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Bloed en Bruidegom: 

Bloedbruidegom 
(n.a.v. Exodus 4:24-26) 

 

  
 

Het woord “Bloedbruidegom” bestaat uit twee delen: 
Bloed en Bruidegom. 

• Bloed spreekt van verlossing 
(door Jezus’ kruisdood) en  

• Bruidegom spreekt van gemeenschap 
(door de doop des Geestes). 

  

https://www.eindtijdbode.nl/


 

2 

Om te beginnen wil ik u vragen om Exodus 3 en 4 
voor uzelf aandachtig te lezen, want wij leven in de 
dagen dat de dingen die hier beschreven worden in 
ons leven geldend zullen worden. 
Hoedanig was de roeping van Mozes? Daarvoor 
moeten wij gaan naar Exodus 3:2-5 en 10: 

• “En de Engel van de HEERE verscheen hem (= 
Mozes) in een vuurvlam uit het midden van een 
doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik 
brandde in het vuur, maar de doornstruik werd 
niet verteerd. Mozes zei: Laat ik nu naar dat in-
drukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom 
de doornstruik niet verbrandt. Toen de HEERE 
zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het 
midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! 
Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Kom hier niet 
dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want 
de plaats waarop u staat, is heilige grond.” en “Nu 
dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en 
u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.” 
1 

Wij lezen hier dat Mozes’ roeping gekenmerkt werd 
door VUUR, dat alhoewel brandende… niet ver-
teerde! Hierin zien wij een schaduwbeeld van kin-
deren Gods, die door God worden geroepen en ge-
roepen zijn. In het bijzonder van hen, die de Here 
roept tot leiderschap in de laatste dagen. En 

 
1 Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
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deze roeping van God, niet van mensen, wordt ge-
kenmerkt door hemelvuur. God zal met Zijn Per-
soonlijk getuigenis zijn in iedere zuivere, Schriftuur-
lijke roeping. Het doet er niet toe waartoe Hij u roept: 
tot evangelist, herder of leraar. God Zelf zal met Zijn 
getuigenis in uw (of andermans) leven zijn en 
VUUR zal daarvan het kenmerk zijn: een onweer-
staanbare kracht voor hen die in de laatste dagen 
door God geroepen zijn. U leest in Exodus 4:27 
dat ook Aäron door God werd geroepen: “De 
HEERE zei tegen Aäron: Ga Mozes tegemoet in de 
woestijn. En hij ging en ontmoette hem bij de berg 
van God en kuste hem.” Zijn roeping lag echter an-
ders dan die van Mozes. Mozes gaf leiding in alle 
zaken; hij was degene die God nummer één had 
geroepen. Hij was de bemiddelaar tussen God en 
het volk; hij was de stem van God Zelf in Israël, ja 
hij was ‘als God’ in Israël. Zo worden ook wij allen 
bekwaam gemaakt voor de taak waarvoor God 
ons roept door de doop met de Heilige Geest, door 
vuur. En als wij wandelen naar Zijn wil en geboden 
en Hem verheerlijken met ons leven, zal God altijd 
met getuigenis aanwezig zijn in onze bediening! 
Maar als wij frauderen, doen wij Hem tekort, dan 
komen wij onmiddellijk LEEG te staan. 
 

Roeping en zending 
Na de roeping van Mozes volgde zijn zending. Dat 
lezen we in Exodus 3:14 (SV):  

• “En God zei tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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ZAL! Ook zei Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Is-
raëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden 
gezonden!” 

“IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL” zond hem. “IK ZAL 
ZIJN” is toekomstig. Bij de behandeling van het Jo-
hannes-evangelie hebben wij gesproken over de 
“IK BEN”, in de tegenwoordige tijd! Deze IK BEN, 
Jezus, was de Openbaring, de Manifestatie van 
God. Hij had het daarom niet nodig om te zeggen: 
“Ik zal zijn”. Hij was de IK BEN! Mozes’ zending 
komt neer op een persoonlijke kennismaking met 
Degene Die in het brandende braambos verbleef. 
Deze kennismaking is ook noodzakelijk voor een 
ieder heden ten dage, die door God wordt geroe-
pen en uitgezonden. Velen ontvangen een roeping 
en denken, dat ze dan direct moeten gaan. Doe dat 
niet! Wacht, wacht (!) totdat u gezònden wordt. 
God heeft een tijd waarop Hij u tegemoet treedt 
voor een persoonlijke kennismaking en zending. 
 

Begin 1928 kwam Zijn roeping tot mij en toen werd 
mijn hart met vrees vervuld. En toen die vrees in 
mijn hart kwam, werd ik hoe langer hoe onrustiger. 
Ik was nog een jonge werker en meende, dat als 
God je riep, je de volgende dag moest vertrekken. 
Nu had ik altijd gezegd: “Zend mij, Heer!”, maar 
daarbij ook gedacht: “Maar niet te ver van Soera-
baja (het toenmalige Ned.-Indië)!” Om helemaal naar de 
oosthoek van Java te moeten gaan, dat zat me niet 
lekker. Omdat ik hierop dus niet durfde door te gaan, 
was mijn hart onrustig… totdat ik na afloop van een 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indië
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samenkomst door mijn voorganger werd geroepen. 
“Wat is er met jou aan de hand?” zei hij, “Het staat 
op je gezicht te lezen, dat je ergens mee zit”. Wel, 
in het gesprek daarop vertelde hij mij van die 
wachttijd. Hijzelf had één jaar moeten wachten 
voordat God zijn weg had vrijgemaakt. “Wacht dus 
op Hem, als je de roeping hebt ontvangen; de 
Geest van God zal je leiden”. En toen was ik blij en 
zo rustig. Mijn roeping werd hoe langer hoe meer 
bevestigd en toen iemand uit Situbondo kwam vra-
gen of iemand uit Soerabaja oostwaarts wilde gaan, 
was ik BEREID! 
 

Het is wonderbaar als God Zelf u roept. Leer op 
Hem te wachten. En speur in die wachtenstijd Zijn 
Woord na. Dan wordt u gesterkt door de Heilige 
Geest en overtuigd van de roeping – u ontvangt ze-
kerheid van de roeping – zodat alle vrees en twijfel 
worden uitgebannen uit uw leven. 
Deze voorganger moest zo lang wachten, omdat – 
hoewel hijzelf wilde gaan – zijn vrouw (nog) niet 
wilde. God wil niet dat, als wij gaan, wij nog hinken 
op twee gedachten. Als twee samenstemmen over 
één zaak, in dit geval man en vrouw, en zij zijn klaar 
om te gaan, dan zegent de Here wonderbaar. Dik-
wijls is de echtgenote wel gewillig om te gaan, maar 
kan zij niet direct overschakelen naar dat geloofs-
leven. Want het is een hele omschakeling om bij-
voorbeeld geen vast inkomen meer te hebben. Als 
werknemer van een aardse werkgever krijg je een 
vast salaris. Als werknemer van God ga je op de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Situbondo
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bonnefooi (= op goed geluk). Wisselvallige inkomsten, 
daar moet een vrouw haar huishouden naar rege-
len. Ook kan het gebeuren dat de vrouw niet wil! Dit 
heeft eens zo’n vrouw een zwaar ziekbed gebracht, 
totdat zij waarlijk leem wilde zijn in de handen van 
de Pottenbakker. Als Hij Zijn hand heeft gelegd op 
ons leven, dan worden wij gekneed en Hij wéét 
ons te kneden! Zodra wij “JA” zeggen op hetgeen 
God wil in ons leven, is er OVERWINNING. 
 

Wachten op God leert ons onafhankelijk te zijn 
van de mensen. Het geeft ons de noodzakelijke 
zekerheid en moed. En als wij uiteindelijk gaan, zul-
len wij niet meer hinken op twee gedachten. 
Daarom, als God roept, vrees dan niet. Heb geen 
haast, maar wacht op Zijn zending. God riep Paulus 
van Tarsen; hij moest drie dagen wachten. God riep 
Johannes, Petrus, Andreas, en ze hebben 3½ jaar 
met Hem gewandeld voordat zij werden uitgezon-
den. Daar is dus een WACHT-TIJD, waarin wij wor-
den aangegord met kracht van boven. Als wij dan 
weten een geroepene van Hem te zijn, dan, waar 
Hij u ook zendt, daar vindt u open deuren. Hij effent 
de weg, zoals ik heb ondervonden. Mijn weg en 
mijn hele leven is gekenmerkt geweest “Gezonden 
door God”. Overal met Jezus! 
 

Mozes werd dus gezonden naar Egypte om ver-
lossing tot stand te brengen. Dat was het doel 
van zijn roeping en zending. 
Als ù wordt geroepen door God zal het doel van ùw 
zending eveneens zijn: verlossing te brengen. Net 
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zoals in het geval van Mozes. Want God wil nog 
altijd zielen verlossen uit de macht van satan. 
 

Eén van de eerste dingen die wij te verwachten 
hebben als God ons zendt, is: tegenwerking van 
mensen. In Exodus 4:1 lezen wij, dat Mozes zei: 

• “…Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet 
naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen 
zeggen: De HEERE is niet aan u verschenen.” 

Mozes hield rekening met de mogelijkheid van on-
willigheid bij het volk om hem te erkennen. En 
dit is ook nu nog een reële mogelijkheid. De duivel 
werkt juist in de harten van hen, die zich Gods kin-
deren noemen! Van hen zult u de meeste tegen-
stand ontmoeten. Jezus kwam tot het Zijne en de 
Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ananias 
werd tot Paulus gezonden en op zijn tegenwerping 
moest God hem verklaren “waarom”, vóórdat hij 
ging. 
 

Wat beslist nodig is als wij op Gods bevel uitgaan, 
is: dat wij gaan in de kracht des Geestes. Dat le-
ren wij uit Exodus 4:20, 

• “Toen nam Mozes zijn vrouw (Zippora) en zijn zo-
nen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug 
naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van 
God in zijn hand.” 

Mozes nam niet alleen zijn vrouw en zijn gezin met 
zich mee, maar ook de “STAF GODS”! Deze Staf is 
een machtig schaduwbeeld van de kracht van de 
Heilige Geest door het kruis. Daarmee moeten alle 
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wonderen en tekenen gedaan worden. Ook nu 
moeten alle wonderen en tekenen geschieden door 
de kracht van de Heilige Geest en op grond van 
het kruis (door het bloed des kruises). Daar waar 
de Heilige Geest en het Bloed ontbreken, hebben 
wonderen en tekenen plaats op dezelfde basis als 
waarop Jannes en Jambres werkten, die hetzelfde 
deden wat Mozes deed. Wonderen der leugen! 
De Heilige Geest manifesteert Zich in wonderen en 
tekenen, waardoor Jezus Christus en Dien gekrui-
sigd wordt verheerlijkt. Daarom zien wij hier ook 
bloed, toen Zippora haar zoon besneed, en was 
Mozes de Bloedbruidegom. Desgelijks is de Here 
Jezus een Bloedbruidegom voor een ieder die is 
besneden in de besnijdenis des harten door de 
Heilige Geest. Wij komen hier nog op terug. De be-
snijdenis van de Islamieten is van nul en generlei 
waarde, ook al verwijzen zij naar de Koran, die een 
plagiaat (en verdraaiing) is van de Heilige Schrift. Zij 
doen het zonder geloof in Hem, Die dit heeft inge-
steld als een verbond tussen Hem en Abraham en 
zijn zaad. 
 

