Drie grote
toekomstige

scheidingen

Jezus brengt verdeeldheid
“Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar
eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis (ook in Gods huis, de
Gemeente) verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen haar
schoonmoeder.” (Luk. 12:51-53)
“Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; ik ben niet gekomen
om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te zaaien
tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een
schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn (of haar) kruis niet op zich neemt en Mij
navolgt, is Mij niet waard.” (Matth. 10:34-38)
Toegevoegd door A. Klein

*****************************************************************************************
Bijbelstudie van H. Siliakus
(21.10.1948 – 10.11.1995)

Algemene noot:
1. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
2. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt
1 hierboven.
3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
4. Af en toe zijn er woorden (meestal tussen haakjes) nader uitgelegd of toegevoegd door AK (= A. Klein), die
deze versie heeft uitgetypt, alsook bewerkt. Ook alle noten zijn, ter aanvulling en verduidelijking, toegevoegd
door AK.

Nieuwe opmaak: september 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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Ongerechtigheid en oordeel
“De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de
1
2
mensen” (Rom. 1:18a). Er is een verband tussen het oordeel van God en de slechtheid van de mensen (de zgn.
3
“boze daden” – wat “de goddeloosheid en ongerechtigheid” in Gods ogen waarlijk is). Dit schijnt een overbodige
opmerking te zijn, maar om tweeërlei reden moet hij toch gemaakt worden.
ste
• In de 1 plaats, omdat er zelfs onder de gelovigen lieden zijn die in ONvoldoende mate doordrongen zijn van
het absoluut verwerpelijke van ALLE zonde voor God.
de
• In de 2 plaats, omdat, als wij de slechtheid (dus: de ongerechtigheid) in een bepaald verband (gaan) zien, dit
ons – innerlijk – “dwingt” tot een nauwkeuriger onderzoek van hoe de slechtheid (of ongerechtigheid) zich
openbaart.
Alle slechtheid (of ongerechtigheid), van ELKE vorm en ELKE intensiteit, vráágt om het oordeel van God.
Klassieke voorbeelden van de werking van deze waarheid zijn het gericht (of: het oordeel) over de steden Sódom
en Gomorra en het bijna voltrokken oordeel over de stad Ninevé in de dagen van Jona. Maar het treffendst wordt
deze waarheid, die van alle eeuwen is, geïllustreerd in de geschiedenis van de zondvloed. In Genesis 6 vers 5-8
lezen wij over het voornemen van God om de toenmalige wereld te verderven. De overwegingen, die aan het besluit tot verwoesting ten grondslag lagen, waren: “de Here zag dat de mens op de aarde DOOR en DOOR
SLECHT was” en “heel de gedachtenvorming van zijn hart was te allen tijde alleen maar SLECHT (SV:
boos)” (Gen. 6:5). Ongerechtigheid en goddeloosheid vroegen om het oordeel van God en dat bleef dan ook niet
uit. Er staat echter ook geschreven: “Maar Noach vond genade in de ogen van de Here” (Gen. 6:8), hetgeen
ons brengt tot nog een andere waarheid, namelijk deze: dat de grote algemene oordelen van God altijd SCHEIDING brengen. Wanneer Gods toorn ontbrandt vanuit de hemel zal er altijd een SCHEIDING plaatsvinden
tussen degenen die door God gespaard en bewaard worden (altijd de minderheid) en al degenen die door
Gods Zwaard getroffen worden (altijd de meerderheid).

Ongerechtigheid en scheiding
Slechtheid (of ongerechtigheid) brengt dus oordeel, en oordeel brengt SCHEIDING. Als het oordeel nu te maken
heeft met de ongerechtigheid en de SCHEIDING verband houdt met de voltrekking van het oordeel, dan is het
duidelijk dat er ook een verband of betrekking moet zijn tussen die SCHEIDING en de slechtheid (of ongerechtigheid) van de mens. Al lijkt ook deze conclusie niets anders dan het laten oplichten van iets dat bekend is, en schijnt
het alsof dit verband in een oogwenk is te overzien, om de hierboven reeds vermelde twee redenen is het beslist
van belang er aandacht voor te vragen.
De zondvloed typeert het grote oordeel – met de grote SCHEIDING die ermee gepaard gaat – dat over de mensheid in het laatste der dagen (van de eindtijd) zal komen. In het artikel over “Het triomferende Woord” (zie bijlage
4
1) werd reeds uiteengezet waarom dit zo is, maar wij kunnen net zo goed volstaan met te verwijzen naar wat de
Here Jezus Christus Zèlf gezegd heeft over de dagen van Noach in Mattheüs 24 vers 37-39. Gods Woord leert ons
hier dat de splitsing, die plaats zal hebben bij dat toekomstige “oordeel van de (weder)komst van de Zoon des
mensen”, drieërlei zal zijn. Er zal straks sprake zijn van 3 grote SCHEIDINGEN. Over één van die scheidingen
(de laatste) wordt ook in Mattheüs 24 gesproken (zie vers 40-41). Onderzoeken wij deze 3 toekomstige scheidingen, dan ontdekken wij, dat het bij alle 3 om een openbaring van de slechtheid (dus: de zonde, de goddeloosheid
of de ongerechtigheid) gaat. Uiteraard zijn het 3 – van elkaar verschillende – manifestaties van het kwaad,
waar dan het oordeel van God over komt; anders zouden er geen 3 SCHEIDINGEN behoeven te komen, maar
zou één reeds voldoende zijn om het door God beoogde resultaat te bereiken. Het kwaad, de slechtheid (of ongerechtigheid), openbaart zich kennelijk op 3 verschillende manieren in het menselijk hart (met een veelvoud aan
variaties). Er is dus alle reden voor om niet te snel te zeggen, dat wij met IEDERE VORM van zonde in ons
leven afgerekend hebben. Misschien dachten sommigen van u die dit lezen, dat de slechtheid (of ongerechtigheid) zich maar op één manier – weliswaar met variaties – openbaart. De wetenschap, dat de toorn van God
eens over ALLE ongerechtigheid wordt geopenbaard, zou ons ALLEN tot diepgaand ZELFonderzoek moeten brengen.

