De Heere is God
Er groeit geen koren op het land. De mensen krijgen honger. Dat is een straf van de Heere.
Elia, zegt God, ‘ga naar Achab’. Koning Achab wordt boos als hij Elia ziet. ‘Het is jouw
schuld dat het niet regent’, zegt hij. ‘Nee, koning, het is uw schuld’, zegt Elia. ‘U dient de
Heere niet, maar Baäl. Laat alle Israëlieten naar de berg komen. Ik heb een vraag van de
Heere voor de mensen.’
De Israëlieten gaan naar de berg Karmel. Elia vraagt: ‘is de Heere God, of Baäl’? De
mensen zeggen niets. ‘De profeten van Baäl moeten een offer maken. Ik maak ook een
offer voor de Heere. Daarna vragen we allebei om vuur’, zegt Elia. ‘De profeten vragen om
vuur aan Baäl, en ik bid tot de Heere. Als de Heere vuur geeft, is de Heere God.’ De
profeten van Baäl offeren eerst. Ze leggen een dier op het altaar. De profeten bidden de
hele dag. ‘Baäl, geef ons vuur’, roepen ze. Maar er komt geen vuur.
Elia legt een dier op het altaar. Hij maakt alles nat met water. Nu kan niemand zeggen, dat
Elia zelf het offer aansteekt. Eerbiedig bidt hij: “Heere wilt U vuur geven? Dan zal iedereen
zien dat U God bent.” Opeens komt er vuur uit de hemel. De Heere steekt het offer aan.
Alle mensen kunnen het zien. Ook de profeten van Baäl. ‘De HEERE is God!’ roepen de
mensen. Alle profeten van Baäl worden gedood. Baäl is een afgod.
De mensen gaan naar huis. Maar Elia klimt de berg Karmel op. Zijn knecht gaat met hem
mee. Elia bidt: Heere, wilt U weer regen geven? Als Elia bidt kijkt zijn knecht naar de zee.
Er is nog geen wolkje aan de lucht te zien. Weer bidt Elia tot de Heere. En weer gaat zijn
knecht kijken, wel zeven keer. Dan zegt hij: ‘ik zie een klein wolkje!’ De wolk wordt steeds
groter en groter en dan begint het te regenen. Alles kan weer gaan groeien. De mensen
hebben geen honger meer. De straf van de Heere is voorbij. Wat is de Heere goed voor
Israël!
De Heere is ook goed voor ons, ook in deze Corona tijd. De Heere laat ook door de Corona
tijd heen zien dat Hij God is. Hij heeft alle macht. Hij kan het Corona virus ook laten
verdwijnen. Wij hebben dat niet verdiend. Laten we bidden dat we voor de Heere alleen
mogen leven en Hem zullen liefhebben! Laten we ook bidden om gezondheid.

Mozes komt de
berg af met de
tien geboden.

Agenda
23 oktober

Vakantie

30 okt – 18 dec

Bijbelclub

18 december

Kerstviering

Corona-maatregelen
De club kan doorgaan, maar de coronamaatregelen zijn van groot
belang! Ouders, lees dit goed!
1. Heb je / uw kind een van de volgende klachten?
Dan mag je niet komen.
•
•
•
•
•

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

2. Heeft een familielid een van bovenstaande klachten?
Dan niet komen.
3. Ben je in contact geweest met iemand die positief getest is /
wacht op een testuitslag? Dan niet komen.

Bijbelclub ‘het Lichtpunt’ vrijdagavond van 18.45 - 20.00 uur
Buurtgebouw ‘De Arend’, Kaapstraat 34, Rotterdam
www.bijbelclubhetlichtpunt.nl
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met
Carolien Nijsse: 0180 - 611 420 of 06 - 27054358.