Wij lezen dan verder, dat God enerzijds er bij Farao 
op aandrong om het volk Israël te laten gaan, terwijl 
Hij anderzijds Farao’s hart verhardde om Israël niet 
te laten gaan: 

• “De HEERE zei tegen Mozes: Nu u naar Egypte 
gaat terugkeren, zie erop toe dat u al de wonde-
ren waartoe Ik u in staat gesteld heb, vóór de fa-

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
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rao doet. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zo-
dat hij het volk niet zal laten gaan.” (Exodus 4:21) 

Waarom doet God dat? Het lijkt op het tegendeel, 
maar toch is hier eenheid van handelen! God ver-
andert niet. Zijn ja is ja, en Zijn neen is neen! Het 
verstokken (= verharden) van Farao’s hart wil niet 
zeggen, dat diens wil werd uitgeschakeld. Zijn per-
soonlijkheid bleef bestaan; hij kon zijn eigen wil 
doen gelden. Wat betekent het dan, dat zijn hart 
verstokt (= verhard) werd? Wij moeten dit aldus ver-
staan: God stopte met Zijn bemoeienis, Hij trok Zijn 
hand terug van Farao. Als God Zich terugtrekt uit 
iemands leven, is die mens geheel, compleet, 
aan zichzelf overgelaten en is zijn vlees een 
werktuig van satan. Niets is er dan meer van God, 
zodat de vleselijke geest en de vleselijke wil preva-
leren. God wordt dan niet meer in het leven gekend. 
Als iemand afdwaalt, willens en wetens, nadat hij 
de heerlijkheid van God heeft ervaren, zal hij niet 
meer Gods hand voelen, tenzij hij weer tot God 
komt, tot besef en tot belijdenis! In de gelijkenis van 
de verloren zoon ziet u dit. Hij wilde zijn wil door-
zetten en vertrok… En u ziet, toen de hand van de 
bemoeienis in zijn leven niet meer werd gevoeld, 
toen die hand zich terugtrok, dat het hem hoe lan-
ger hoe meer bergafwaarts ging, dat hij hoe langer 
hoe meer wegzonk in de poel van ongerechtigheid 
en zonde. Heden ten dage zijn er vele kinderen 
Gods die niet geherderd willen worden, die me-
nen wel “op eigen benen” te kunnen staan. God 
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trekt Zich dan terug uit hun levens. Zie om u heen, 
wat van die levens terechtkomt! Het is moeilijk in 
zulke gevallen te verstaan dat God liefde is. Tòch 
is Hij liefde, ondanks dat Hij Zijn hand terugtrekt. Hij 
kan die liefde niet doen gelden in een onwillig hart. 
 

Eén ding hebben wij nog niet aangeroerd. Als God 
ons zendt, geeft Hij ons ook een bóódschap mee. 
En nu is één van de belangrijkste waarheden die 
wij vinden in de geschiedenis van Mozes’ roeping 
en zending deze: dat hij de boodschap die hij 
moest brengen eerst zelf “doorleefd” moest 
hebben! Dit brengt ons straks tot het eigenlijke on-
derwerp van onze studie. 
 

Mozes’ boodschap 
Nu eerst iets over deze boodschap. Mozes moest 
zeggen tot Farao: 

• “Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgebo-
rene, is Israël.” (Exodus 4:22b) 

En hier hebben wij dan een diep schaduwbeeld, 
want Israëls verlossing uit Egypte is uiteindelijk de 
verlossing van de kinderen Gods uit de wereld en 
hun uitleiding door de woestijn naar het hemelse 
Kanaän. Dat betreft degenen die het “eerstgeboor-
terecht” hebben; zij die wedergeboren zijn. Zij be-
horen dus tot het volk, dat door God verlost zal wor-
den uit de wereld en door de woestijn zal worden 
geleid naar de hemelse woningen in het grote Va-
derhuis. Op dezelfde wijze als in typebeeld is ge-
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schied. De geestelijke eerstgeboorte is de weder-
geboorte: “…de gemeente van de eerstgeborenen 
(= de wedergeborenen), die in de hemelen opgeschre-
ven zijn….” (Hebreeën 12:23) 
In Johannes 3:5, zegt Jezus: 

• “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet 
(weder)geboren wordt uit water en Geest, kan hij 
het Koninkrijk van God niet binnengaan.” 

Niet wedergeboren zijn, betekent verloren zijn! De 
wedergeboorte is de standaard en de eis van de 
Nieuwe (tijds)Bedeling. Als God dus in Exodus 4:22 
spreekt over “Mijn eerstgeborene” dan begrijpen wij, 
dat het nu voor ons aankomt op wedergeboorte. 
Een Christen volgens de Schrift is een bekeerde 
zondaar, die is gekomen tot de waterdoop, de we-
dergeboorte en de doop met de Heilige Geest (dit 
laatste is hetgeen waarop wij krachtens de weder-
geboorte recht hebben; het aan de eerstgeboorte 
verbonden “eerstgeboorterecht”). Dit is de door 
God gestelde ordening. Wedergeboorte is de eis 
van God. 
 

Jezus is als Mens gestorven, gekruisigd voor de 
gehele mensheid. Hij is het dan ook, Die ons volko-
men kan verlossen en zaligmaken; een ieder die wil, 
naar lichaam, ziel en geest. Het is dus ook mogelijk 
om naar lichaam, ziel en geest wedergeboren te 
worden en via de weg van reiniging door de Hei-
lige Geest te worden heilig gemaakt. Dus niet wij-
zelf doen het! Maar als dat niet gebeurd in ons le-
ven, dan is het omdat wij NIET WILLEN! Johannes 
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3:16 geldt voor allen: 

• “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ie-
der die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.” 

En wie niet wil, wordt Mattheüs 23:37 indachtig ge-
maakt, waar Jezus zegt: “Jeruzalem, Jeruzalem,… 
Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen bren-
gen,… onder Mijn vleugels; maar u hebt niet ge-
wild!” 
Wat Hij in het volgende, 38ste vers (van Mattheüs 23) 
zegt, is letterlijk gebeurd: Jeruzalem werd verwoest, 
gebrandschat (= leeggeplunderd). En ook het leven 
van een onbekeerde en onwedergeborene verloopt 
alzo. Al gaat hij niet lichamelijk dood, geestelijk is 
hij hier in dit leven al dood. Het ligt niet aan God; 
Hij laat geen kans voorbijgaan om ons tot bekering 
te roepen en te brengen tot dat leven, dat uitzicht 
geeft op een beter leven hierna. 
De wedergeboorte is maar het begin van wat straks 
aanschouwd wordt in degenen die de Bruiloftszaal 
zullen binnengaan. Er is sprake van een zekere 
“progressie” in de eindtijd: 

• Het is nu:   
Slechts wedergeborenen beërven het Koninkrijk 
Gods  

• Het zal straks zijn:  

Slechts “die gereed zijn, gaan in”: “Als zij nu 
heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; 
en die gereed waren, gingen met hem in tot de 
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bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheüs 25: 10, 

SV) 

Maar het begint met wedergeboorte: de mensen 
die de antichrist eenmaal zullen volgen en aanbid-
den, ontvangen het getal 666. Dat is het getal van 
de onwedergeboren mens; geschapen op de 6de 
dag, 3x6 wat staat voor lichaam, ziel en geest. 
 

Toets uw eigen leven. Is er stilstand, geen vooruit-
gang, berust daar dan niet in en denk niet: “Er is 
ook geen achteruitgang”, want stilstand is achter-
uitgang! Hoe kan er stilstand zijn, als u rank bent 
aan de Wijnstok (= als u wedergeboren bent), en 
Zijn LEVENS-sappen u voeden? U kunt uw leven 
toetsen aan dat van anderen, die al dan niet voor-
uitgang constateren. U kunt de schijn aannemen 
dat u vurig bent. Maar in Schriftuurlijk Pinksteren 
2  blijft niets verborgen. Gods Geest is daar om 
ons uw leven te openbaren! Zegt de Schrift niet dat 
wij open brieven voor elkaar zijn? Als één van ons 
koud is geworden, niet meer actief, dan wordt dat 
opgemerkt door de anderen. Laten wij daarom 
wandelen in het Licht. Satan begint steeds daar 
waar u het meest kwetsbaar bent. U kunt dit weten: 
“Want zijn (= satans) gedachten zijn ons niet onbe-
kend.” (2 Korinthe 2:11). En als u oprecht bent, zal 

 
2  Schriftuurlijk Pinksteren = Waarmee vooral (Pinkster)ge-

meentes en -gelovigen worden bedoeld, waar de Pinkster-
boodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over 
en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling 
met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK) 
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de Heilige Geest u steeds waarschuwen vóórdat de 
satan toeslaat. 
 

Het tweede deel van Mozes’ boodschap vinden wij 
in Exodus 4:23, 

• “Daarom zeg Ik tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zo-
dat hij Mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd 
hem te laten gaan, zie, Ik zal uw zoon, uw eerst-
geborene, doden.” 

Deze boodschap van Mozes voor Farao heeft een 
diepere betekenis dan wij denken. Als God dit zegt: 
“Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene (dat is: het we-
dergeboren leven in u) doden”, dan is er geen 
kans meer om opnieuw wedergeboren te worden. 
Dit zal plaats hebben als wij willens en wetens, met 
hart en ziel, alsnog komen tot verwerping van de 
Christus. Als wij de heerlijkheden gesmaakt heb-
ben in de Here, weten wat verlossing is, goede ga-
ven hebben bekomen van onze hemelse Vader, 
maar op een gegeven ogenblik – door de één of 
andere oorzaak die diep inwerkt in ons geestelijk 
leven – toch komen tot verwerping van Jezus Chris-
tus. De weg tot wedergeboorte is dan afgesloten. 
Het behoeft nog niet een lastering van de Heilige 
Geest te zijn, waarvoor geen vergeving is, maar 
toch komt het nabij wat geschreven is in Hebreeën 
6:4-6, 

• “Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht 
zijn geweest, die de hemelse gave geproefd heb-
ben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige 
Geest, en die het goede Woord van God geproefd 
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hebben en de krachten van de komende wereld, 
en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot 
bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de 
Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk 
te schande maken.” 

Ziet u hier de ernstige waarschuwing? Eén enkel 
ogenblik van onbedachtzaamheid en u komt tot de 
verwerping van Jezus Christus… en u bent verlo-
ren! Zorg er dus voor dat er in uw hart geen dingen 
binnensluipen die enige wortel van bitterheid of 
haat doen opspruiten, want wie “doorns en distels” 
voortbrengt kan geen goed kruid voortbrengen. 
Hoe zwaar is het al niet voor iemand om terug te 
komen op de rechte weg. Hoeveel te meer als wij 
afvallig worden! Laten wij de Here daarom bidden, 
dat Hij onze ogen opent voor onze tekortkomingen, 
nu nog herstel mogelijk is. Van uitstel komt afstel. 
En de beste voornemens kunnen door de satan 
worden gebruikt om de weg naar de hel te plaveien. 
Dan wordt de Geest bedroefd en, bij voortduring 
van die toestand, tenslotte uitgeblust. Omdat de 
mens dan God verwerpt, verwerpt God hem en als 
Zijn hand niet meer in ons leven wordt gevoeld, 
komt de klauw van satan ervoor in de plaats. Denk 
maar aan Job. Zolang die betuining (= beschutting, zie 
Job 1:10) rondom hem was, was hij veilig. Maar zo-
dra God Zijn hand terugtrok was hij een prooi van 
de duivel. In het geval van Job trok God overigens 
Zijn hand niet terug door Jobs eigen toedoen! 
Daarom zei God van hem tot satan: “Zijn ziel zul je 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/job.pdf


 

16 

niet hebben!” 
Elke ziel die afdwaalt zal vroeg of laat ontdekken 
dat Gods bescherming om hem heen is weggeval-
len en als men dan niet oppast en tot bekering komt, 
kan het zover komen, dat men zichzelf van de ge-
nade van God afsnijdt! De weg van God leidt door 
vele beproevingen. Hoe velen zeggen, als zij be-
proefd worden: “God is toch liefde? Is dit nu een 
God van liefde? Ik wil niets meer met Hem te ma-
ken hebben”. Ze beseffen de draagwijdte van hun 
woorden niet. Dit is het ogenblik dat de satan hen 
aanvalt met hun eigen wapenen! Zij gaan dan niet 
meer naar de samenkomsten, want er is altijd wel 
iets waardoor wij kunnen wegblijven. Zij vergeten 
dat in deze gevallen satan zich voordoet als een 
“engel des lichts” en worden verstrikt door hun ei-
gen begeerten: de lust der ogen, de begeerte van 
het vlees en de hovaardigheid. Lees in de Bijbel 
hoe satan te werk gaat en dank God dat u als Zijn 
kind wandelen mag in “dat licht”. God zegt: die zijn 
zonden belijdt en laat, die worden ze vergeven: 

• “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en 
ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Jo-
hannes 1:9) 

• “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoe-
dig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barm-
hartigheid verkrijgen.” (Spreuken 28:13) 

Kijk om u heen. Een kind van God dat afvallig 
wordt, zondigt niet goedkoop! Het laatste van 
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deze mens is erger dan het eerste, zegt Lukas 
11:26, 

• “Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten 
mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wan-
neer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar 
wonen; en het einde van die mens wordt erger 
dan het begin.” 

En wat Petrus zegt in 2 Petrus 2:20-22 is wel heel 
duidelijk! 

• “Want als zij de besmettingen van de wereld ont-
vlucht zijn door de kennis van de Heere en Zalig-
maker Jezus Christus, maar daarin opnieuw ver-
wikkeld raken en daardoor overwonnen worden, 
dan is voor hen het laatste erger geworden dan 
het eerste. Het zou immers beter voor hen ge-
weest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet 
gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben 
leren kennen, zich weer afkeren van het heilige 
gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is 
overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De 
hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraak-
sel en de gewassen zeug naar het rondwente-
len in de modder.” 