De mensheid “gevierendeeld”
Drie verschillende SCHEIDINGEN vereisen het aanleggen van 3 verschillende criteria, op grond waarvan scheiding plaats zal hebben. Als er driemaal SCHEIDING wordt gemaakt, op grond van verschillende beoordelingsformules, betekent dat ook dat er 3 verschillende gekarakteriseerde mensengroepen onder het oordeel worden ge1

De Bijbelteksten zijn – voor zover mogelijk – uit de Hernieuwde Statenvertaling (HSV). (noot – AK)

2

In het oorspronkelijke artikel staat “boosheid” in plaats van “slechtheid”, mede op basis van het woord “boos” in Gen. 6:5 van
de Statenvertaling (SV). Maar er worden o.i. de “boze en zondige daden” (zoals goddeloosheid en ongerechtigheid) mee bedoeld. En in de HSV, de vertaling die wij zoveel mogelijk gebruiken, staat “slecht” in plaats van “boos” vermeld! Vandaar dat wij
de studie op dit punt hebben aangepast! (noot – AK)
3

Met “boze daden” wordt al aangegeven wat de BRON van al die daden is: Het is namelijk “de boze” (d.i. de satan) die mensen
inspireert tot het kwade, tot zonde en ongerechtigheid etc. etc. (noot – AK)

4

Deze studie, “Het triomferende Woord”, is – voor uw gemak – (als bijlage 1) onderaan deze studie vermeld. (noot – AK)
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bracht. Of, anders gezegd, God verdeelt de mensheid kennelijk in vieren en gaat op 3 niveaus de goeden van
de kwaden afscheiden. Om tot een karakterisering van deze 3 niveaus te komen (waarbij de mensheid dus in vier
groepen verdeeld wordt, want in elk van de 3 “lagen” vindt SCHEIDING plaats), keren wij nog eens terug naar Gede
nesis 6. In het 7 vers van dit hoofdstuk vinden wij namelijk een merkwaardige driedeling. Er wordt daar gesproken van achtereenvolgens:
1. “de mens, ... van mens tot vee”;
2. “de mens, ... van mens ... tot kruipende dieren”;
3. “de mens, ... van mens ... tot vogels in de lucht (SV: het gevogelte des hemels)”.
De wijze van uitdrukken in dit vers maakt dat de genoemde diersoorten ook als typeringen van bepaalde mensengroepen kunnen worden opgevat. En – in verband met de 3 SCHEIDINGEN, waarbij wij zo dadelijk stil zullen staan
– blijken dit heel bruikbare onderscheidingen.
5
1. Met “vee” kunnen wij de “beestachtigen” onder de mensen karakteriseren.
2. De “kruipende dieren”, dat zijn zij, wier wegen in het verborgene zijn: de “geveinsden” onder de mensen.
Geveinsden, huichelaars, zijn als verraderlijke slangen.
3. Tenslotte typeren de “vogels” al degenen die een “wandel in de hemel” hebben: de ware “kinderen Gods”.
Deze korte en kernachtige omschrijving van de 3 verschillende groepen, waarin de mensheid kan worden verdeeld
(of eigenlijk vier, want uiteindelijk worden de “vogels” in twee groepen verdeeld), dient om de gedachten te bepalen. Het verband met de 3 SCHEIDINGEN zal weldra blijken.

De 1ste scheiding
ste

De 1 grote SCHEIDING die in de nabije toekomst plaats zal hebben, is de scheiding tussen “TARWE en ONKRUID”. Lees hiervoor de gelijkenis van het onkruid in Mattheüs 13 vers 24-30 en Jezus’ eigen verklaring van deze
gelijkenis in Mattheüs 13 vers 36-43. Jezus Zelf geeft aan, dat met de tarwe “de kinderen van het Koninkrijk (van
God)” worden bedoeld en dat het onkruid de typering van “de kinderen van de boze (d.i. van satan)” is. Het is dus
een scheiding tussen GELOVIGEN en GODDELOZEN (waaronder men ook de afgodendienaars moet rekenen,
mede in de zin van: aanhangers van andere godsdiensten). Deze SCHEIDING vindt plaats, vlak voor het moment
dat de oogst van “de tarwe” wordt binnengehaald. “De oogst is het einde van de (huidige) wereld”, zegt Jezus (zie
Matth. 13:39). Van welke wereld? Niet van de wereld van het 1000-jarig rijk, zoals een zekere A. Luijben in zijn
warrige boek “Door het oog der profeten” beweert.
De “voleinding der wereld” (zie Matth. 13:39 uit de Statenvertaling) is dus het einde van de “huidige wereld”
(dezelfde wereld als door Jezus bedoeld in Matth. 28:20). De beelden van de Goddelijke profetie zijn niet willekeurig gekozen. Aan de oogsttijd gaat in de natuur de spade (of: late) regentijd vooraf. Onder de grote Spade Regen6
opwekking , waarmee de huidige tijdsbedeling van de Heilige Geest zal worden afgesloten, zal “de oogst
van de aarde geheel rijp worden” (zie Openb. 14:15). Een grote oogst van zielen zal worden binnengehaald
7
(zie ook Lukas 14 vers 21-23: de Spade Regen-opwekking gaat aan de Bruiloft van het Lam vooraf).
Maar… aan het begin van de oogstfase van die grote opwekking zullen de engelen Gods eerst het onkruid – de
“beestachtigen”, de goddelozen – separeren (d.i. afzonderen, van de anderen scheiden). Zij worden in de “vurige
oven” geworpen, wat, in eerste instantie, betekent dat zij de Grote Verdrukking zullen ingaan en, in laatste instantie, dat zij voor eeuwig in de Gehenna, de “Poel van vuur” (d.i. de eigenlijke “hel”) zullen verblijven. God zal bij
ste
deze 1 grote SCHEIDING als criterium hanteren: Zij die HET BOZE OPENLIJK DOEN. Zij die openlijk ongerechtigheid (de zgn. “boze daden”) bedrijven en zich daarop zelfs durven beroemen (de beestachtigen, het “vee”,
de “honden”, de “vuilen”, enz. – zie onder andere Openb. 22:11 en 15) zullen het eerst worden uitgerangeerd.
ste
De 1 openbaring van het kwaad, die onder het oordeel (van God) komt, is die van het OPENLIJK bedreven kwaad. Onkruid onderscheidt zich duidelijk van het koren.

