, want voordat Hij komt, zal
Hij Elia zenden die een werk zal doen dat een dergelijke verstrekkende wraak
overbodig zal maken.
De precieze betekenis van de zinsnede ‘het hart der vaderen terugvoeren tot de
kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen’ is enigszins onduidelijk. We
kunnen evenwel met zekerheid vaststellen dat deze woorden betrekking hebben op
een werk van grote geestelijke waarde en betekenis, in de eerste plaats voor Israël
en vervolgens door hen voor alle gezinnen op de aarde. Bovendien weten we dat in
de orde van God juist het gezin de eenheid is die Hij heeft gevestigd en dat deze

woorden wijzen op een volledig herstel van het gezin wanneer God de aarde
regeert. De vader wordt binnen het gezin verondersteld het hoofd en de leraar van
de kinderen te zijn. In onze tijd is de vader niet meer in staat om hoofd of leraar te
zijn en in het beste geval beschouwen de kinderen hun vader als een
goedbedoelende kluns wiens voornaamste functie het binnenbrengen van geld is.
De bediening van Elia zal ervoor zorgen dat de vaders weer zullen zijn wat zij
zouden moeten zijn en hetzelfde zal hij voor de kinderen doen.
De woorden van de engel des Heren aan Zacharias, de vader van Johannes de
Doper, laten meer licht schijnen op de betekenis van deze zinsnede. Van Johannes
zei hij: ‘En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om
de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de
gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te
bereiden’ (Luc. 1:17).
De bediening van Johannes de Doper is niet mislukt. Velen in het land Israël
werden erdoor voorbereid op de eerste komst van Christus. Het werk van Elia in de
toekomst zal geheel Israël voorbereiden voor de tweede komst van Christus. Als Hij
terugkomt, zal Hij te maken krijgen met een volk dat volkomen voorbereid is. Er zal
zelfs niet één te vinden zijn die gedood moet worden omdat hij God niet kent. ‘Want
zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord
des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer
gedenken’ (Jer. 31:34). Dit is de belofte van God aan hen.
De woorden van Christus benadrukken nog sterker de ingrijpende geestelijke aard
van het werk dat Elia zal gaan doen. ‘En de discipelen vroegen Hem en zeiden:
Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen? Hij
antwoordde en zeide: Elia zal wel komen en alles herstellen’ (Matt. 17:10-11).
Hieruit kunnen we afleiden dat het werk van Elia niet onbelangrijk zal zijn. Hij zal
‘alles herstellen’ en dat zal gebeuren voor het begin van de grote en geduchte dag
des Heren.
We dienen er op te letten dat Elia zijn grote werk doet in een tijd en onder de
omstandigheden die het gevolg zijn van de overname van de macht door God, aan
het begin van de tijd waarin Hij over de aarde zal regeren. Hij is degene die zal
vaststellen wat de precieze grenzen zijn van het land dat God aan Abraham had
beloofd, de grenzen van het land dat toegewezen wordt aan elke stam, de verdeling
van Israël overeenkomstig de stammen, de identificatie van de familie van Aäron,
de drie onderdelen van de stam Levi, het herstel van de rechters en de raadsheren
zoals beloofd in Jesaja 1:26, de identificatie van de historische plaatsen, het herstel
en het onderhouden van de feesten. Tegenwoordig weet niemand hoe het Pascha
precies werd gevierd in de tijd van Christus. Dit alles zal worden hersteld door Elia
als God over de aarde regeert.
De profetieën van Maleachi en de woorden van de Here Jezus over de komst en de
bediening van Elia hebben velen die de profetieën met betrekking tot de
toekomende dingen bestuderen in kennelijke verlegenheid gebracht. Zij weten niet
wat zij aanmoeten met een komst van Elia en met het grote werk dat hij zal doen
voor de komst van de Heer. Zij hebben geen ruimte voor een dergelijke grootse
gebeurtenis binnen de begrenzingen van hun eigen enge systemen van