 

De besnijdenis 
Wij lezen Exodus 4:24-26, 

• “En het gebeurde onderweg, in de herberg, dat 
de HEERE hem (= Mozes) tegenkwam en hem 
wilde doden. Toen nam Zippora een vuurstenen 
mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Zij 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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wierp die voor Mozes’ voeten en zei: Werkelijk, je 
bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet Hij 
hem met rust. Vanwege de besnijdenissen zei zij 
toen: Bloedbruidegom.” 

Mozes had de boodschap van Farao ontvangen en 
was op weg om zijn taak te volvoeren, toen er plot-
seling iets gebeurde dat noch hij noch Zippora had 
verwacht. God Zelf zocht Mozes te doden (Exodus 

4:24). Wij zien dan Zippora een mes nemen en haar 
zoon besnijden, zeggende, terwijl zij het mes aan 
Mozes’ voeten wierp: “Je bent voor mij een bloed-
bruidegom!” 
Mozes moest wel zwaar hebben gezondigd, dat 
God hem zocht te doden. En dat was ook zo! Hij 
had gezondigd aan het bloedverbond – door God 
met Abraham gesloten – waarvan de besnijdenis 
het teken was. In overdrachtelijke zin geldt dat ver-
bond ook ons nu. Abraham geloofde en werd ge-
rechtvaardigd en zijn rechtvaardiging werd beves-
tigd in de besnijdenis. Dit was het bloedverbond en 
gold niet slechts voor één ogenblik, maar voor ge-
heel zijn zaad. Wat in het natuurlijke gold, geldt nu 
in overdrachtelijke zin in het geestelijk verbond. Zo-
als die tekortkoming van Mozes hem werd aange-
rekend, wordt die tekortkoming nù ook ons aange-
rekend, als wij aan de besnijdenis, dat is: de doop 
des Geestes, tekortkomen. Daarom zegt Paulus, 
van deze noodzaak doordrongen: 
• “En word niet dronken van wijn, waarin losbandig-

heid is, maar word vervuld met de Geest.” (Efeze 

5:18) 
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Dit is de besnijdenis van het hart, die wij nodig heb-
ben om als erfgenamen de Goddelijke natuur deel-
achtig te worden. Hoe zou dat kunnen zonder dat 
wij iets van God IN ons hebben!? In die doop des 
Geestes geeft God Zichzelf aan ons en meer dan 
Zichzelf geven, kan ook God niet! Inwoning IN 
ons maken, dat is het hoogste wat Hij kan doen. Dit 
is ook het fundament van een vruchtdragend leven. 
Zonder de Heilige Geest géén vruchtdracht. Laat u 
zich niet iets anders wijs maken, want dit is on-
schriftuurlijk. U kunt geen kersen eten van een prui-
menboom. Zo ook is er geen vruchtdracht en zo 
ook kan er geen sprake zijn van Geestesgaven 
zonder eerst de Gever ervan, de Heilige Geest, in 
ons ontvangen te hebben. Wij moeten dus aller-
eerst de Gever van de gaven hebben, vóór wij die 
gaven kunnen ontvangen. Maar, er zijn ook gaven 
die niet van Gods Geest zijn, maar van de duivel. 
 

In mijn onbekeerde tijd kende ik een zekere “ome”. 
Als een zieke door de dokter was opgegeven en bij 
hem kwam, gegarandeerd, deze zieke genas. Een 
glas water met een stukje koenir (= geelwortel) erin. 
Er werd “gebeden”, gepreveld; bleef het water hel-
der, dan genas de zieke. In het andere geval kon 
hij de zieke ook niet helpen. Ik heb altijd gedacht: 
“een gave van God”, totdat ik in Pinksteren 3 kwam 
en door onderricht in de Bijbel tot inzicht kwam: 
“Neen, dat is niet een gave van de Heilige Geest”, 

 
3 Zie noot 2. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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want ik heb nooit van deze “ome” gehoord, dat hij 
sprak over de Heilige Geest of Jezus verheerlijkte. 
Het was een geval van “Jannes en Jambres” (zie 
2Tim.3:8), die door de kracht van de zoon des ver-
derfs (= satan) wonderen deden (wonderen der leu-
gen). Hierdoor komen mensen in verwarring. En 
komt tot u de vraag: “Waarom heeft God dan de 
satan geschapen” (?); weet dan: hij was een aarts-
engel, geen satan, toen God hem schiep. Deze 
aartsengel viel door zijn hoogmoed en verbeurde 
zijn eerstgeboorterecht (zoals later Ruben en 
Ezau). Voor hem is er geen vergeving en ook niet 
voor hen die hem toebehoren en God ongehoor-
zaam zijn. 
Laten wij toch niet komen met vragen als “Waarom 
doet God dit of dat”? Laten wij maar geloven dat 
wat Hij doet altijd een doel heeft. Al begrijpen wij 
het niet altijd, Hij vraagt enkel en alleen geloofs-
vertrouwen van onze kant. Hij heeft altijd het beste 
met ons voor. Geloof in de Heilige Geest zal u lei-
den tot waarachtig volgen en aanbidden van die on-
zichtbare God, Die goedertieren is en barmhartig. 
Er is niets heerlijker dan Gods bemoeienis elke dag 
te mogen ervaren. Elke dag opnieuw, opdat ons le-
ven een OPGANG kent en opdat ons pad moge 
worden zoals Spreuken 4:18 zegt: 

• “Maar het pad van rechtvaardigen is als een 
schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat 
schijnen tot het volledig dag is geworden (SV: voort-
gaande en lichtende tot de volle dag toe).” 
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Daar hoeft geen schaduw te zijn. Het licht van Gods 
genade is groter dan alle donkerte. En juist in de 
uren van benauwdheid is God het meest nabij en 
zult u ervaren Zijn toezegging: “Ik zal u beslist niet 
loslaten (Ik zal u niet begeven) en Ik zal u beslist niet 
verlaten.” (Hebreeën 13:5b), “Ik ben met u al de dagen, 
tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 

28:20) 

Vroeger, toen ik al een man was, moest ik langs 
Penilli, het kerkhof (in Soerabaja). Als ik daar (in de 
avond) voorbij fietste, dan trapte ik als een beze-
tene op de pedalen. Ik trapte hoe langer hoe harder 
en dacht: “Straks springt hij (de duivel) op mijn nek”. 
Wat een glorie toen Jezus mij vond! De Engel des 
Heren is voor, achter, links en rechts van ons. Wat 
kan ons deren? Psalm 34:8 zegt: 

• “De Engel van de HEERE legert zich rondom hen 
die Hem vrezen, en redt hen.” 

 

De wedergeboorte is een begin, het begin van het 
proces dat leidt naar de doop met de Heilige Geest 
en de heiligmaking door de diezelfde Geest. Hei-
ligmaking zonder wedergeboorte is niet moge-
lijk. Wedergeboorte, gerechtigheid, heiligheid – 
deze drie gaan altijd samen. Voordat Zijn discipelen 
opgingen in de opperkamer was er een dag, dat de 
Here op hen blies en zei: “Ontvang de Heilige 
Geest” (Johannes 20:22b). Dat was het moment van 
hun wedergeboorte: want “Als iemand niet geboren 
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van 
God niet binnengaan.” (Johannes 3:5b). 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
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Zij waren toen nog niet gedoopt met de Heilige 
Geest. Dat gebeurde pas in de opperkamer. Maar 
dit doet ons onderkennen, dat wedergeboorte een 
werk is van de Heilige Geest. Zijn Adem doet ons 
komen tot dat nieuwe leven. Hij doet het Zaad van 
het Woord in ons opkomen en maakt ons klaar om 
de doop des Geestes te ontvangen, als wij er naar 
jagen. 
 

Wel, Mozes was dus zelf wel besneden, maar zijn 
zoon niet en dit had hij moeten herstellen vóór hij 
verder ging. Het gaat hier alleen om de eerste zoon, 
hoewel ook de tweede besneden moest worden. 
Maar de eerstgeboren zoon van Mozes was in ge-
vaar, omdat er een plaag zou komen die de onbe-
sneden eerstgeborenen in Egypte, waaronder die 
van de Farao zelf, zou doden. Voordat Mozes naar 
Egypte trok, had hij moeten zorgen dat zijn eigen 
zoon deel kon hebben aan het bloedverbond, opdat 
de dood van zijn eigen zoon daardoor zou worden 
afgewend. En als deze nonchalance hem bijna de 
dood kostte, wat denkt u, dat het ons zal kosten, als 
wij hierin tekortkomen, als wij dus niet zoeken naar 
de doop met de Heilige Geest? In het geval van 
Mozes verstond zijn vrouw, Zippora, dit tekort. Zij 
verstond de ernst van dat ogenblik en begreep on-
middellijk wat God van hen vroeg. Verstaan ook wij 
de ernst van deze tijd en begrijpen wij wat de Heer 
van ons vraagt? Als het Bloedteken aan ons ont-
breekt, de besnijdenis des harten, de doop des 
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Geestes, het bruiloftskleed, dan gaan wij onherroe-
pelijk door de Grote Verdrukking. De doop met de 
Heilige Geest, het bloed aan onze harte-deur, be-
waart ons voor de Grote Verdrukking. Zorg dus dat 
u èn gedoopt bent èn in de vervulling van de Hei-
lige Geest staat. De doop alleen is geen garantie, 
wel de blijvende vervulling, de verzegeling. Velen 
zullen in het middernachtelijk uur, als de Bruidegom 
komt, gedacht blijken te hebben aan deze voor-
waarde te voldoen, maar tot hun ontsteltenis moe-
ten ontdekken, dat zij behoren tot de “dwaze maag-
den”. Als Hij zegt dat Hij komt als een dief in de 
nacht; dan wil dat zeggen: onzichtbaar voor de we-
reld, maar niet voor hen die Hem verwachten. Dit in 
tegenstelling met de komst bedoeld in Openbaring 
1:7, als aller oog Hem zal aanschouwen: 

• “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem 
zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.” 

Voldoen aan Gods eis betekent de prijs ervoor wil-
len betalen, de dingen van de wereld loslaten, alles 
overboord gooien wat u van Christus kan afhouden. 
Anders kunt u niet in de Wijnstok blijven. Hoe velen 
zijn, helaas, als Demas en keren na een tijd terug 
tot de wereld, waaruit zij waren verlost? 
Wedergeboorte is iets dat u weet. Als u niet weet of 
u bent wedergeboren, wel, dan ben u niet weder-
geboren. 
Aan allerlei dingen is te bemerken of u wedergebo-
ren bent of niet. Kleinigheden die u vroeger be-
haagden, maar u nu niets meer doen. Allemaal 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring1b.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring1b.pdf
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kleine veranderingen als werkingen van Gods 
Geest. Die veranderingen worden waargenomen. 
Dus als u niet veranderd bent dan is Hij ook niet in 
u werkzaam. En niet alleen uzelf, maar ook uw om-
geving neemt het waar of er wel of niets verandert 
in uw gedragingen. Uw houding en uw gedrag is 
kenmerkend voor wat in u leeft. Vergeet nooit reke-
ning te houden met het Woord van God, want het 
is DIT WOORD dat ons eens zal oordelen. Wij zijn 
de tempel Gods en worden gemeten met Gods 
meetsnoer, Zijn Woord. Als wij Hem niet toebeho-
ren, zullen wij Hem ook niet zien. Het is maar één 
stap van Gods Koninkrijk in de wereld. Eén misstap 
en uw getuigenis is niets meer waard. Denk aan 
Simson, aan David. Uzelf moet door de inwonende 
Geest weten hoever u kunt gaan. Eén verkeerde 
stap en alles waar u voor gevochten hebt, is waar-
deloos. Simson had Gods kracht en verloor die 
door Delila. David, die met vreugde danste voor de 
ark, viel voor Bathseba. Nu nog spreekt men over 
hun zonde. Hoeveel jaren zijn er sindsdien verstre-
ken? Zouden de mensen dan vergeten wat wij doen? 
Wat doet u voorzichtig wandelen? De Vreze des 
Heren! Niet de vrees voor uw medemensen moet 
dat doen. Laat ons nooit vergeten: God is overal en 
ziet alles: 

• “Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aange-
zicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, 
U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U 
bent daar.” (Psalm 139:7-8) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/simson-ebookA6.pdf
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Wij kunnen niets voor Hem verborgen houden, zelf 
niet onze gedachten! Denken aan de alomtegen-
woordigheid van God, doet ons tot de Vreze Gods 
komen. 
 