De 2de scheiding
de

De 2 grote SCHEIDING, die nà de scheiding van de tarwe en het onkruid zal plaatsvinden, is de scheiding van
“TARWE en KAF”. Over deze splitsing heeft Johannes de Doper gesproken in Mattheüs 3 vers 11-12. Zeer beslist
ste
kan deze SCHEIDING niet dezelfde zijn als de 1 , want als hetzelfde beeld wordt gebruikt (te weten van de
“oogst”), zal om dezelfde zaak aan te duiden steeds dezelfde handeling worden gebruikt, wanneer men althans
misverstanden wil voorkomen.
De SCHEIDING van “tarwe en kaf” is een scheiding van een geheel andere orde dan die van “tarwe en onkruid”. Het verband waarin over deze scheiding gesproken wordt, geeft dat al aan. In Mattheüs 3 (vers 7 t/m 12)
spreekt Johannes de Doper tegen Farizeeën en Sadduceeën. Hij noemt deze Schriftgeleerden “adderengebroed”
(d.i. “kruipend gedierte”!). Maar Jezus, als Hij dezelfde groep personen bedoelt, heeft het over “geveinsden” (zie
Matth. 23:13-33). Geveinsden, huichelaars, “vroomdoeners” (de Bijbel verstaat onder “veinzers”: een bepaalde
groep GELOVIGEN), doen zich voor als rechtvaardigen, maar zij zijn het NIET (zie Matth. 23:28). Zij zijn als het
kruipend gedierte, dat voor het menselijk oog verborgen wegen bewandelt. Zij zijn precies wat “kaf” is ten opzichte
van de echte tarwe. Onder “kaf” verstaat men namelijk dat onderdeel van het koren, dat niet echt (wel in schijn
5

Met “beestachtigen” worden zij bedoeld die zich – op welke manier en in welke mate dan ook – als “een beest” gedragen. Zij
worden door lage driften geleid (en gedragen zich daardoor – soms of veel vaker – mensonwaardig, liederlijk, gemeen, dierlijk,
bestiaal etc.). (noot – AK)
6

Spade Regen-opwekking = De opwekking NA de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
(noot – AK)
7

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”.
(noot – AK)
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voor ONdeskundigen) tot de graankorrel behoort. De SCHEIDING tussen “tarwe en kaf” stelt daarom de scheiding voor tussen OPRECHTEN en GEVEINSDEN; een scheiding die zich IN de Gemeente des Heren zal voltrekken.
ste
Moeten deze geveinsden dan niet al bij de 1 zuivering van de rechtvaardigen worden afgescheiden? Neen, want
geveinsden zijn wezenlijk anders dan goddelozen; zij worden zelfs nog opgeroepen om “vruchten voort te
de
brengen in overeenstemming met de bekering” (zie Matth. 3:8 en 10). Deze 2 grote SCHEIDING zal plaats
8
hebben aan het eind van de Spade Regen-opwekking, nà de oogst (op de “dorsvloer” , die zal worden “doorzuiverd”, dat is – in geestelijke zin – “door en door gezuiverd” van al het onreine en onheilige).
9
Het is niet voor niets dat Johannes, als hij handelt over deze grote “doorzuivering” , spreekt over “de doop met de
Heilige Geest en met vuur” (zie Matth. 3:11-12). Evenals de botte zondaars (de goddelozen) komen ook de
vrome zondaars (de geveinsden) in het “onuitblusbaar vuur” terecht (waarmee dus zowel naar de Grote Verdrukking als naar de eeuwige hel [in het Hebreeuws: “Gehenna” genaamd] – die na het eindgericht komt – wordt
de
verwezen). Het criterium dat God bij deze 2 grote scheiding hanteert, is: HET SLECHTE (dus: de ongerechtigheid) WILLEN en, IN HET VERBORGEN, DOEN. Het hart van de schijnheilige, de “kruiper”, gaat uit naar
alle slechtheid en ongerechtigheid. Maar in de Spade Regentijd, onder de bediening van de Heilige Geest, zal hij of
zij worden ontdekt en uitgezuiverd.
de
De 2 openbaring van het kwaad, die onder het oordeel (van God) komt, is dus die van het HEIMELIJK bedreven kwaad.

