
En Elia kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot 

hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? 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. En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de HEERE 

ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor den 

HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen 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 het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond 

met zijn mantel, en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: 

Wat maakt gij hier, Elia? 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. En de HEERE 

zeide tot hem: Ga, keer weder op uwen weg, naar de woestijn van Damaskus; en ga daar in, en zalf Hazael 

ten koning over Syrie. Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israel; en Elisa, 

den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden, dat 

Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal; en die van het zwaard van Jehu ontkomt, 

dien zal Elisa doden. Ook heb Ik in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet gebogen 

hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft, 1 Kon 19 : 9-18. 

 

Geliefde lezer, het jaar is weer omgevlogen. Soms kan een mens weleens moedeloos terneer 

zitten wanneer hij ziet op de kerkelijke toestand van land en volk. Bij Elia was dit niet anders 

toen hij daar in die spelonk vernachtte. Totdat des Heeren Woord tot hem geschiedde: “Wat 

maakt gij hier, Elia…??” Elia was de strijd moe en wenste liever te vertrekken naar het hemelse 

Kanaan der eeuwige ruste. Maar dan bemoedigd God hem door te zeggen dat er zeven duizend 

in Israel waren die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ik kan niet zeggen geijverd te 

hebben als Elia. Ik kan niet in zijn schaduw staan. Maar toch verblijdde mij het zien van deze 

cijfers van de prekenstatistieken, en ik hoop niet alleen mij, maar misschien mag het u ook 

enigszins bemoedigen, lezer. Wees dan hierin bemoedigd dat u niet de enige bent die regelmatig 

een preekje van m’n website mag beluisteren. Niet om mij, want ik ben maar een doorgeefluik. 

Gisteren belde er nog een Nederlander uit Australië op, en vroeg me of ik hem preken van ds. 

Kort en ds. Veldman wilde sturen. Hij vertelde me hoe hij lange tijd in de wereld had geleefd, 

door God was stilgezet, en nu een andere begeerte heeft gekregen. (God werkt nog, lezer!) Hij 

vertelde me ook dat er daar in dat grote werelddeel werkelijk niets meer te vinden is. Ik heb hem 

de mp3-preken toegestuurd, en hoop van ganser harte dat hij ze onder de zegen des Allerhoogste 

mag gaan beluisteren. We zijn onze website eind 2008 gestart, en hebben tot en met het einde 

van dit jaar 2011 ruim 450.000 preken mogen verspreiden, waarvan 2/3 beluisterd en 1/3 

gedownload. Dit aantal is inclusief al de prekendvd’s die we tegen kostprijs mochten verkopen. 

Ook wordt er best veel gelezen, maar omdat daarvan best veel stukken van mezelf bijzitten….wil 

ik hiervan liever geen cijfers ten toon stellen. Ik hoop dat het tot stichting en opscherping mag 

zijn. Bij leven en welzijn en met de hulp des Heeren hoop ik in het begin van het komende 

nieuwe jaar m’n boek These & Antithese (600 blz.) uit te geven, met name bedoeld voor mensen 

die weinig lezen op internet. We zijn er zeer mee verblijd en hopen van ganser harte dat God 

deze gepredikte waarheid aan uw aller hart rijkelijk zou willen zegenen voor tijd en eeuwigheid. 

Gode tot eer en veler zielen tot zaligheid, is mijn wens en stille bede. 

 

DJK  