Mozes’ roeping en bediening zijn vol van schaduw-
beelden voor ons persoonlijk leven! En als wij ons 
spiegelen aan Gods Woord, kan dit Woord ons voor 
misstappen behoeden. Daarom nogmaals: zorg, 
dat de Heilige Geest u verzegelt voor de ko-
mende tijd! Want de tijd is niet ver meer, dat u on-
der druk wordt gezet door een georganiseerde 
maatschappij, een materialistische wereld. Ook al 
merkt u het misschien nu (nog) niet zo erg, maar de 
druk neemt toe. Geloof alleen is dan niet voldoende 
om te blijven staan. Dan zult u moeten kiezen. Je-
zus en Zijn discipelen hadden de doop des Geestes 
nodig, hoeveel te meer hebben wij die nodig in 
deze laatste dagen, nu de dagen bozer worden en 
de Grote Verdrukking voor de deur staat. In eigen 
kracht vermogen wij niets! 
 

U kunt geen twee heren gelijktijdig dienen, anders 
had Jezus Zijn discipelen ook niet weggeroepen 
van hun werk. Gods volk is een apart gezet volk. 
Zo begon God met Abraham. Hij zette hem apart 
en maakte hem tot een vader van alle gelovigen. 
Hij zette ook het volk Israël apart om Hem tot ei-
gendom te zijn: 
• “Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt 

en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle 
volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel 
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de aarde is van Mij.” (Exodus 19:5) 

• “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw 
God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit 
alle volken op de aardbodem om voor Hem tot 
een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.” 
(Deut. 7:6) 

• “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw 
God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op de 
aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een 
volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.” (Deut. 

14:2) 

• “En de HEERE heeft u heden doen verklaren dat 
u voor Hem een volk zult zijn dat Zijn persoonlijk 
eigendom is, zoals Hij tot u gesproken heeft, en 
dat u al Zijn geboden in acht moet nemen.” (Deut. 

26:18) 

• “Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Is-
raël als Zijn persoonlijk eigendom.” (Psalm 135:4) 

En zo zet Hij het Nieuwtestamentisch volk ook 
apart, Hem ten eigendom. Hij maakt het tot een hei-
lig volk: 

• “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij 
ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor 
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in 
goede werken.” (Titus 2:14) 

• “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een ko-
ninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat 
God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 
deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 
licht.” (1 Petrus 2:9) 
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Een volk dat door Hem wordt geheiligd om Hem te 
dienen in heiligheid. De satan is altijd actief bezig 
om juist de kinderen Gods af te trekken door op hun 
gevoelens te werken. Als u van de samenkomst 
wegblijft, bijvoorbeeld omdat een tante die u heel 
lang niet gezien hebt op bezoek komt. U vergeet 
dan dat dergelijke excuses ook worden aange-
voerd door de genodigden voor het bruiloftsmaal 
(Lukas 14). Weliswaar worden daar andere motieven 
aangevoerd, maar het komt allemaal neer op per-
soonlijke motieven. Op deze manier bespeelt satan 
uw gevoelens en al deze kleine dingen maken dat 
“vlees” binnenkomt en overheerst. 
 

Ook de 5 dwaze maagden (uit Mattheüs 25:1-13) zijn 
“maagd”, dat wil zeggen: rein, gereinigd in Jezus’ 
Bloed. Zij hebben Zijn getuigenis, maar… op het 
beslissende ogenblik zullen zij het bruiloftskleed 
niet aan hebben en om die reden zegt Jezus: “Ik 
ken u niet!” Hij zoekt bruiloftskinderen, gekleed, 
vervuld met de Heilige Geest en Hij vindt die in 5 
van hen, de “wijze” maagden. 
▪ 5 = het symbolisch getal van “verzoening”; 
▪ 10 = het symbolisch getal van “Goddelijke vol-

komenheid”. 
Gods Koninkrijk is een volkomenheid. Vandaar, dat 
er staat: “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen ge-
lijk zijn aan 10 maagden…”. Maar, slechts 5 van 
de 10 zullen in de eindtijd voldoen aan Gods eis. 
De andere 5 gaan dan wel niet verloren, maar zij 
zullen door de Grote Verdrukking moeten gaan. Zij 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
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vervallen van hun eerstgeboorterecht, zoals eens 
een Ruben. 
 

Wij onderschatten vaak de kracht van de duivel. De 
heilige Drie-eenheid 4 wordt straks door hem nage-
bootst in de satanische drie-eenheid. Dat zegt het 
profetisch Woord van God, in Openbaring 13, het is 
dus geen fabeltje. Zoals Judas zich verkocht zo zal 
ook straks één van de Spade Regen-apostelen zich 
aan de duivel verkopen met lichaam, ziel en geest  
en in hem wordt straks de duivel gepersonifieerd. 
De antichrist zal een mens zijn in wie de duivel 
zich manifesteert, zoals ook God de Vader Zich in 
de Zoon heeft geopenbaard. De derde persoon van 
de satanische drie-eenheid zal de “valse profeet” 

 
4  In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, 

onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” 
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide che-
rubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden 
gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs 
en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie 
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de 
Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de 
Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één 
Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen be-
staat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 
Openbaringsvormen van God, te weten: 

• de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 

• de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 

• de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. 
(noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring13.pdf


 

29 

zijn, wiens taak het zal zijn de mensen tot aanbid-
ding van de antichrist te brengen, zoals de Heilige 
Geest de mensen brengt tot de aanbidding van Je-
zus Christus. Tijdens de Grote Verdrukking is satan 
de absolute vorst der wereld, nu wordt hij nog te-
gengehouden door de Wederhouder: 
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want 
die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is 
en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het 
verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich 
ook verheft boven al wat God genoemd of als God 
vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van 
God gaat zitten en zichzelf als God voordoet… En 
u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn ei-
gen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis 
van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er 
iemand (= de Heilige Geest, werkzaam in de Bruidsgelovigen) 
die hem nu weerhoudt, totdat hij (bij de wegname van 
de Bruidsgemeente – AK) uit het midden verdwenen is. 
En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.” 
(2 Thess.2:3-8a) 
Niettemin zal hij, gaande naar de eindtijd, hoe lan-
ger hoe meer demonen loslaten tegen hen die de 
Naam van Jezus belijden. Natuurlijk worden daar-
toe mensen bewerkt: de goddelozen, de schijnhei-
ligen, de werkers der ongerechtigheid. Ze worden 
allen door satan gemaakt tot jagers, vervolgers van 
de oprechte gelovigen. Laat ons gewaarschuwd 
zijn! De invallen in huis komen terug, niet om ver-
borgen wapens te zoeken, maar om te kijken of u 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
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een Bijbel in huis hebt. Het hele huidige wereldsys-
teem gaat de kant op van een nieuwe inquisitie. 
Daarom: wie wilt u dienen? 
 

Daarom: zet alles op alles om gedoopt te worden 
met de Heilige Geest en om vervuld te blijven. Zijn 
discipelen in de opperkamer wachtten 10 dagen. 
Toen waren ze uitgebeden, aan het eind van hun 
latijn. Dat zoekt God in ons: gebrokenheid, een ver-
slagen geest en hart. Hij kan slechts Zijn tempel 
bouwen op de ruïnes van onze (oude) levens. Hij 
is méér verlangend om u te dopen, dan u ver-
langt te ontvangen. Als u dus nog niet ontvangen 
hebt, zoek in alle gaten en hoeken van uw leven, 
tot God zegt wáár het u aan mankeert. Als u die 
barrière opheft, kan Hij u dopen. Hij kan niet bin-
nenkomen, tenzij u de poort openzet. Als u een 
aardse koning met gejuich en gejubel binnenhaalt, 
moet u de Koning der koningen dan niet alzo bin-
nenhalen? Niet met stijve gezichten bidden! Als u 
eenmaal hebt ontvangen, zult u beseffen wat u ont-
beerd hebt, wat een armoede u geleden hebt. Hij is 
een jaloerse God en wil NUMMER ÉÉN zijn in ons 
leven. Hij duldt niet dat u een mens meer liefde en 
eer geeft dan Hem, Die voor u gestorven is. Hem 
komt de hoogste eer toe. God wacht met IN ons te 
komen wonen – door Zijn Geest – totdat wij niets 
meer boven Hem stellen. 
 

De Bloedbruidegom 
Terug naar Exodus 4:26, waar wij lezen: 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
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• “Toen liet Hij hem (= Mozes) met rust. Vanwege de 
besnijdenissen zei zij (Zippora) toen: Bloedbruide-
gom.” 

De noodzaak om besneden te zijn wordt ons uit 
deze geschiedenis duidelijk. Het gaat nu echter niet 
om de vleselijke besnijdenis, maar om de besnij-
denis in de geest, die van ons hart. Zippora is in 
dit geval een zuiver typebeeld van de Gemeente 
van Jezus Christus, in het bijzonder van de Bruids-
gemeente van de eindtijd. Deze Gemeente zal al-
les veil hebben (= bereid om alles [op] te offeren) om die 
geestelijke besnijdenis te gewinnen. Zij zullen 
daarom roepen en schreeuwen, aangezien Jezus 
Christus hun Bloedbruidegom is, en wel door het 
proces: kruis – dood – doop des Geestes. 
Door deze doop des Geestes wordt de dood van 
ons geweerd, want Hij verzegelt ons tot op de dag 
van verlossing: 
• “En bedroef de Heilige Geest van God niet, door 

Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlos-
sing.” (Efeze 4:30) 

In die dag staan wij op in opstandingsheerlijkheid 
om voor altijd bij Hem te zijn. Maar het betekent wel 
de kruisiging van ons vlees! 
 

In den beginne schiep God hemel en aarde. Een 
wonderbare hemel en aarde, totdat de zonde in-
trede deed, want wij weten dat zowel in de hemel 
als op aarde zonde ontstond. En God wil terug tot 
die wonderbare wereld. Wat Hij begint, voleindigt 
Hij ook. Wij verwachten een nieuwe hemel en een 
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nieuwe aarde, een nieuwe wereld en deze wereld 
zal worden bewoond door nieuwe mensen, nieuwe 
creaturen. Hier op aarde, in deze oude wereld moet 
die nieuwe mensheid gecreëerd worden; nu, in dit 
leven moeten wij die nieuwe creaturen worden. En 
deze nieuwe schepping, dit nieuwe mensdom, dat 
wordt bewerkstelligd door de Heilige Geest… als 
Hij in ons woning heeft gemaakt en vandaaruit Zijn 
herschepping werkt. Ik kan niet genoeg benadruk-
ken, dat dit heiligingswerk een proces is, dat ons 
gehele leven op aarde in beslag neemt, een levens-
lang proces. En het is Gods Geest Die dat moet uit-
werken. Daarom, dat Paulus zegt: “Christus onder 
u, de Hoop op de heerlijkheid” (Kolossenzen 1:27b) 
 

In verband met deze besnijdenis nog de volgende 
teksten: 
“Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en 
niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het 
vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het ver-
borgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart 
is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet 
uit mensen maar uit God.” (Romeinen 2:28-29) 

De besnijdenis van het hart, in de Geest, is een de-
monstratie van Gods kant, namelijk: de doop met 
de Heilige Geest. 
“Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de 
Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet 
op het vlees vertrouwen.” (Filippenzen 3:3) 

Besnedenen zijn diegenen die God in de Geest die-
nen. 
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“Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met 
de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het 
land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen 
die door de duivel overweldigd waren, genas, want 
God was met Hem.” (Handelingen 10:38) 

Petrus wijst op de zalving van de Heilige Geest, die 
op Jezus lag ten teken dat God met Hem was. 
Alleen de kracht van de Heilige Geest staat ten 
teken van Gods tegenwoordigheid! U leest dan 
nog in het boek Handelingen over de bevrijding van 
Petrus uit de gevangenis en ook van de bevrijding 
van Paulus en Silas, door de aardbeving die hun 
gevangenis zo krachtdadig schudde dat zelfs de 
ketenen van de gevangenen losraakten. Toen de 
discipelen baden, werd de plaats bewogen door de 
kracht van de Heilige Geest. Het is diezelfde Geest, 
Die vroeger werkte, Die ook nu werkt, als wij Hem 
de gelegenheid geven om Zijn bovennatuurlijke 
kracht te tonen. 
 

Johannes de Doper wist het al, toen Hij zei: “…Die 
na mij komt, is sterker (of: meerder) dan ik;... Hij zal 
u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” (Mat-

theüs 3:11) 
Hij is de Geest van oordeel en ook de Geest van 
uitbranding. Hij overtuigt de wereld van zonde, van 
gerechtigheid en van oordeel en Zacharia 4:6b zegt 
het ons reeds: 
“Niet door (menselijke) kracht en niet door (menselijk) 
geweld, maar door Mijn Geest (zullen deze dingen ge-
schieden), zegt de HEERE.” 