De 3de scheiding
de

Nog zal hiermee het Goddelijk reinigingswerk niet voleindigd zijn, want… een 3 grote SCHEIDING zal komen, een scheiding die daarom zal worden voltrokken in de gelederen van de oprechte kinderen Gods, die in de
eindtijd allen zullen behoren tot de AANVANKELIJKE Bruidsgemeente (maar… uiteindelijk zullen niet allen tot de
DEFINITIEVE Bruidsgemeente behoren).
de
Deze 3 grote SCHEIDING is de scheiding tussen “WIJZEN en DWAZEN”. Zij wordt bedoeld in de bekende gelij10
kenis van de maagden in Mattheüs 25 vers 1-13. Het is een SCHEIDING die zich voltrekt in de kring van degenen die – geestelijk gezien – “vogels” genaamd kunnen worden (namelijk: zij die “wandelen als burgers van
het Rijk der hemelen” – zie Filip. 3:20). Nà de Spade Regen-opwekking – die hier samengetrokken is tot één gebeurtenis, namelijk het (in geestelijke zin “wakker worden” en) “opstaan” van de 10 maagden (zie Matth. 25:7) – en
11
vlak voordat de Bruiloft van het Lam een aanvang zal nemen, zullen de oprechte christenen opgedeeld worden in
“wijzen” en “dwazen”. Het is de scheiding tussen GEREEDZIJNDEN en TRAGEN en/of ONBEDACHTZAMEN.
De gereedzijnde christenen hebben voldoende “olie van de Geest” (let op, er komt een tijd, dat wij niet meer zullen
“uitdelen”!), de trage christenen hebben een wegkwijnende hoeveelheid “Geestes-olie”, niet voldoende om de Bruiloft van het Lam te kunnen bijwonen. Op het exacte moment van het weerklinken van het “middernachtelijk geroep”
zal van de “dwazen” – dat zijn: de traaghartige en/of onbedachtzame christenen – NIET kunnen worden gezegd,
dat zij VERVULD zijn met de Heilige Geest. Zij zijn allen ONvervuld, ook zij die “een beetje” Geestes-olie bezitten,
want VERvuld is men uiteraard alleen als men GEHEEL VOL is van Gods Geest. Ook vandaag zijn vele “vervulden” alleen maar ZOGENAAMD vervuld met Gods Geest, want van VERvulling is geen sprake als men niet
VOL van de Heilige Geest is. Vanzelfsprekend kan men niet VOL van Gods Geest zijn zonder de Schriftuurlijke heiligmaking (die zowel het INNERLIJKE als het UITERLIJKE leven betreft). En hiermee komen wij tot het
“zwakke punt” van al de tragen onder de oprechte kinderen Gods (de geveinsden rekenen wij hier natuurlijk niet
bij), want traagheid en onbedachtzaamheid in het geestelijk leven is het gevolg van het feit, dat men nog aangede
trokken wordt door de ongerechtigheid. Het criterium bij de 3 en laatste grote scheiding is dan ook: NOG
AANGETROKKEN EN BEÏNVLOED WORDEN DOOR HET BOZE (d.i. door de ongerechtigheid). U ziet hoever
God in Zijn oordeel over het kwaad gaat. Zelfs als het kwaad zich in uw hart openbaart als “invloed” alleen (leidend
tot bijvoorbeeld geestelijke luiheid), zult u niet tot de gereedzijnden van dat toekomstig profetisch uur behoren! Een
ieder neme het vermaan van Efeze 5 vers 15-18 ter harte: “Let er dan op, dat u voorzichtig wandelt, niet als onwij8

a) De dorsvloer = De plaats van reiniging, van zuivering. Het kaf (beeld van de geveinsden) wordt gescheiden van het koren
(beeld van de oprechte kinderen Gods). Daar wordt wat oprecht is, gescheiden van wat vals is. Ons wordt hier voorgehouden, dat een proces van reiniging vooraf zal moeten gaan voordat de Gemeente zover is, dat zij Jezus’ Bruid zal kunnen zijn. Hetzelfde wordt ons meegedeeld in 2 Kronieken 3 vers 1, waar wij lezen, dat de tempel van Salomo op een dorsvloer
werd gebouwd! Door loutering naar heerlijkheid, is een waarheid die telkens weer in de Schrift naar voren wordt gebracht en die
in het bijzonder tot de ervaring van de Bruidsgemeente zal behoren. Reiniging en loutering, kruisiging van het vlees, lijkt de
mens geen aangename zaak, maar hier (in hoofdstuk 3 van Ruth – zie noot 8b) wordt het dorsen niet afgeschilderd als een
werk dat zuchtend verricht wordt, maar als een feest (zie vers 3). Afzondering, heiligmaking, is “trachten naar wat begeerlijks”, zegt Spreuken 18 vers 1. Tenzij wij de reiniging en loutering in ons leven ook als een waarachtig “feest” gaan beschouwen, zullen wij nimmer tot de Bruid des Heren kunnen behoren! Dit is wat bedoeld wordt in Openbaring 19 vers 7 met “en Zijn
vrouw heeft zichzelf bereid”. Het is een feest voor een bruid om zich gereed te maken voor het moment waarop zij aan haar
bruidegom zal worden voorgesteld. Zij zal er met blijdschap aan werken om er op dat moment onberispelijk en alleszins beminnelijk uit te zien. Voor allen die Christus eenmaal hopen te zien “gelijk Hij is”, geldt, dat zij zichzelf daartoe reinigen (zie 1 Joh.
3:2-3). Hoeveel te meer zal dat gelden voor die gelovigen die eenmaal tot de Bruid van Jezus zullen mogen behoren!
b) Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Het boek Ruth in profetisch licht”. (noot – AK)
9

Het woord “doorzuiveren” staat vermeld in Matth. 3:12 en in Luk. 3:17 van de Statenvertaling. (noot – AK)

10

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”. (noot – AK)

11

Zie noot 7.

Drie grote toekomstige scheidingen

5

zen, maar als wijzen, en gebruik de tijd goed, omdat de dagen boos zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar
begrijp (SV: versta) wat de wil van de Here is. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word
vervuld met de Geest (van God)”.
Al zullen de “dwazen” dan niet, net als de goddelozen en de geveinsden, in het uiteindelijke “onuitblusbaar vuur”
terechtkomen, hen wacht wèl de “buitenste duisternis” van de Grote Verdrukking, waar zij onder het gruwelijke
regiem van de antichrist als martelaren zullen (moeten) sterven. Ook het door beïnvloeding van buiten “ontstade
ne” kwaad in ons leven (als 3 manifestatie van het kwaad) komt onder het oordeel!

