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Voelt u zich veilig in Nederland? Vertrouwt u de ander nog?





De tijd van Elijah en onze tijd

• de godsopenbaring van Achab
• de Godsopenbaring van Elijah



1e dieptepunt: verdeeld

Salomo verdeelde het koninkrijk
1. Jerobeam verdeelde de godsdienst 

2. Nadab - nieuwe generatie, nieuwe kans
3. Baësa - ander geslacht - nieuwe kans

4. Ela - nieuwe generatie, nieuwe kans
5. Zimri verdeelde het leger
6. Omri verdeelde het volk
7. Achab...

Wat verdeelde Achab?



1e strategie: verdelen

• Achab verdeelde de geest van het volk

Elia: hoe lang hinken jullie op twee gedachten?



2e dieptepunt: verkocht

Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, 
meer dan allen die er vóór hem geweest waren. (1 Kon. 16:30).

Er is nooit iemand zoals Achab geweest, die zichzelf verkocht om te 
doen wat slecht is in de ogen van de HEERE, omdat Izebel, zijn vrouw, 
hem [daartoe] aanspoorde. (1 Kon. 21:25)



2e strategie: omgekeerd samenbinden

van individu naar massa
van feminisme naar gendergelijkheid
van emancipatie naar antidiscriminatie

Alle orde die God gegeven heeft, wordt ongedaan gemaakt.
Daarvoor is nodig dat mensen zich uitleveren.



3e dieptepunt: onderworpen

Het wordt voor hem een kleinigheid om verder te gaan met de zonden 
van Jerobeam, zoon van Nevat; hij neemt Izebel, dochter van Ethbaäl, 
koning der Tsidoniërs, en gaat verder en dient de baäl en onderwerpt 
zich aan hem. (1 Kon. 16:31, Naardense Bijbel).

Onderwerping aan de geestelijke machten / engelvorsten / goden



3e strategie: Izebelgeest

Verdelen

• Tolerantie (ontucht)
• Manipulatie (valse profetie)

Samenbinden

• Dominantie (strijd)
• Intimidatie (occultisme)

Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw 
Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, 

ongemoeid haar gang laten gaan om te onderwijzen 
en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij 

bedrijven en afgodenoffers eten. 



4e dieptepunt: overheerst

32 Hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, dat hij 
in Samaria gebouwd had. 33 Ook maakte Achab een gewijde paal, 
zodat Achab nog meer deed om de HEERE, de God van Israël, tot toorn 
te verwekken dan alle koningen van Israël die er vóór hem geweest 
waren.



4e strategie: bezitten

-

vader/moedergod El Asjera

YHWHnatuurgoden Baäl Astarte

engelvorsten koning van Tyrus 
(Ezech. 28)

koningin van de hemel 
(Jer. 44)

aardse vorsten vorst van Tyrus hogepriesteres-koningin Koning van Israël

namelijk: Ethbaäl Izebel Achab



Europa





an image of the entire 
mosaic from Byblus, on 
display in the National 
Museum, Beirut, 
Lebanon.



The Abduction of Europa 
1550 Jean Cousin ( Son ) 
1552 - 1594 France French 
( In Greek mythology Europa 
was the mother of King 
Minos of Crete, a woman 
with Phoenician origin of 
high lineage,and for whom 
the continent Europe was 
named )

zoals Izebel was



’Europa riding the Bull’, sculpture in the European district of Brussels
Credit : some rights reserved Source : Sebastia Giralt on www.flickr.com 



Another statue of Europa on the bull’s 
back outside the Louise Weiss 
Building that houses the European 
Parliament, located in the French city 
of Strasbourg. This sculpture, a gift 
from the Island of Crete, weighs 60 
tonnes and is made of three different 
materials: Steel and glass, to portray 
the bull’s hybrid nature, and bronze 
for the woman; the ripples around 
the bull’s front limbs represent water:



From the West of Spain, above the 
Portuguese frontier, at the seaside resort, 
Vigo, a triumphant Europe appears to mark 
its Atlantic boundary. A seven meters high 
bronze statue, placed in  1989, shows a 
proud Europe with the EU flag holding high, 
implying also the Western frontier of the 
European Union. Its sculptor is Juan José 
Oliveira Viétez.



statue with bull Taurus and Europa at 
city hall city Breisach at Rhine district 
Breisgau Hochschwarzwald Baden 
Württemberg



Stier voor de 
New York stock 
exchange, 1989 
(illegaal 
neergezet)



Stier op het 
Damrak 
(voor de 
beurs)



Bull and Bear sculpture 
in front of the historic 
building of the Frankfurt 
stock exchange of the 
Deutsche Boerse AG in 
Frankfurt am Main



Obilisk op het 
Pietersplein, komt 
uit Egypte (Luxor)



http://www.pbs.org/wgb
h/nova/egypt/raising/wo
rld.html



Tempel van Zeus uit Pergamus (Berlijn Pergamus Museum), de troon van de satan



Neurenberg, replica van de 
troon van Zeus, door Hitler 
gebouwd



Obama aanvaart zijn kandidatuur met een replica van de troon van Zeus







The statue is of a 
Baphomet, a goat-
headed idol found in 
several instances in the 
history of occultism. 
(2015, Detroit, 
satanskerk)



5e dieptepunt: geofferd

34 In zijn dagen bouwde Hiël uit 
Bethel Jericho weer op. Op zijn 
eerstgeboren zoon Abiram legde 
hij de fundamenten ervan, en op 
zijn jongste zoon Segub richtte hij 
de poorten ervan op, 
overeenkomstig het woord van de 
HEERE, dat Hij gesproken had 
door de dienst van Jozua, de zoon 
van Nun.