 

34 

Als Hij vaste inwoning in u heeft, dan pas weet u, 
wat het is, dat Hij Die in u is, meerder is dan alles 
daarbuiten. Door Jezus Christus bent u meer dan 
overwinnaar. Zonder hem bent u niets! 
Het woord “Bloedbruidegom” bestaat uit twee delen: 
Bloed en Bruidegom. Bloed spreekt van verlossing 
(door Jezus’ kruisdood) en Bruidegom spreekt van 
gemeenschap (door de doop des Geestes). De 
naam weerspiegelt, als het ware, wat in de besnij-
denis wordt uitgedrukt. De doop met Heilige Geest 
betekent een “insnijding” in ons vlees, maar tegelijk 
een innige gemeenschap met Jezus. Voor Corne-
lius en zijn gezin werd Jezus de Bloedbruidegom. 
In Handelingen 10:43 horen wij Petrus tot hen zeg-
gen: 
“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in 
Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal 
door Zijn Naam.” 
En in Handelingen 10:44 lezen wij dan: 
“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de 
Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.” 
Door Cornelius’ aanname van Jezus Christus en 
Zijn offerdood aan het kruis, ontving hij de doop met 
de Heilige Geest en door deze doop werd Jezus 
Zijn Bloedbruidegom. Hij ontving de Geestesdoop, 
hoewel hij nog niet eens de waterdoop had onder-
gaan. Maar God staat boven Zijn eigen wetten, 
dus… wat kon Petrus doen? Dat Petrus’ metgezel-
len, de gelovigen uit de besnijdenis, ontzet waren 
is logisch: 
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“En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zo-
velen als er met Petrus waren meegekomen, waren 
buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest 
ook op de heidenen uitgestort werd.” (Handelingen 

10:45) 
Zij die de Geestesdoop zoeken, moeten doordron-
gen zijn van de opdracht (bidden, zoeken, kloppen!) 
èn van de belofte (ontvangen, vinden en openge-
daan): 
“En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, 
en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan 
worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, 
die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan 
worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als 
hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook 
als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis 
een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, 
hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, 
uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoe-
veel te meer zal de hemelse Vader de Heilige 
Geest geven aan hen die tot Hem bidden?” (Lukas 

11:9-13) 
 

Na de besnijdenis: het getuigenis 
In Exodus 4:27-31 lezen wij: 
“De HEERE zei tegen Aäron: Ga Mozes tegemoet 
in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem bij de 
berg van God en kuste hem. Mozes vertelde Aäron 
al de woorden van de HEERE, Die hem gezonden 
had, en al de tekenen die Hij hem opgedragen had. 
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Toen ging Mozes op weg, met Aäron, en zij verza-
melden alle oudsten van de Israëlieten. Aäron 
sprak al de woorden die de HEERE tot Mozes ge-
sproken had, en deed de tekenen voor de ogen van 
het volk. Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden 
dat de HEERE naar de Israëlieten omgezien had 
en dat Hij hun onderdrukking gezien had, knielden 
zij en bogen zij zich neer (SV: aanbaden – de Heere).” 
Uit de samenhang van Exodus 4 vers 29 en 31 
wordt ons duidelijk dat Aäron de spreekbuis was 
van Mozes. Het getuigenis van God aan Mozes 
werd door deze aan Aäron doorgegeven en Aäron 
op zijn beurt gaf het Woord des Heren aan het volk 
door. In overdrachtelijke zin leert ons dit, dat het ge-
tuigenis van God in deze (= onze) tijdsbedeling di-
rect moet volgen op de besnijdenis. Indien wij dus 
gedoopt zijn met de Heilige Geest en dit getuigenis 
ontbreekt, dan is er een manco in ons geestelijk le-
ven. 
Voor een goed verstaan herhalen wij nog even in 
het kort het voorgaande: 
 

Mozes was de bloed-
bruidegom van Zippora. 

Jezus is de Bloedbruide-
gom van de Gemeente. 

Het verbondsteken van 
God aan Abraham was 
de besnijdenis in het 
vlees. 

In de Nieuwe Bedeling is 
de doop met de Heilige 
Geest het bloedteken 
van de besnijdenis van 
het hart. 

 

Mozes is dus het typebeeld van de Here Jezus en 
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Zippora het typebeeld van de Christengemeente. 
Zij worden eenmaal tezamen gebracht als Bruide-
gom en Bruid. Maar nu komt –  in deze zinnebeel-
dige geschiedenis van Mozes en Zippora – Aäron 
in de plaats van Zippora. Aäron wordt dus nu het 
typebeeld van de Gemeente. Want zoals Aäron al-
les wat Mozes zei – als diens spreekbuis – moest 
doorgeven, zo moet ook nu van de Gemeente 
Gods getuigenis uitgaan (vergelijk 1 Korinthe 14:36, 
“…is het Woord van God van ú uitgegaan? Of heeft 
het alleen ú bereikt?”) 
Wij zijn de spreekbuis, wij moeten het getuigenis 
doorgeven. Jezus’ opdracht in Handelingen 1:4+8 
was: “Blijft u te Jeruzalem totdat u met kracht zult 
zijn aangedaan”: “…u zult de kracht van de Heilige 
Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel 
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de 
aarde.” 
Als dus het getuigenis van God in ons leven ont-
breekt, wordt de Naam van Jezus NIET in ons le-
ven verheerlijkt, en zien de mensen Christus OOK 
NIET in ons leven… en leren zij Hem ook niet ken-
nen als de Zaligmaker. 
 

Letten wij nog op de doorwerking van het Bloedte-
ken. Bij de letterlijke besnijdenis vloeide er bloed. 
Bij de besnijdenis van het hart (Romeinen 2:29), 
zien wij dit bloed in de kruisiging van het vlees en, 
in het bijzonder, van onze tong: “Maar híj is Jood 
die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, 
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die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. 
Zijn lof is niet uit mensen maar uit God.” (Rom.2:29) 

Zoals in Handelingen 2:3-4 de discipelen spraken 
in nieuwe tongen (een menselijke tong weliswaar) 
en de Naam des Heren werd grootgemaakt, zo 
moet ook God in ons leven komen met – letterlijk – 
nieuwe tongen, die de Geest geeft uit te spreken: 
“En aan hen werden tongen als van vuur gezien, 
die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en 
begonnen te spreken in andere talen (of: nieuwe ton-
gen), zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” 
(Hand.2:3-4) 

Onze tong is van nature een kwaad lid, van de hel 
ontstoken, zegt Jakobus 3:6+8, 

• “Ook de tong is een vuur, een wereld van onge-
rechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze 
lichaamsdelen (SV: onze leden). Ze besmet het hele 
lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin 
in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet 
(SV: ontstoken).” 

• “Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een 
niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif (SV: 
venijn).” 

Wij kunnen met deze tong niet tegelijkertijd God lo-
ven en prijzen èn de mensen veroordelen en bekri-
tiseren. Daarom dat onze tong moet worden ge-
kruisigd en onder de macht van de Heilige Geest 
moet worden gesteld, waardoor wij in staat zijn in 
nieuwe tongen te spreken, een vlekkeloze taal, Zijn 
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taal; waarvan Paulus in 1 Korinthe 14:2 zegt: 
“Wie namelijk in een andere (SV: vreemde) taal 
spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, 
want niemand begrijpt het, maar in zijn geest 
spreekt hij geheimenissen.” 
Wij kunnen dus de Here alleen met deze bezoe-
delde en verdoemelijke tong verheerlijken als Hij 
die tong kruisigt en in Zijn macht heeft. In dat ge-
kruisigd worden ziet u het bloed. Hoe verderfelijk 
die tong van de oude Adam is, leest u in Romeinen 
3. Geen wonder dat dit hoofdstuk opent met de be-
snijdenis in de voorhuid (het vlees): “Welk is dan 
het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid 
van de besnijdenis?” (Romeinen 3:1, SV) 

In Romeinen 2:25-27 lezen wij: 
“Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet 
houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, 
is uw besneden zijn tot onbesneden zijn (als met voor-
huid) geworden. Als dan een onbesnedene (dus: met 
voorhuid) de verordeningen van de wet in acht neemt, 
zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis ge-
rekend worden? En zal hij die overeenkomstig de 
natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, 
u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en 
de besnijdenis een overtreder van de wet bent?” 
Met andere woorden, die hele besnijdenis is thans 
van nul en generlei waarde, want als u in één ding 
struikelt, dan struikelt u in de gehele wet: “Want wie 
de hele wet in acht neemt, maar op één punt strui-
kelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.” 
(Jakobus 2:10) 
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U moet aan alle van de wet eisen voldoen, maar er 
is geen mens die in eigen kracht voor 100% aan de 
wet kan voldoen. Daarom was het nodig dat Ie-
mand kwam Die aan de gehele wet kon voldoen. 
God Zelf kwam, in Christus, en kon aan het kruis 
dan ook zeggen: “Het is volbracht!” Ook de Schrift 
zegt: “Want het einddoel van de wet is Christus.” 
(Romeinen 10:4a) 
En als deze wet dan eindigt, dan moet er iets an-
ders voor in de plaats treden. Dat kan niets anders 
zijn dan Christus’ inwoning. En dit is wat de 
Schrift verstaat onder de tweede, de geestelijke be-
snijdenis: 
“Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en 
niet dát is besnijdenis die in het openbaar in het 
vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het ver-
borgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart 
is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet 
uit mensen maar uit God.” (Romeinen 2:28-29) 

Omdat het oude had afgedaan, moest het nieuwe 
komen. Ook een oud testament heeft afgedaan als 
u een nieuw testament bij de notaris laat maken. 
Waarom is dit nodig? Het antwoord vinden wij in 
Romeinen 3:10-14, “Zoals geschreven staat: Er is 
niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand 
die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen 
zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos gewor-
den. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet 
één. Hun keel is een open graf, met hun tong ple-
gen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun 
mond is vol vervloeking en bitterheid.” 
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Hier wordt ons het portret getekend van de mens in 
de oude Adam-natuur, zoals God hem ziet in zijn 
oude, onbekeerde staat en dat ondanks de wet! (zie 

Romeinen 3:19) 

De waarheid is altijd hard voor hen die zich veroor-
deeld voelen; hard voor ons vlees. Maar dit vlees 
moet worden gekruisigd en dit doet altijd pijn! Maar 
wie zijn wij, die God willen voorschrijven hoe Hij het 
moet doen? 
 

Laten wij nu terugkeren tot Exodus 4:27b, waar 
God tot Aäron zei om Mozes tegemoet te gaan. 
Daar lezen wij: “hij (= Aäron) ging en ontmoette hem 
(= Mozes) … en kuste hem”. Dit zijn twee feiten: een 
ontmoeting en een kus. Er moet eerst een ontmoe-
ting zijn vóór er sprake kan zijn van een kus, een 
begroeting. Gods eis is nooit veranderd, omdat 
God Zelf niet verandert. De eis in het Oude Testa-
ment is dezelfde als in het Nieuwe Testament. God 
eist: eerst een ontmoeting met onze Bloedbruide-
gom en dan volgt de kus der gemeenschap, die 
ook spreekt van verzoening. 
Als wij Jezus ontmoeten in ons leven en Hem aan-
nemen als onze persoonlijke Zaligmaker, dan is er 
ook volkomen vergeving en verzoening, want “God 
was het namelijk Die in Christus (Jezus) de wereld 
met Zichzelf verzoende.” (2 Korinthe 5:19) 
En groeit u door de Heilige Geest in dat nieuwe le-
ven, dan komt u tot de ervaring van de gemeen-
schap door diezelfde Geest. 
 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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De verborgenheid van Efeze 5 
Dit brengt ons tot de verborgenheid van Efeze 5, 
dat is het geheimenis van de gemeenschap tussen 
man en vrouw, bruidegom en bruid. Laat ons Exo-
dus 4:27 bestuderen in samenhang met Psalm 
2:11-12, 
“De HEERE zei tegen Aäron: Ga Mozes tegemoet 
in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem bij de 
berg van God en kuste hem.” (Exod. 4:27) 

“Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver 
(SV: met beving).” (Psalm 2:11) 