Voorbereiding
Deze grote SCHEIDINGEN staan voor de deur; zij hebben, zoals wij zagen, alle te maken met de werking
van de ONGERECHTIGHEID. De verstandige mens merkt op dat hij of zij niet veilig is, als hij of zij, in die laatste
de
dagen nog levende, niet toekomt aan de 3 SCHEIDING en daarbij bovendien niet aan de goede kant van de
scheidslijn staat. Dit zijn van-belang-zijnde-overwegingen voor wie zich willen voorbereiden op deze SCHEIDINGEN. Het uur van de waarheid zal eens slaan. Jakobus 1 vers 21-22 leert ons, dat het “afleggen van alle verste
dorvenheid” (de toets bij de 1 scheiding) en ook het “ontvangen van het Woord” (want dat doen ook de gede
veinsden van de 2 scheiding) niet voldoende is, maar dat het erop aankomt “daders van het Woord” te zijn.
Dit laatste is niet mogelijk als men zichzelf nog “met valse overlegging bedriegt” (Jak. 1:22, SV); Gods Woord bedoelt hier dus niet het goedkope “goede daden doen” (de zich, heden-ten-dage, overal manifesterende “werkheilig12
heid”; het zgn. “papisme” in een nieuw jasje, ook verkrijgbaar in het model “zelfkastijding”), want juist dit is een
uitstekende bouwstof voor valse overleggingen (zoals: het geweten sussen, overwegen: “God mag wel blij zijn met
mij”, enz., enz.). Gods Woord “doen” is eigenlijk niets anders dan Gods Woord “zichtbaar maken”, dat is de
openbaring van “Christus onder (beter gezegd: IN) u” door de volle INwoning van de Heilige Geest (zie bijla13
ge 2: het artikel “Gods Woord in vervulling” ), het geheim van de WIJZE maagden!

Levenden bij Christus 1ste (d.i. de onzichtbare)14 wederkomst
Goddelozen

Gelovigen
Geveinsden

Oprechten15
Tragen en/of onbedachtzamen

1ste scheiding

2de scheiding

Gereedzijnden

3de scheiding

H. Siliakus

12

Papisme = De katholieke “werkheiligheid”. (noot – AK)

13

Deze studie, “Gods Woord in vervulling”, is – voor uw gemak – (als bijlage 2) onderaan deze studie vermeld. (noot – AK)

16

14

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De Wederkomst van Christus nader bekeken”. (noot –
AK)

15

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam
van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ ”. (noot –AK)

16

6

Uit het blad “Tempelbode” van augustus 1980. Enigszins bewerkt door AK.
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Bijlage 1:

Het triomferende Woord
Het Woord (van God) is onaantastbaar
De arrogantie van de mens bereikt in onze dagen tophoogten. Aanmatigend gedraagt hij zich op alle terreinen van
het leven alsof hij God zelf is. Hij acht zich gerechtigd waar hij maar wil en wanneer het hem maar wenselijk voorkomt, in te grijpen en zijn invloed beslissend aan te wenden. De hedendaagse menselijke activiteit, waarvan het
overheersend kenmerk WETTELOOSHEID is (waarmee vooral het NIET GEHOORZAMEN van Gods Wet of
Woord bedoeld wordt) – en waarin heel veel gevarieerdheid is: van bijvoorbeeld het doen van bedenkelijke experimenten tot het doden van zgn. “ongewenst” leven – roept onmiskenbaar herinneringen op aan de torenbouw van
Babel (zie Gen. 11).
Toch zijn er nog zaken die door de mens niet aangetast kunnen worden, hoe graag hij dat ook zou willen. De wetten van de natuur laten zich door de mens niet blijvend veranderen of opheffen. Niemand kan ongestraft tegen de
wet van de zwaartekracht zondigen. Ook de wetten van de tijd laten zich door de mens niet weerstaan. Maar ongenaakbaar als niets anders staat daar DE Wet of HET Woord van God. Dat Woord is één van die zaken waar de
mens niet aan kan komen. Probeert hij dat (toch) te doen – het Woord zelf spreekt in dit verband van (aan het
Woord) “afdoen” of “toedoen” (zie Openb. 22:18-19) – dan wordt hij daarvoor (volgens een door “genade” niet te
beïnvloeden wetmatigheid) altijd gestraft. Het Woord van God is een zelfstandigheid, welke door de mens op geen
enkele wijze te beïnvloeden is.

Onze houding tegenover Gods Woord
O ja, wij kunnen, en moeten zelfs, iets met dat Woord doen. Wij moeten het Woord, te beginnen bij onszelf, “recht
snijden" (zie 2 Tim. 2:15). En, zoals Jezus Zelf gezegd heeft, wij doen er goed aan als wij het Woord “bewaren” in
ons hart (zie Joh. 14:23). Maar wat wij ook doen met het Woord, dat Woord zelf beïnvloeden wij daar niet mee. In
deze en alle andere gevallen beschikt het Woord over ons; het omgekeerde is niet mogelijk. Bewaren, geloven,
recht snijden, toedoen, afdoen, ja alles wat wij doen en niet doen met het Woord, heeft te maken met de houding
die wij innemen tegenover dat Goddelijk Woord. En… naar deze houding tegenover Zijn Woord zal God ons eens
oordelen. De bekende uitspraak van Luther: “Das Wort sollen Sie stehen lassen” (vertaald: het Woord moet u laten
staan, u moet daar vanaf blijven), is eigenlijk alleen maar een wijze levensregel. Geen enkele vorm van boosaardige bemoeienis van de mens met het Woord van God is voor dat Woord zelf gevaarlijk. Zodanige bemoeienis is
alleen voor de betrokken mens gevaarlijk en soms zelfs fataal. Van het Woord afblijven getuigt daarom van wijsheid. Maar verstandiger is het om méér te doen, om een meer actieve en positieve houding tegenover Gods Woord
in te nemen. Johannes 1 vers 4 leert ons, dat wie zich openstelt voor dat Woord, waarlijk zal LEVEN (en dan ook
“leven” zoals God het bedoeld heeft, en “voor EEUWIG”)