interpretatie van de profetieën.
Sommigen ontwijken het door van Elia één van de twee getuigen te maken die
voorkomen in Openbaring 11:3-12. Maar dat kan niet op Elia slaan, want zijn grote
werk bestaat uit ‘terugvoeren’. Hij voert zowel de harten van de vaders als die van
de kinderen terug. Het werkwoord ‘terugvoeren’ dat tweemaal voorkomt in de
profetie van Maleachi is het Hebreeuwse woord shuv, dat duidt op het soort
terugkeer dat te maken heeft met de bekering van het hart. Zie Psalm 51:15; 19:8
en Jesaja 6:10 waar hetzelfde woord is vertaald met ‘bekeren’. Aangezien de twee
getuigen in Openbaring de aarde en de mensen daarop slaan, kunnen we niet
beweren dat zij het werk van bekering aan het doen zijn, zodat de Heer geen
noodzaak ziet om de aarde met een vloek te slaan als Hij komt.
Sommigen ontwijken de directe profetie van Maleachi door te beweren dat deze is
vervuld in Johannes de Doper. Zij denken een goede basis voor deze opvatting te
hebben. En omdat dit overeenstemt met wat zij graag willen, weigeren zij
hardnekkig enige waarheid te overwegen die hun stelling onhoudbaar zou maken.
Bovendien weigeren zij in te zien dat als hun opvatting juist zou zijn dit het Woord
van God krachteloos zou maken. Als we het onderwijs overwegen dat van
Johannes de Doper en zijn bediening de vervulling van Maleachi’s profetie maakt,
moeten enkele feiten onder ogen worden gezien.
Toen de priesters en de Levieten aan Johannes vroegen of hij soms Elia was, was
zijn besliste antwoord: ‘Ik ben het niet’ (Joh. 1:21). Dit zou voldoende moeten zijn
om dit onderwerp te af te sluiten voor allen die het Woord van God het laatste
woord gunnen in zaken die ter discussie staan. Johannes de Doper wist
ongetwijfeld wie hij was en wat de aard was van zijn bediening en hij verklaarde dat
hij Elia niet was.
In de profetie van Maleachi komen we een directe uitspraak van de Heer tegen dat
Hij Elia de profeet zou zenden. Aangezien Johannes verklaarde dat hij Elia niet
was, kon hij niet degene zijn die God had beloofd te zenden. Zelfs al kwam hij in de
geest en de kracht van Elia, was hij niet de vervulling van de profetie van Maleachi.
God heeft een belofte gedaan en we staan volledig in ons recht als we geloven dat
Hij Zijn belofte zal waarmaken. Het is niet nodig ons tevreden te stellen met
Johannes de Doper. Als we dat doen, maken we het Woord van God krachteloos.
De taal van Mattheüs 17:10-11 lijkt erop te wijzen dat de schriftgeleerden hun
afwachtende houding tegenover de Heer rechtvaardigden door de profetie van
Maleachi te citeren. Zij beweerden dat Hij niet Elia als Zijn wegbereider had. Hierop
vroegen de discipelen: ‘Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst
moet komen?’ en ondanks het feit dat Johannes de Doper was gekomen, zijn dienst
ten einde had gebracht en was onthoofd, antwoordde de Here Jezus: ‘Elia zal wel
komen en alles herstellen’ (Matt. 17:11).
Daarmee maakte de Heer de komst van Elia en het herstel van alle dingen tot
toekomstige gebeurtenissen, zelfs na de dood van Johannes de Doper. Hij voegde
er echter aan toe: ‘Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet
erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Zó zal ook de Zoon des mensen
door hen moeten lijden. Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de
Doper tot hen gesproken had’ (Matt. 17:12-13).

Dit gedeelte wordt door velen aangehaald als bewijs dat Johannes Elia was. Op het
eerste gezicht lijkt het ook wel dat dit hier gezegd wordt, maar velen van ons
hebben geleerd verder te kijken dan alleen ‘het eerste gezicht’ als het een gedeelte
uit de Bijbel betreft. We weten dat Elia nooit is gestorven en dat Johannes uit een
vrouw geboren is. Als Johannes Elia geweest zou zijn, dan zouden we hier te
maken hebben met een duidelijk geval van reïncarnatie. Maar als dat zo is, wat is er
dan gebeurd met de Elia die ‘in een storm ten hemel’ is gevaren? Bovendien was
het Elia en niet Johannes die met Mozes verscheen op de berg der verheerlijking
(Matt. 17:3). Wat bedoelde de Heer dan toen Hij zei ‘dat Elia reeds gekomen is’?
Aangezien de schriftgeleerden het feit dat Elia nog niet was gekomen als bewijs
aanhaalden dat Jezus niet de Messias was, moge het duidelijk zijn dat Hij Zijn
woorden tot hen richtte. Als zij Johannes niet erkenden als iemand die door God
gezonden was, zouden ze ook Elia niet erkennen wanneer hij gezonden zou zijn.
Als Elia gekomen zou zijn, zouden ze hem op dezelfde manier hebben behandeld
als Johannes, aangezien Johannes in de kracht en de geest van Elia was gekomen.
Ik geloof dat de Heer hier een stijlfiguur heeft gebruikt die wij allen goed kennen.
Wij spreken ook wel over de behoefte aan ‘een Lincoln’, ‘een Gladstone’, of ‘een
Salomo’. Onze Heer vertelde de discipelen dat een Elia al was gekomen en dat de
schriftgeleerden hem hadden afgewezen. Zou het anders geweest zijn als de Elia
was gekomen?
In een eerdere verwijzing naar Johannes en Elia heeft onze Heer gezegd: ‘En
indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou’ (Matt. 11:14). De waarheid
wordt hier op dezelfde wijze tot uitdrukking gebracht als in Mattheüs 26:26 waar de
Heer heeft gezegd: ‘Dit is mijn lichaam’, wat betekent: dit vertegenwoordigt Mijn
lichaam. Op die manier gaf de Heer in Mattheüs 11:14 aan dat voor allen die dat
wilden aanvaarden Johannes de representant van Elia was en dat hij voor hen
individueel zou doen wat later Elia voor heel Israël als natie zou doen. De Heer
bevestigde dus met de woorden: ‘Elia, die komen zou’ het feit dat de komst van Elia
nog toekomstig was, ook toen Johannes op aarde was.
Er is in de Verenigde Staten een groep die zoveel waarde hecht aan de komst van
Elia die alle dingen zal herstellen, dat ze op dat principe een kerkelijke richting
hebben gebaseerd. Zij willen dat alle gelovigen uitzien naar en wachten op Elia. Dat
is verkeerd. Elia zal niet verschijnen voordat God de macht heeft overgenomen. Hij
zal al zijn werk doen binnen de kaders van het koninkrijk van God. Wat het zwaarst
is moet het zwaarst wegen en daarom moeten we uitzien naar het krachtig schijnen
van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, de Here Jezus Christus
(Titus 2:13). Elia zal niet komen eer deze grote openbaring heeft plaatsgevonden.