Dit “verheugen met beving” is een indicatie voor de 
doop des Geestes; Zijn kracht doet ons beven. 
En dan vervolgt de geïnspireerde schrijver in Psalm 
2:12 met: “Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig 
wordt… ”. Deze kus der gemeenschap is een diep 
schaduwbeeld. Om dit te verstaan, moeten wij voor 
ogen houden dat Mozes het typebeeld is van de 
Here Jezus Christus en Aäron het typebeeld van de 
Gemeente die door dat geestelijk proces is geko-
men tot het stadium van Efeze 4:13, namelijk: “…tot 
de eenheid van het geloof en van de kennis van de 
Zoon van God, tot een volwassen (SV: volkomen) man, 
tot de maat van de grootte van de volheid van 
Christus (dat is dus de Bruidsgemeente van de 
eindtijd). Aäron is in dit licht dus het zuivere beeld 
van de tot volkomen man (= geestelijk volmaakt) ge-
worden Bruidsgemeente. Want geestelijk gespro-
ken was dit ook het stadium waarin Aäron gekomen 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Efeze-ebookA6.pdf
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was, toen hij Mozes kuste. Zo zal straks de Ge-
meente van Jezus Christus in de Spade Regentijd 
en vlak voordat Jezus komt, voor 100% Joëls pro-
fetie hebben vervuld (Joël 2:28-29 – dit zal zijn als 
“de kus van Jezus”): 
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal 
uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dro-
men, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, 
zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in 
die dagen Mijn Geest uitstorten.” (Joël 2:28-29) 

Dan is ze (de Bruidsgemeente) zover gekomen dat zij 
het volle getuigenis van haar Bruidegom bezit, om-
dat ze is gekomen tot de maat van de grootte van 
de volheid van Christus, zoals in Efeze 4:13 be-
doeld. Als dan de Bruidsgemeente dit stadium heeft 
bereikt, zullen allen die tot die volheid van een 
volkomen man zijn gekomen – de graad van man-
nelijkheid; daarom dat in deze profetische geschie-
denis nu Aäron het type van de Bruid is – aange-
daan zijn met de kracht van de Leeuw van Juda, 
dus met de VOLLE KRACHT van de Heilige Geest; 
zowel mannen als vrouwen. Wat dit laatste betreft: 
wij staan dan in het teken van de volheid, waarin 
wij niet meer zullen leven zoals wij nu nog leven; 
niet langer leven wij dan naar menselijke verhou-
dingen. Wij hebben dan niets meer van node dan 
Christus als onze Bloedbruidegom. Dan zijn wij ge-
komen in het stadium genoemd in 1 Korinthe 7:29b, 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
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gehuwd zijnde zullen wij als niet-gehuwd zijn: “La-
ten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze 
die niet hebben.” Wij zijn dan de engelen gelijk: 
“Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk 
en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze 
zijn als engelen van God in de hemel.” (Mattheüs 

22:30) 

Dan geldt: “daarin is geen man of vrouw”. Zowel 
man als vrouw zijn Hem dan gelijkwaardig. Dan 
zal weer blijken, dat er bij God geen aanneming des 
persoons is. Eenmaal dit stadium bereikt hebbende, 
zal Christus ons alles zijn. De mens is dan geheel 
en al gekruisigd door de kracht Gods. 
 

Hier past wel een waarschuwing tegen over-gees-
telijkheid. Laat u niet verleiden om te proberen op 
eigen kracht tot deze dingen te komen. Dat heeft 
geen waarde voor God en is niet tot verheerlijking 
van Jezus Christus. Daar is geen verheerlijking van 
God in een leven als asceet of kluizenaar. Men 
komt tot over-geestelijkheid door vlug-vlug iets 
te willen bereiken. Men wordt dan tot mislukkeling, 
is lastig voor anderen, heeft geheel geen vreugde 
en raakt van de ene valstrik van de duivel in de an-
dere. Zo’n iemand heeft lange tenen, let op fouten 
van anderen, hoort wat hij niet moet horen, maar is 
kittelachtig van gehoor als het Gods Woord betreft. 
Zulke mensen ervaren geen verlossing van de 
oude mens, groeien juist hoe langer hoe meer in de 
oude zondige mens vast! De Here beware ons voor 



 

45 

over-geestelijkheid. De tijd van de (geestelijke) as-
tronauten is nog niet daar, maar zij komt! Daar wij 
dan deze hoop hebben, laat ons onszelf reinigen 
van alle besmetting van vlees en geest, zegt Pau-
lus: “Omdat wij dan deze beloften hebben, gelief-
den, laten wij onszelf reinigen van alle bezoede-
ling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen 
in het vrezen van God.” (2 Korinthe 7:1) 

De apostel waarschuwt ons ook voor hoogmoed. 
Wij moeten trouw zijn in de eenvoudige dingen die 
God van ons vraagt. Dat is al moeilijk genoeg! 
Daarom dat Gods Woord zegt: “Niet door kracht 
noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het 
geschieden” (Zacharia 4:6b). Er is niemand uit of van 
zichzelf heilig. Wij worden heilig omdat Hij, de Hei-
ligheid, in ons woont en werkt. En indien Hij in u 
woont en werkzaam is, kunt u niet over-geestelijk 
worden. Over-geestelijke mensen hebben een 
hoogmoedig hart. God verafschuwt hoogmoed. Lu-
cifer viel door hoogmoed. Laat dit voor ons een 
waarschuwing zijn. 
 

In Exodus 4:27 hebben wij dus een diep schaduw-
beeld. Aäron ging Mozes tegemoet en… kuste hem. 
Deze kus van gemeenschap is, in profetisch 
licht, de grote verborgenheid bedoeld in Efeze 
5:32, waarover Paulus in hetzelfde hoofdstuk 
spreekt vanaf Efeze 5:22-27, 
“Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid)  is groot; maar 
ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente.” 
(Ef.5:32) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/zacharia.pdf
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“Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zo-
als aan de Heere, want de man is hoofd van de 
vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de Gemeente 
is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, 
zoals de Gemeente aan Christus onderdanig is, zo 
behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen 
onderdanig te zijn.” (Ef.5:22-24) 

Deze onderdanigheid is geen slaafsheid. Geen 
Christenman stelt prijs op een slaafse echtgenote, 
die op alles “ja en amen” zegt. Ze moeten samen 
overleg kunnen plegen. In de gezamenlijke beraad-
slaging is onze wijsheid (vergelijk Spreuken 11:14, SV): 
“Als er geen wijze (be)raadslagen zijn (HSV: geen wijze 
raad is), vervalt het volk; maar de behoudenis is in 
de veelheid der raadslieden.” 
Wij vervolgen met Efeze 5:25-27, 
“Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Chris-
tus de Gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar 
heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, 
door haar te reinigen met het waterbad door het 
Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of 
iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: 
onberispelijk) zou zijn.” 
Paulus is dus begonnen met gewoon te spreken 
over de menselijke verhouding tussen man en 
vrouw, het echtpaar. Om daarna diezelfde verhou-
ding over te brengen in geestelijk opzicht op de be-
trekking tussen Christus en de Gemeente. Na de 
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verhouding tussen man en vrouw te hebben be-
sproken, zegt Paulus: “Zij kunnen niet zonder el-
kaar”. Daarom zal de man zijn familie verlaten en 
zijn vrouw aanhangen: 
“Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefheb-
ben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw 
liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit 
zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert 
het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn 
leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn 
gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moe-
der verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die 
twee zullen tot één vlees zijn.” (Efeze 5:28-31) 

En wat geldt met betrekking tot de gemeenschap 
tussen man en vrouw in een waarachtig Christelijk 
huwelijk, moet ook gelden in de gemeenschap tus-
sen Christus en de Bruidsgemeente. Er moet 
sprake zijn van een waarachtig tot elkaar komen. 
Om dit duidelijk te maken moeten ook zij tot één 
vlees worden (Efeze 5:31), niet langer twee zijn; en 
dan kussen zij elkaar. Geen vrouw laat zich zó kus-
sen dan door haar eigen man! Straks komt dat pro-
fetisch ogenblik, die wonderbare gemeenschap, 
wanneer Christus en Zijn Bruid worden tot één 
vlees. Bestudeer Efeze 5:25-31 in samenhang met 
Openbaring 12:1 en Mattheüs 25:1-13, 
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een 
vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder 
haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 
sterren.” (Openb.12:1) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn 
aan 10 maagden 5, welke haar lampen namen, en 
gingen uit, den bruidegom tegemoet. En 5 van haar 
waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas wa-
ren, haar lampen nemende, namen geen olie met 
zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met 
haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, wer-
den zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter 
middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de brui-
degom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen ston-
den al die maagden op, en bereidden haar lampen. 
En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van 
uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen 
antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er mis-
schien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar 
gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als 
zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruide-
gom; en die gereed waren, gingen met hem in tot 
de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwa-
men ook de andere (dwaze) maagden, zeggende: 
Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, 
zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; 
want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke 
de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, 

 
5 Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD 

uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit 
woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het 
woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuis-
heid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier be-
doeld is – ook het mannelijke geslacht inhouden (daar die net 
zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK) 
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SV) 
In het laatst genoemd Schriftgedeelte zien wij de 5 
wijze maagden de bruiloftszaal binnengaan (man 
en vrouw komen samen) en in Openbaring 12:1 
zien wij de Bruid als gehuwde vrouw en getuigt 
haar barensnood door de overschaduwing van de 
Here Jezus Christus, dat zij gekomen is tot één 
vlees met Hem! 
“…En zij (de vrouw, uit vers 1) was zwanger en 
schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn 
om te baren.” (Openbaring 12:2) 
 

De weg tot die gemeenschap 
Om tot een “volkomen man” te worden, is er voor 
de Bruidsgemeente maar één weg: 1 Thessaloni-
cenzen 4:3a,– heiligmaking: “Want dit is de wil van 
God: uw heiliging…” 
Als Efeze 5:26a spreekt over: “Opdat Hij haar zou 
heiligen…”, dan impliceert dit dat wij nooit komen 
zullen tot die volwassenheid (in de geest) als bedoeld 
in Efeze 4:13, tenzij dit proces plaats vindt: een 
groeiproces, een opklimmen in genade, een was-
sen (= groeien) in geloof, een toenemen in de vol-
maaktheid die er is in Christus: 
“Totdat wij allen komen tot de eenheid van het ge-
loof en van de kennis van de Zoon van God, tot een 
volwassen man, tot de maat van de grootte van 
de volheid van Christus.” (Efeze 4:13) 

Daarom moet die reiniging in de Gemeente door 
Woord (het badwater van het Woord) en Geest bij 
voortduring geschieden. Dat gebeurt niet zoals wij 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf


 

50 

dat willen en ons indenken. Die reiniging kan dik-
wijls plaats hebben ten koste van de helft van de 
gemeente, die door God wordt gedecimeerd om tot 
deze reiniging in de Gemeente te komen! Allen 
die de weg van reiniging van het vlees en de Geest 
(2 Korinthe 7:1) niet willen gaan, blijven achter. 
“Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, 
laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling 
van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in 
het vrezen van God.” (2 Kor.7:1) 