Het wassende Woord
Het Woord van God (zijnde de openbaring van Jezus Zelf – zie o.a. Joh. 1:14) troost, geneest, geeft raad, redt,
maakt vrij, loopt zeer snel (zie Ps. 147:15) en doet nog vele andere dingen die zijn zelfstandigheid benadrukken.
ste
Een heel bijzondere werking van het Woord komen wij echter tegen in Handelingen 19, waar in het 20 vers vermeld staat: “ZO NAM HET WOORD VAN DE HERE IN KRACHT TOE (SV: alzo wies het Woord des Heren) EN
KREEG DE OVERHAND”. Voor deze bijzondere werking, die voor een groot deel verklaart wat wij in het voorgaande reeds schreven over het Woord, vragen wij thans uw aandacht. Bij alles waartoe het Woord van God in
staat is, kan dat Woord ook “wassen” (d.i. groeien, in kracht toenemen). Door de eigen KRACHT van dat Woord.
Nogmaals, dit “wassen” is een heel bijzondere werking van het Woord. Twee aspecten heeft deze werking; zij tonen het verband tussen (de aanwezigheid en werkzaamheid van) het Woord en de condities van “het laatste der
dagen” duidelijk aan. Wij komen hierop nog terug. Het “wassen” van het Woord betekent natuurlijk niet zoiets als
dat het Woord “groter wordt”. Net zo min als de maan door te “wassen” groter wordt. Als het eeuwig-hetzelfdeblijvende Woord van God “wast”, dan is er sprake van een toeneming in krachtsuitstraling en -ontwikkeling, precies
zoals dat het geval is bij het wassen van de maan. Kolossenzen 1 vers 25-26 doet ons verstaan, dat er een (nogal
groot) “verborgen deel” van het Woord is, dat bij (Goddelijke) openbaring gekend wordt als “Christus onder (beter
gezegd: IN) u, de Hoop der heerlijkheid” (zie Kol. 1:27). Dit “Christus IN u” zal eens – in de meest letterlijke zin –
17
werkelijkheid worden als de “mannelijke zoon”-groep van Openbaring 12 vers 5 zich manifesteert. Het kan niet
17

Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie
Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de
VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het
Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich)
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid” van
Christus. (noot – AK)
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De mannelijke zoon in het boek Esther”. (noot –AK)
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anders, of het half uur stilzwijgen in de hemel van Openbaring 8 vers 1 – als door de opening van het 7 zegel het
Woord van God uiteindelijk geheel geopenbaard (d.i. ontsloten) wordt – MOET betrekking hebben op de (geestelijke) verwekking van deze mannelijke zoon en op de daaraan ten grondslag liggende gemeenschap (in de geest)
tussen de Hemelbruidegom Jezus en Zijn van de aarde gekochte Bruid.

De grote toekomstige opwekking
18

In Openbaring 6 vers 2 lezen wij, dat het Woord – hier gesymboliseerd door de boog in de handen van de Ruiter ,
19
zijnde Christus (vergelijk de “boog” uit Openb. 6:2 met die in Hab. 3:9) – in “de laatste dagen” (van de eindtijd)
met grote kracht zal optrekken tegen alle macht van de satan, (dus ook tegen de satanische macht) van zonde en
van het (zondige) vlees. Alsdan (dus: ten tijde van het hiervoor genoemde gebeuren) zal er een grote opwekking
zijn, over de gehele aarde. Het Woord zal “toenemen (SV: wassen) met kracht” en “de overhand krijgen” (zie
Hand. 19:20). De gebeurtenissen, beschreven in Handelingen 19, geven een indruk van deze grote opwekking, die
aanstaande is. Paulus’ bediening in Efeze vormt een voorafschaduwing van de bediening van de Heilige Geest
20
door de apostelen (van de eindtijd, de zgn. “laatste apostelen”), ten tijde van de Spade Regen-opwekking , die
God beloofd heeft op Zijn tijd te zenden. Er was toen, in Efeze, sprake van “buitengewone krachten” (zie Hand.
19:11); en deze krachten zullen ook straks, tijdens de Spade Regen, gekend worden.
Het zojuist genoemde hoofdstuk, Openbaring 6, geeft ons trouwens een beschrijving van de openbaarwording
van het Woord in de eindtijd. Het Boek met de zeven zegels, die de één na de ander geopend worden, stelt het
Woord van God voor. Het is dan ook begrijpelijk dat het eerste zegel ons de triomftocht, die dat Woord in de laatste
dagen zal maken, toont. Maar de opening van elk van deze zegels gaat gepaard met grote OORDELEN over deze
wereld. Ook het eerste zegel, dat een met grote kracht optrekken van het Woord van God te zien geeft, is een
OORDEEL. Dit onthoudend, keren wij terug naar Handelingen 19. Want nog steeds vragen wij ons af, wat wij ons
nu precies moeten voorstellen wanneer wij lezen over het “wassen” of “toenemen” van het Woord.
Openbaring 6 vers 2 – dat het beeld, dat Handelingen 19 ons schetst, van een overwinnende opmars van het
Woord, comprimeert (dus, als het ware, “samenperst”, “verkort”) tot het optrekken van een Ruiter op een wit
21
paard – beschrijft de voltrekking van een OORDEEL (want, als er sprake is van “overwinnen”, dan moet er ook
een verslagene, een geoordeelde, zijn). Beschouwen wij nu biddend Handelingen 19 vers 20, dan komen wij tot de
conclusie, dat hier het beeld van “WASSEND WATER” moet zijn gebruikt. Als wij vervolgens teruggaan in Gods
Bijbel – tot daar waar de grote watervloed beschreven wordt, die de verdorven mensheid in de dagen van Noach
verdelgde – om in het bijzonder stil te staan bij het gedeelte van Genesis 7 vers 17-21, zo wordt ons vermoeden
bevestigd. In de woorden “Het Woord… kreeg de overhand” (zie Hand. 19:20) horen wij ontegenzeglijk – zodat het
NIET tegengesproken kan worden – de naklank van wat in Genesis 7 tot viermaal toe vermeld wordt: “de wateren
namen de overhand” (SV).