In die tijd liet Jozua het volk 
zweren: vervloekt is die man voor 
het aangezicht van de HEERE die 
opstaat om deze stad Jericho te 
herbouwen. Laat hij haar 
fundament leggen op zijn 
eerstgeboren zoon en haar 
poorten oprichten op zijn jongste 
zoon! (Jozua 6:26).



5e strategie: de dood van de toekomst

Chiël: Mijn God leeft
Abiram: Mijn vader is verheven
Segub: Verheven (onbereikbaar)



Elijah: Mijn Heer is JHWH
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Deel 2: de Godsopenbaring van Elijah



De tijd van Elijah en onze tijd

Deel 1: de godsopenbaring van Achab
Deel 2: de Godsopenbaring van Elijah



Deel 1 samengevat

Dieptepunten

1. verdeeld
2. verkocht
3. onderworpen
4. overheerst
5. geofferd

Strategieën

1. verdelen
2. omgekeerd samenbinden
3. Izebelgeest
4. bezitten
5. de dood van de toekomst













1 Kon. 17:1 

En Elijah, de Tishbiet, uit de inwoners van Gilead, 
zei tegen Achab: 
Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, 
voor Wiens aangezicht ik sta, 
er zal deze jaren geen dauw of regen komen,
behalve op mijn woord!

1. Zijn afkomst

2. Zijn toekomst



1. Zijn afkomst

Waarom staat er Elijah de Tishbiet, uit de inwoners van Gilead?

Elijah de bijwoner van de bijwoners van Gilead

Elijahoehatishbiymothishbiygilead

bijwoner

wonen / verblijven



1. Zijn afkomst

Ezechiël 26:19-20 Want zo zegt de Heere HEERE: 
Wanneer Ik van u een verwoeste stad maak, 

als steden die niet bewoond worden, 
wanneer Ik een watervloed op u af laat komen 

en de grote wateren u zullen bedelven, 
 
dan zal Ik u laten neerdalen 

met hen die in de kuil neerdalen, 
naar het volk van oude tijden af. 

Ik zal u laten verblijven in de onderste plaatsen van de aarde, 
bij hen die in de kuil zijn neergedaald, 
in de verwoeste plaatsen van weleer, 

 
zodat u niet bewoond wordt. 
En Ik zal het sieraad in het land van de levenden herstellen.



1. Zijn afkomst

Hosea 3:3 De HEERE zei tegen mij: Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door 
haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de HEERE de Israëlieten bemint, 
hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. 2 
Voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor 
mij. 
3 En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij mij blijven, u mag geen hoererij 
bedrijven; u mag geen andere man toebehoren, en ook ik zal niet bij u komen. 

4 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, 
zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en [met] afgodsbeelden. 

5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken 
en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn 
goedheid wenden, in later tijd.



1. Zijn afkomst

Wij zijn bijwoners; het land én het volk is van JHWH

Het huis van Israël

1. Tyrus zal geen bijwoner meer zijn
2. Het huis van Israël zal zich bekeren - in later tijd



2. Zijn toekomst

Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u 
afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. 

Anders zal de toorn van JHWH tegen u ontbranden en zal Hij de 
hemel sluiten, zodat er geen regen zal zijn, de aardbodem zijn 
opbrengst niet zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit 
het goede land dat JHWH u geeft.

Deut. 11:16-17



2. Zijn toekomst
En Elijah, de Tisbiet, uit de 
inwoners van Gilead, 
zei tegen Achab: 
JHWH, de God van Israël leeft, 
voor Wiens aangezicht ik sta, 
er zal 
deze jaren 
geen dauw of regen komen, 
behalve op mijn woord. 
1 Kon. 17:1

En het gebeurde 
na vele dagen 
dat het woord van JHWH tot 
Elijah kwam, 
in het derde jaar: 
Ga, vertoon u aan Achab, 
want Ik zal regen geven 
op de aardbodem.
1 Kon. 18:1



2. Zijn toekomst
Drie jaar en zes maanden?
Een tijd, tijden, en een halve tijd

Een jaar, twee jaren, en het scheiden van de tijd
Een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden, en een scheiding

Op helft valt de scheiding tussen 
leven en dood. Tussen ingaan in 
het Koninkrijk of buiten blijven.



2. Zijn toekomst

Een tijd

tijden

Een halve tijd

Krith

Zarfath

Israël

Afgesneden

Loutering

1000

2000

500?

Dit zijn de dagen van Elijah

Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt, mijn 
dagen heeft Hij verkort [qatsar]. 25 Mijn God, zei ik, 
neem mij niet weg op de helft [chetsy] van mijn dagen, 
Uw jaren duren voort van generatie op generatie. 
Want een ogenblik duurt ZIjn toorn, een leven Zijn 
goedgunstigheid. (Psalm 30:6)



3. Wat te doen?

1. Wederkeren
2. Weten - waarheid van het Woord
3. Wachten
4. Werken
5. Waken
6. Worship



Elijah: Mijn Heer is JHWH