Zij zullen zich vanzelf afscheiden. Want… als wij te 
lang de dingen van het vlees vasthouden, wordt 
ook onze geest door die dingen besmet. Acht dit 
niet gering! U kunt dit in uw eigen leven constateren. 
Bent u bezig daarmee? Staat uw hoofd naar de zor-
gen des levens? Eten, drinken, man, vrouw, 
(klein-)kinderen? Welnu, dan weet u op het laatst 
van niets anders meer dan van deze dingen. Van-
daar dat de apostel in Kolossenzen 3:2 zegt: 
“Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de 
aarde zijn.” 
Dit is de moeilijkste en meest diepgaande vorm 
van heiligmaking. Onze geest moet altijd prevale-
ren en hier is de reiniging door de Heilige Geest het 
moeilijkst, omdat de mens het moeilijkst loskomt 
van zijn gedachtewereld. Misschien bent u nu 72 
jaar en hebt u op 14-jarige leeftijd iets onprettigs 
ondervonden van iemand. En is dit litteken nog zo 
groot dat u er nog steeds mee bezig bent en het 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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niet kunt vergeten en vergeven. Laat s.v.p. die din-
gen van het vlees toch los! Zelfs al zijn ze mooi of 
liefelijk of heerlijk! Uw hele wezen verstart er in en 
uw gedachtewereld kristalliseert daarin. Neem 
Ezau (Genesis 25:28-34). Hij wandelde in het teken 
van één van de werken van het vlees uit Galaten 
5:19-21 (“…overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, af-
goderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbar-
stingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloers-
heid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke…”). 
Zijn eerstgeboorterecht zomaar prijsgeven, om zijn 
buik te vullen, gebeurde Ezau niet in een opwelling 
van het ogenblik, maar was een gevolg van een ja-
renlange onbeteugelde lust in lekker eten. Het was 
geen opwelling van het vlees, maar een uit-
barsting van het leven in het vlees. Dit was de 
test van God en hij doorstond die niet, omdat hij 
nimmer de verlossing had gekend van de begeer-
ten van zijn vlees. En ook wij, als wij verder willen 
gaan op de weg des geloofs, zullen bij iedere 
schrede worden getest. HEILIGMAKING is een eis 
van God. Zonder HEILIGMAKING zullen wij de ko-
mende tijd niet doorkomen als overwinnaars. Als 
God Zijn eigen Zoon door lijden heeft geheiligd, 
dacht u dan dat wij er alleen kunnen komen met 
opwekkingsdiensten? De Geest van God werkt in 
een opwekkingsdienst anders dan in een heili-
gingsmeeting, in welke Hij ons voert tot diepe ver-
ootmoediging en vernedering. 
 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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Nog vele profetieën zullen straks, in een korte tijds-
spanne, worden vervuld vóórdat Jezus komt. La-
ten wij niet denken dat wij op dat laatste ogenblik 
dan nog tijd hebben om ons te heiligen. De anti-
christelijke geest wordt hoe langer hoe sterker, en 
zonder de kracht van de Heilige Geest vermogen 
wij niets! De weg van heiligmaking maakt Zijn inwo-
ning in ons vaster en vaster. Hoe kan Hij blijvende 
bemoeienis met ons hebben, als wij geen heiligma-
king willen en hoe kan Hij in ons blijven, als wij niet 
gereinigd zijn! REINIGING moet voorafgaan aan 
HEILIGING! Het gaat ten koste van tranen, van pijn, 
maar als wij een rank van de Wijnstok zijn, moet de 
Landman ons snoeien! 
Dat snoeiproces zien wij ook in het natuurlijke vlak: 
ouders die hun kinderen opvoeden en corrigeren. 
En wie niet horen wil, moet maar voelen. Er is zo-
wel een natuurlijke als een geestelijke kastijding, 
waarmee ik bedoel: wat in het natuurlijke gebeurt, 
gebeurt ook op het geestelijk vlak. Die de Vader 
liefheeft, kastijdt Hij tot hun eigen nut, zegt de 
Hebreeënbrief: “Want die de Heere liefheeft, kas-
tijdt Hij, en Hij geselt iedere zoon, die Hij aanneemt.” 
(Hebreeën 12:6, SV) 
 

De weg die Jezus moest gaan was ook niet prettig 
voor Zijn vlees. Zelfs Christus moest geheiligd wor-
den door lijden: “Want het betaamde Hem, om 
Welke alle dingen zijn, en door Welke alle dingen 
zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid lei-
dende, de overste Leidsman van hun zaligheid 
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door lijden zou heiligen.” (Hebreeën 2:10, SV) 
Maar, ook als onze weg gaat door vele verdrukkin-
gen is daar de ervaring van Gods bemoeienis met 
ons. En Paulus, die zoveel heeft moeten ondervin-
den en meemaken, zegt in dit verband: “Die lichte 
verdrukking, die zo snel voorbijgaat, wat is die ver-
drukking vergeleken bij de glorie die ons wacht! 
“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, 
brengt in ons een alles-overtreffend eeuwig ge-
wicht van heerlijkheid teweeg.” (2 Korinthe 4:17) 
Wat hebben de geloofshelden (vermeld in He-
breeën 11), die de beloften niet hebben verkregen 
maar er toch rekening mee hielden, niet moeten 
verduren op aarde. Abraham bleef staan door ge-
loof in Gods belofte! De hoop van zijn hart was: 
eens binnen te gaan in de stad waarvan God de 
Bouwer en Kunstenaar is. Voor deze allen waren 
Gods beloften reëel, ook al werden die tijdens hun 
aardse leven niet vervuld (dit is het waarover 1 Pe-
trus 1:10-12 spreekt): 
“Naar deze zaligheid hebben de profeten, die ge-
profeteerd hebben over de genade die aan u bewe-
zen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op 
welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die 
in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van 
het lijden dat op Christus komen zou, en ook van 
de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard 
dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen 
die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evan-
gelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die 
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vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de en-
gelen begerig zijn zich te verdiepen.” 
Zo geldt het ook voor een kind. Als onze aardse va-
ders, die boos (= van nature, “uit de boze”) zijn, weten 
hoe zij handelen moeten ten opzichte van hun kin-
deren, hoeveel te meer onze hemelse Vader, Die 
zegt dat al Zijn beloften “ja en amen” zijn in Christus 
Jezus. Moeten die dan voor ons geen realiteit zijn? 
“Want” zegt Paulus, “Wij houden onze ogen immers 
niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de 
dingen die men niet ziet; want de dingen die men 
ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, 
zijn eeuwig.” (2 Korinthe 4:18) 
 

Aan het leven van onze aardse vaders komt eens 
een eind, maar Gods Woord gaat nooit voorbij. De 
geestelijke boosheden, vermeld in Efeze 6, zien wij 
ook niet, maar ze bestaan. Laten wij daarom geen 
rekening houden met de dingen van beneden (= niet 
aardsgericht zijn), maar met de onzienlijke dingen en 
allereerst met de onzienlijke God! Wij moeten Je-
zus Christus ‘bezitten’ (eigenlijk Hij ons – AK) in en 
door de doop met de Heilige Geest. En willen wij de 
beloften Gods in ons leven waargemaakt zien, dan 
moeten wij volharden in de heiligmaking. Dit is 
wandelen in geloof, niet in aanschouwen. En dit ge-
loof is het, dat de wereld overwint. Het is het geloof 
dat, door de Geest van God, in het hart van een 
mensenkind is gelegd. Het is niet iets wat overgaat 
van vader of moeder op kind, maar een eigen ge-
loof, gewrocht door de Geest van God. Het geloof 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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komt door het horen van het Woord: “Zo is dan het 
geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord 
van God.” (Romeinen 10:17) 

Je kunt als kind dit Woord thuis horen, maar je moet 
eens zelf kiezen. En als de Geest dat geloof in het 
hart heeft gelegd (het is een gave van God, zegt 
Romeinen 12:3, dus inderdaad niet door overleve-
ring van ouders, die echter wel het fundament kun-
nen voorbereiden – 2 Timotheüs 1:5), dan werkt dat 
geloof door in ons leven en wij weten: “Er is méér”. 
• “Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik 

ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet 
denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, 
naar de mate van geloof zoals God die aan ieder 
heeft toebedeeld.” (Rom.12:3) 

• “Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof 
dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw groot-
moeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben 
ervan overtuigd dat het ook in u woont.” (2Tim.1:5) 

 

Er was méér achter de tabernakeldeur; daar was 
méér achter de Voorhang: de Ark des Verbonds 
stond daar. Jaagt daarom naar meer, zoals die 
wedloper van wie Paulus spreekt in 1 Korinthe 
9:24-25, 
“Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen 
wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? 
Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan 
een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij 
nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvan-
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gen, maar wij om een onvergankelijke te ontvan-
gen.” 
Om de prijs, de gouden plak, te gewinnen, moet hij 
alles van zich afwerpen. Blijf niet staan kijken naar 
anderen. Als uw vorderingen afhankelijk zijn van de 
nalatigheden van anderen, komt u nooit “Thuis”. Als 
Lot hetzelfde had gedaan als zijn vrouw, zou hij 
nooit in de bergen van Zoar zijn gekomen. Gods 
Geest blijft niet met ons twisten. Onze genadetijd is 
eenmaal voorbij. Daarom, gebruik nu die tijd van 
wonderbare genade, waarin Hij ons wil klaarmaken 
voor die volkomenheid, die volheid van Christus. 
Waartoe Hij ons de bedieningen heeft gegeven van 
Efeze 4:12, “tot de volmaking der heiligen, tot het 
werk der bediening, tot opbouw van het Lichaam 
van Christus”, net zo lang totdat wij komen tot die 
volkomenheid van Efeze 4:13, 
“Totdat wij allen komen tot de eenheid van het ge-
loof en van de kennis van de Zoon van God, tot een 
volwassen man, tot de maat van de grootte van 
de volheid van Christus.” 
De Gemeente van Christus is op zichzelf een ko-
ninkrijk, geregeerd van boven. Het Lichaam van 
Christus is een theocratisch bestel. En Hij Die het 
Hoofd is, is een God van orde. Alles kan tot ver-
heerlijking van Zijn Naam zijn, als wij de Geest 
maar Zijn weg willen laten gaan in ons leven. Wij 
moeten hierin wijsheid betrachten, maar niet te 
zeer nauwgezetheid doen gelden, omdat wij dan 
weldra zullen ontdekken hiermee de Geest te 
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dwarsbomen. Als onze geest bezig is met de din-
gen die het Lichaam van Christus aanbelangen (= 
betreffen, aangaan) blijven wij jong. Is de Gemeente 
latent (= onzichtbaar aanwezig zijn), dan is zij (geestelijk 
gezien) dood. Als de Geest werkt is er leven dat zich 
op verschillende wijzen uit. De leeuw brult, het lam 
blaat, de koe loeit, zó is het gesteld in de dierenwe-
reld; zij vertonen leven. En zo heeft God de mens 
onderscheiden door de spraak. Dit op zichzelf is de 
doodsteek voor Darwins theorie (op latere leeftijd 
schijnt hij teruggekomen te zijn op zijn dwaling!). En 
als uw spraak een lofprijzing is, een grootmaken 
van Jezus Christus, een aanbidding van Hem, dan 
onderscheidt dàt u van de wereldling. Dàt is de weg 
van heiligmaking. Heiligmaking is wat de Geest 
kan doen IN ons; reiniging is wat Hij kan doen 
VOOR ons. Zoveel vaster Hij in mij woont, zoveel 
heiliger wordt mijn leven door hem. Niet door mijzelf, 
want er deugt niets aan mij! Dit gaat ten koste van 
de uitwendige mens; maar de inwendige mens 
wordt verheerlijkt. De Geest werkt van binnenuit, in 
tegenstelling tot de mens, die zegt “kleren maken 
de man”. De Heilige Geest zoekt echter de verbor-
gen mens des harten, zoekt ons van binnenuit te 
veranderen, aan Christus gelijk te maken. Zodra 
u deze weg van God wilt gaan, komt er echter strijd, 
staat de satan tegenover u. De strijd begint IN het 
Lichaam van Christus: “Moet je zoveel moeite doen 
om in de hemel te komen? Moet je dan ALLE dien-
sten, enzovoorts, meemaken? Het is toch: geloven 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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alléén!” Zo redeneren straks de dwaze maagden, 
waardoor hun zal ontbreken wat God eist. Jezus is 
ons tot voorbeeld gesteld, opdat wij Zijn voetstap-
pen zouden drukken. De duivel is niet bang voor u 
en mij, maar voor Gods Geest in ons. Daarom dat 
de Johannesbrief spreekt over Hem, Die in ons is 
en meerder is dan alles en allen in de wereld. Laten 
wij getrouw zijn, want wij leven in een tijd, dat een 
gelijkenis voor ons geen gelijkenis meer moet zijn, 
maar werkelijkheid moet worden. God wil, dat wij 
worden aangemerkt als getrouwe dienstknechten 
en -maagden. Weest daarom getrouw in het kleine, 
het minste, wat het ook is. Eén van de wonderbare 
karakteristieken van de Gemeente van de eindtijd 
zal zijn: getrouwheid. Zonder getrouwheid geven 
wij het op. De Heilige Geest werkt deze getrouw-
heid in ons uit en daarom moeten wij ons openstel-
len voor Zijn werkingen in deze laatste dagen. Als 
wij naar een samenkomst gaan, moet ons gebed 
niet meer zijn: “Heer, zegen mij!”, maar: “Heer kom 
tot Uw recht in Uw Lichaam!” Bid, als wij samen-
vergaderen, voor de Gemeente, dat de Geest mag 
doorbreken in Zijn wonderbare kracht en heerlijk-
heid! Dan ontvangen wij vanzelf zegen! God wil zó 
doorwerken, dat gaven en vruchten van de Geest 
in de Gemeente gekend worden. Daarvoor zoekt 
Hij kwaliteit, geen kwantiteit. Wij zullen niet eerder 
die zoete vrede en wonderbare rust kennen, tenzij 
wij ons ALLES op Gods altaar hebben gelegd; dan 
pas zijn wij bekwaam om door de Geest te worden 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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gebruikt. Hij kan door u en mij bidden voor het ver-
lorene zoals wij het niet kunnen. God wil niet dat 
één ziel verloren gaat. 
In het boek Handelingen lezen wij: “…En de Heere 
voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de 
Gemeente toe.” (Handelingen 2:47b) 

Hoe kwam dat? De Heilige Geest werkte zó via de 
Gemeente, dat God het gebed van Zijn Geest niet 
kon afwijzen. Hoeveel wegen probeert de Geest 
niet te gaan om Zijn Lichaam te activeren? Het 
woord van getuigenis wordt in onze dagen veel ont-
beerd. Velen missen blijdschap, vrede, rust; hun 
mond gaat niet meer open tot een genoegzaam ge-
tuigenis voor Jezus Christus. Ook daarin kunnen 
wij verstard of lui geworden zijn. Maar getuigenis is 
nodig, anders zou Hij niet hebben gezegd: “…En U 
zult Mijn getuigen zijn…” (Handelingen 1:8). Het is Zijn 
opdracht! Ons getuigenis is tot Zijn eer en glorie 
en meteen voor ons een kruisiging van ons vlees. 
Maar het is tot verheerlijking van Jezus en het 
houdt ons in afhankelijkheid van Hem. En wie weet 
wat de Geest van God kan doen met het eenvou-
digste getuigenis! 
 