De zondvloed van het Woord
Net als de zondvloed in Noach’s dagen, zo wies het Woord, in de dagen van Paulus (weliswaar met een plaatselijke begrenzing) en zo zal in het laatste der dagen Gods Woord, maar dan net als de zondvloed op wereldschaal,
met macht “wassen” en de overhand nemen in deze wereld, alles en allen overspoelende. En nu treden de twee
aspecten naar voren, waarover wij reeds schreven. Want wanneer het Woord van God straks, ten tijde van de grote Spade Regen-uitstorting, als water “wast”, dan worden wij erdoor bedolven of wij worden erdoor gedragen. Er
zijn slechts twee mogelijkheden. Het ene en verreweg grootste deel van de mensheid zal in de tijd van het einde
door het Woord van God overspoeld en weggespoeld worden. Het andere, kleine deel zal – evenals het achttal van
Noach – op de wateren van het Woord gedragen worden; het zal “zwemmen” (wat, als het ware, ook “gedragen
worden” is) in de rivier van Ezechiël 47, als na 4000 el (waarmee profetische jaren bedoeld worden) de wateren
zeer hoog zijn geworden (zie Ezech. 47:5). Alle hoge bergen werden door het water van de zondvloed bedekt. En
alle vlees gaf de geest (zie Gen. 7:19 en 21). “Bergen” symboliseren “machten”. In het laatste der dagen zullen alle
duivelse, wereldse en vleselijke machten – door het Woord van God – bedolven en onder de voet gelopen worden.
“Elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God” (zie 2 Kor. 10:5) zal omver gehaald worden door de wateren van het Woord. Bovendien zal God een einde maken aan al het (zondige) vlees, door “het zwaard van de
Geest” of “het zwaard van Zijn mond” of “de Geest van Zijn mond”, d.i. het WOORD (van God – zie o.a. Ef. 6:17, “2
Thess. 2:8, Openb. 1:16, 2:16 en 19:15). In de eerste plaats zal dit gebeuren in de Gemeente – waardoor de
Bruidsgemeente, de volmaakte Gemeente, tot aanzijn zal komen – en in de tweede plaats in deze goddeloze wereld (want, na de Grote Verdrukking en de strijd van Armageddon – waarin alle heidenen/goddelozen DOOR HET
WOORD worden vernietigd, zie Openbaring 19 vers 15 – zal er geen enkele goddeloze meer leven op deze aarde;
22
en dus kunnen en zullen ALLEEN kinderen Gods ingaan in het 1000-jarig Vrederijk ; daar is voor niemand een
“tweede kans”!).

18

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE
paard uit Openbaring 6?”. (noot – AK)

19

Beter gezegd: de Heilige Geest werkend in en door de christen, als Gods instrument, heen. ( noot – AK)

20

Zie noot 6.

21

Zie noot 16.

22

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Wat de Schrift leert over het 1000-jarig Rijk van onze
Here Jezus Christus”. (noot – AK)
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Behoud of vernietiging
Wie zich niet door het Woord van God wil laten “dragen”, zal door datzelfde Woord vernietigd worden. Ten tijde van
de zondvloed was men alleen veilig in de ark (die Noach, in opdracht van God, gebouwd had). Straks, als de
“zondvloed van het Woord” over deze wereld komt (en dat zal nog zijn in de tijd die als “het begin der smarten”
aangeduid wordt), zal men alleen veilig zijn wanneer men schuilt in de “Ark van Behoud”, Jezus Christus. Alleen zij
die “IN Christus” zijn, die dus geborgen zijn in de “Ark van Behoud” (waar de ark van Noach een beeld van is),
zullen door het triomferende Woord niet weggemaaid worden. Daar waren, in de dagen van Paulus te Efeze, ook
christenen die door die wondervolle stroom, door het wassende Woord, gedragen werden. Maar zij deden dan ook
iets. Wij lezen van hen in Handelingen 19 vers 17-19 – dus voordat in vers 20 geconcludeerd wordt: “Zo nam het
Woord van de Here in kracht toe (SV: alzo wies het Woord des Heren”) – drie dingen, en worden herinnerd aan
de drie verdiepingen van de ark van Noach.
ste
In de 1 plaats maakten zij de Naam van de Here Jezus groot. Dat is ook het kenmerk van de waarachtige
Bruidsgemeente. Christus moet centraal staan (niet de Bruid!) en alleen Zijn Naam moet worden verheerlijkt (geen
andere), niet alleen met de mond, maar met de levenspraktijk van de gelovigen (waarbij het criterium niet is “hoeveel naastenliefde”, maar “hoeveel liefde voor het Woord”).
de
In de 2 plaats beleden en verkondigden zij hun (mis)daden (maakten zij deze openbaar). Daar was zonde- en
schuldbelijdenis en dus ook zonde- en schuldbesef. De grote zorg ook van de Bruidsgemeente zal zijn “recht te
staan voor God”; in haar zal geen onverzoenlijkheid, leugen, schijnheiligheid of hoogmoed gevonden worden.
de
In de 3 plaats verbrandden zij in Efeze de ijdelheden; zij braken met ijdele dingen. Zo zal ook de Bruidsgemeente volledig gebroken hebben met het ijdele gewoel (zie Job 39:10 en Jes. 32:14) van de heidenen in deze
23
wereld, als zij zichzelf – in geestelijke zin – voor de Bruiloft van het Lam gereedgemaakt of toebereid heeft (zie
Openb. 19:7b). “Grootsheid des levens” brengt thans nog vele gemeenten en kinderen Gods tot uiterlijk vertoon.
Maar onzin en onzinnigheden (onzinnige leer incluis) zullen in de Bruidsgemeente niet gevonden worden.
Wie de dragende en reddende kracht van het Woord van God wil ervaren in de turbulente tijden die voor de deur
staan, die volge het voorbeeld van de Efeziërs. Want nog een (zeer) korte tijd en het triomferende Woord van God
zal het gelaat van deze wereld veranderen!
H. Siliakus

24

23

Zie noot 7 en ook nog de studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft
van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft” (noot – AK)
24

Uit het blad “Tempelbode” van juni 1980. Enigszins bewerkt door AK.
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Bijlage 2:

Gods Woord in vervulling
“Om te vervullen het Woord van God”
Voor de nu volgende studie is het nodig Kolossenzen 1 vers 24-27 te lezen. Daar schrijft Paulus dat hij zich verblijdt in zijn lijden voor de Gemeente, van welke (Gemeente) hij een dienaar geworden is “om het Woord van God
te vervullen” (zie vers 25b). Wat Paulus verstaat onder dit “vervullen van Gods Woord”, licht hij vervolgens toe: het
blijkt te gaan om een “verborgenheid” of “geheimenis” dat nu geopenbaard (d.i. tot openbaarheid gekomen) is; om
iets dat voorheen niet bekend was, namelijk: “Christus onder (beter gezegd: IN) u”, hetgeen de ware “hoop der
heerlijkheid” is. Dus: Christus wonende IN mensen, in Zijn Gemeente(leden).
Wij moeten dan wel direct deze opmerking maken: Het is hier natuurlijk NIET aan de orde dat Paulus dus zou meewerken om de in Gods Woord vervatte profetieën nu te (helpen) vervullen.
Neen, “Gods Woord vervullen” is iets anders; het is een steeds terugkerend kenmerk van Paulus’ bediening, een
gave waarmee hij de Gemeente dient, waarvoor hij door God als het ware “in de vrijheid” gesteld was (“naar de
toebedeling van God” – zie 2 Kor. 10:13).

Zichtbaar maken
Paulus noemt zich een dienaar van de Gemeente (zie vers 24b-25). De volgende vraag zou, bij het lezen van het
hiervoor genoemde Schriftgedeelte, gesteld kunnen worden: “Moeten wij voor Christus werken of voor Zijn Gemeente?” Natuurlijk is dit een onjuiste tegenstelling, maar desondanks wordt die door velen (in de praktijk) gehanteerd. Bijvoorbeeld wanneer men “zielen winnen” belangrijker vindt dan “Bijbelstudie”. Er is een ontstellend gebrek
aan Schriftuurlijk inzicht in wat “de Gemeente van Christus” waarlijk is! De Gemeente wordt niet gebouwd door
zielen te winnen – het is geen “gebouw in aanbouw”, God woont er reeds! – maar door het Woord en de vervulling
van het Woord, dat is door Christus’ tegenwoordigheid. En aangezien tot de Gemeente gezegd wordt: Gods
Huis, “het bouwwerk van God bent u (SV: Gods Gebouw zijt gij)” (zie 1 Kor. 3:9b), kan in haar geval Christus’ tegenwoordigheid niets anders zijn dan Christus’ inwoning of de vervulling met de Heilige Geest (waarvoor de
ervaring van “de Doop met Gods Geest” gekend moet worden). Christus’ tegenwoordigheid is – zo leren ons de
verzen 25d-27 van Kolossenzen 1 – het eeuwenlang verborgen gebleven deel van het Woord. “Het Woord vervullen” betekent het Woord “vol” maken of geheel “zichtbaar” maken. De NBG-vertaling spreekt van “tot zijn volle
recht doen komen”, hetgeen niet geheel juist is, maar wel aangeeft in welke richting wij moeten denken. Bekend is
het onderscheid tussen de “letter” en de “Geest” van de Wet. “Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend”
(2 Kor. 3:6b). De Geest van het Woord zou men het verborgen, het onzichtbare deel van het Woord kunnen noemen. Dit onzichtbare deel, die verborgenheid, komt onder de Nieuwtestamentische bediening tot het daglicht en
manifesteert zich in de realiteit “Christus onder (beter gezegd: IN) ons”, door de inwoning van de Heilige Geest.

De Gemeente dienen
In het licht van de Bijbel is de eerdergenoemde tegenstelling een valse. Want als wij Christus waarlijk liefhebben,
maken wij Zijn zaak tot de onze. Christus’ bijzondere liefde gaat uit naar Zijn Gemeente (zie Ef. 5:25). Hoewel die
Gemeente bestaat uit menselijke personen (individuen) staat zij toch ook, als geheel, tegenover elk individu afzonderlijk (het “algemeen belang” tegenover “persoonlijk belang”). Daarom moet ook de verloste enkeling (net zoals
Jezus dat doet) de Gemeente – het scheppingswerk van God – liefhebben en hoogachten; haar “dienaar” zijn.
Hoe? Wel, NIET door maar zoveel mogelijk zielen proberen te winnen, maar… door zich – net als Paulus – uit te
strekken naar die vervulling van het Woord van God, dat is Gods Woord in Zijn eigenlijke glans en gestalte, dat is
Christus IN ons (d.i. in ons persoonlijk hart en leven) en onder ons (d.i. in de Gemeente), hetgeen de grondslag is
van de heerlijkheid.
Noot: de “hoop” van vers 27 is niet, zoals bij de wereldse mensen, een op niets gefundeerde verwachting, maar
een feit – Christus waarlijk wonende IN ons – dat als gedeeltelijke vervulling van de verwachting borg staat (dus:
de zekerheid geeft) voor de uiteindelijke totale vervulling. Zie het voorgaande artikel, bijlage 1: “Het triomferende
Woord”.
Zie ook nog Efeze 5 vers 26: “om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door
het Woord”. Want, als wij het Woord openen (d.i. lezen en bestuderen), zal de Heilige Geest ons dat Woord (d.i.
Christus’ tegenwoordigheid) openbaren. Dan zullen wij Gods heerlijkheid aanschouwen en wonderen zullen geschieden.

Christus IN ons
Staat dit (dus: “Christus IN ons”) tegenover “zielen winnen”? Neen, integendeel; “Christus IN ons” is juist het vereiste om zielen te kunnen winnen (want: de Heilige Geest moet ons hierin LEIDEN). Zielen winnen om ze dan
vervolgens tot “kinderen van de hel” te maken (zie Matth. 23:15), zoals zo vaak gebeurt, dat is typisch mensenwerk! Neen, alle nadruk in het leven van een kind van God moet de “vervulling van het Woord van God”
hebben. CHRISTUS MOET KRACHTIG IN ONS WORDEN!! (zie Kol. 3:16 en Ef. 6:10).
H. Siliakus
25

10

Uit het blad “Tempelbode” van juni 1980. Enigszins bewerkt door AK.
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