De Sulamith (van het Hooglied) was lui geworden 
in haar getuigenis. Zij verstond niet eens dat haar 
bruidegom zo verlangend aan haar deur morrelde. 
Toen zij zich dat realiseerde, was ze te lui om op te 
staan. Op een gegeven ogenblik verstomde zijn 
stem…. Toen werd zij klaarwakker, rende naar de 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bidden.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf
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deur en opende die. Maar haar liefste was gevlo-
den. Dan loopt ze de straten van Jeruzalem in en 
klampt iedereen aan: “Hebben jullie mijn liefste ge-
zien?” “Wie is uw liefste, hoe ziet hij eruit?” was het 
antwoord. Als zij had volhard in haar getuigenis, 
zou men haar dit niet hoeven hebben te vragen (zie 

Hooglied 5). 
 

Als kind van God wordt u een schouwspel voor de 
wereld. Maar ook de engelen kijken naar u, evenals 
de duivelen. De onzienlijke machten kijken wat er 
wordt van mensenzielen voor wie Christus gestor-
ven is. Die Hem toebehoren zullen eenmaal beho-
ren tot dat Lichaam zonder vlek of rimpel, heilig en 
onberispelijk. De Geest van God werkt in ons din-
gen uit die wij niet hadden durven hopen, maar… 
Hij wacht op onze goodwill. Zeg dus: “Hier ben ik!”, 
zoals Samuël. U leest van hem: “Samuël werd 
krachtiger en sterker in de Here”: 
“En Samuel werd groot. De HEERE was met hem 
en liet niet één van al Zijn woorden onvervuld. En 
heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat 
Samuel aangesteld was tot profeet van de HEERE. 
En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de 
HEERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door 
het woord van de HEERE.” (1 Samuël 3:19-21) 
 

Uitgaan in de Kracht des Heren 
Als wij in Exodus 4:28 lezen, dat Mozes Aäron te 
kennen gaf al de woorden des Heren, Die hem ge-
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zonden had, en al de tekenen, die Hij hem bevo-
len had, leren wij in profetisch licht verstaan, dat 
ook wij altijd zó behoren te handelen. 
Als de Heilige Geest ons werkelijk vervult, zullen wij 
ook altijd de woorden Gods spreken en ons spre-
ken zal gezalfd en gezouten zijn. In deze dagen is 
het voor menig Pinksterkind (of Christen) geen zonde 
meer om te liegen. Maar als wij hiervan niet verlost 
worden, wordt onze gehele gedachtewereld erdoor 
besmet. Wij kunnen met liegen God niet groot ma-
ken, hoe ‘goed bedoeld’ ook. Het laatste hoofdstuk 
van Openbaring zegt immers dat leugenaars niet 
binnengaan in de eeuwige stad “Maar buiten bevin-
den zich de honden, de tovenaars, de ontuchtple-
gers, de moordenaars, de afgodendienaars en ie-
der die de leugen liefheeft en doet.” (Openbaring 

22:15) 

Gods Woord is te ernstig om het licht op te vatten. 
Wij moeten immers groeien naar die “volkomen 
man” van Efeze 4:13, en houden wij ons aan Gods 
Woord dan brengt Zijn Woord scheiding. 
“Totdat wij allen komen tot de eenheid van het ge-
loof en van de kennis van de Zoon van God, tot een 
volwassen (SV: volkomen) man (in de geest), tot de 
maat van de grootte van de volheid van Chris-
tus.” 
Als kind van God kunt u niet alleen leven met een 
Evangelieboodschap. God heeft niet voor niets aan 
Zijn Gemeente leraars gegeven. Zij funderen u 
dieper. Dat wil niet zeggen dat de ene bediening 
meer is dan de ander. Er is verschil in bediening. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring22.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring22.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/scheidingen.pdf
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De boodschap van een evangelist is anders dan die 
van een leraar! De één moet de ander aanvullen. 
De bediening van Filippus was wonderbaar, heel 
Samaria lag aan zijn voeten, maar de Gemeente 
aldaar moest gefundeerd worden door de pastorale 
bediening van Petrus en Johannes. Dezelfde din-
gen zullen in onze dagen hoe langer hoe meer tot 
uiting komen. 
 

De ware kinderen Gods, die tot de Bruidsgemeente 
zullen behoren, die alles willen leggen op Zijn altaar, 
die zullen leren al de woorden Gods te spreken en 
de tekenen te doen, want Hij geeft hun daartoe Zijn 
macht. Het was niet alleen voor de dagen van Zijn 
discipelen, dat Hij zei: “…Ik geef u de macht om op 
slangen en schorpioenen te trappen (SV: te treden)...” 
(Lukas 10:19a), en: “…Wie in Mij gelooft, zal de wer-
ken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere (werken) 
doen dan deze…” (Johannes 14:12b). 

Waarom? Omdat de Here hun Zijn macht had ge-
delegeerd. De Bron van alle kracht VOER TEN HE-
MEL, daardoor werd de kracht, Die vanuit de 
hoogte werd uitgestort, ook groter. God kan ons 
met kracht aandoen, als wij maar gewillig zijn. Het 
geheim van “met kracht aangedaan worden” is: 
van onszelf een leeg vat maken en God geeft ons 
naar de mate van ons leeg-zijn. Hoe meer er van 
ons bij is, hoe minder Hij ons kan geven. 
Eigenwilligheid en eigenzinnigheid hebben nog 
nooit van iemand een overwinnaar gemaakt. Zij, die 
eens aan de oever van de glazen zee zullen staan 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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(Openbaring 4:6), hebben van zichzelf niets meer ge-
wild; zij willen wat Jezus wil. 
Dat is het wat Hij zoekt! De Geest, Die met onze 
geest getuigt dat wij kinderen Gods zijn, brengt ons 
op de weg van heiligmaking. Hij wil ons zover bren-
gen dat wij zeggen: “Heer, leer mij, dat ik wil wat Gij 
wilt!”. Psalm 45 beeldt uit hoedanig het wezen van 
de Bruidsgemeente zal zijn. Onderzoek voor uzelf: 
• “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, 

predik het Evangelie aan alle schepselen.” (Markus 

16:15) 

• “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen 
van Levend Water zullen uit zijn binnenste 
vloeien.” (Johannes 7:38) 

• “Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal 
hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat 
Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf 
spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer 
zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die 
is waarachtig en geen ongerechtigheid is in 
Hem.” (Johannes 7:17-18) 

 

De Gemeente zal in deze laatste dagen bekwaam 
worden gemaakt om het raadsplan van God te ont-
vouwen en niemand die tot de Gemeente van de 
weder geborenen behoort zal tekortkomen aan 
kennis van Zijn Heer en Heiland. De Gemeente 
wordt door de onderwijzing van de Heilige Geest 
bekwaam gemaakt om het gehele raadsplan van 
God te ontvouwen, opdat wij allen de kennis zullen 
bekomen die wij nodig hebben om te jagen naar de 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring4.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/KoninklijkeRuiter-ebookA6.pdf
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volheid in Jezus Christus. Naarmate wij in Chris-
tus groeien, vraagt de geestelijke mens in ons ook 
meer van Hem. De Gemeente zal in de laatste da-
gen de wereld zo’n volheid doen zien van glorie en 
heerlijkheid, dat de wereld jaloers worden zal, maar 
de antichristelijke krachten zullen haar attaqueren 
(= aanvallen). 
 

Als u als kind van God tot een zekere hoogte geko-
men bent in uw geestelijk leven, kunt u spreken 
over de dingen die reëel voor u zijn (geworden) te-
genover hen die in dezelfde God geloven als u; 
toch zullen zij u haten. Maar spreekt u tot broeders 
en zusters die hetzelfde willen en gevoelen als u, 
die naar hetzelfde jagen, dan zullen zij u verstaan. 
Stefanus is een Schriftuurlijk voorbeeld hiervan. Hij 
sprak tot zijn eigen volk en vertelde hun wat hij zag; 
hij werd gestenigd. In hen was niet de geest die hen 
deed verlangen hetzelfde te kennen. Dit zijn die-
pere leringen in de Bijbel en hierdoor leren wij ver-
staan wat Jezus zei “Ik ben niet gekomen om vrede 
te brengen, maar het zwaard.” (Mattheüs 10:34b) 
 

Hoedanig dit zwaard te werk gaat, leest u in He-
breeën 4:12, “Want het Woord van God is levend 
en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend 
zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van 
ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oor-
deelt de overleggingen en gedachten van het 
hart.” Hierna begint de weg van heiligmaking. Het 
ligt dus aan uzelf of u die weg VERDER wilt gaan. 
Er zijn velen die dit niet willen. Zij zullen derhalve 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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niet tot de Bruidsgemeente kunnen behoren. 
 

In Openbaring 10:9-11 leest u wat gebeuren zal 
met degenen die tot de Bruidsgemeente behoren: 
“En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: 
Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het 
en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar 
in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam 
het boekje uit de hand van de Engel en at het op, 
en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen 
ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij 
zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over 
vele volken, naties, talen en koningen.” 
Pas toen Johannes gewillig was om “het boekje” te 
eten – om het zich eigen te maken en het Woord 
dus wederom “tot vlees was geworden”, één vlees 
met hem – pas toen hoorde hij die stem tot hem 
zeggen: “U moet opnieuw profeteren”. Toen pas 
werd hij bekwaam gemaakt en zo zal ook de 
Bruidsgemeente – op dezelfde wijze – alleszins be-
kwaam worden gemaakt. Dan zal ze, net als Mozes 
ook, al de woorden Gods spreken. De boodschap 
blijft dezelfde; want het is niet vandaag “zus” en 
morgen “zo”. 
 

In Ezechiël 3:1-4 lezen wij dat ook Ezechiël een 
(boek)rol moest eten: 
“Daarna zei Hij tegen mij: Mensenkind, eet wat u 
aantreft. Eet deze rol op, ga, spreek tot het huis van 
Israël. Toen deed ik mijn mond open en Hij gaf mij 
die rol te eten. Hij zei tegen mij: Mensenkind, geef 
uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol, die 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring10.pdf
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Ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als 
honing zo zoet. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, 
ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot 
hen met Mijn woorden.” 
Het Woord moest rijkelijk in hem wonen en toen 
pas was hij bekwaam om te spreken, allereerst tot 
“het huis Israël”, tot de Gemeente van God, tot zijn 
eigen broeders en zusters. 
 

God zal altijd Zijn Woord doen komen op twee-
erlei wijze; in zegen en in oordeel in het Huis Gods. 
Daardoor wordt het volk bekwaam gemaakt en 
vindt reiniging plaats. Dan zal het volk en masse (= 
massaal), als lichaam, bekwaam gemaakt worden 
om hetzelfde te doen ten opzichte van de wereld, 
die in het boze ligt. 
Maar het Woord Gods begint met het oordeel 
steeds bij het Huis Gods, zegt 1 Petrus 4:17, 

• “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij 
het huis van God; en als het eerst bij ons begint, 
wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie 
van God ongehoorzaam zijn?” 

En het is ten goede als dat Woord geestelijke kan-
kergezwellen in ons uitsnijdt. Het is een tweesnij-
dend zwaard, dat snijdt aan beide kanten, ten goed 
of ten kwade. 
Zo zal dan de Bruidsgemeente opwassen (= 
[vol]groeien) in genade, tot een volkomen man ten 
tijde van Christus’ wederkomst… Dan zal het zijn 
zoals in de dagen van Mozes: Bloed en Bruide-
gom! 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
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De Bloedbruidegom 
Exodus 4:20-31 in profetisch licht 
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