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Zalige hoop? 
De wederkomst van de Here Jezus Christus is 
de zalige hoop en toekomstverwachting van de 
Gemeente van Christus. Zij weet niet alleen van 
Christus’ 1ste komst naar deze wereld, maar ook 
van Zijn wederkomst (namelijk: de wederkomst voor de 
Zijnen, om hen te “bewaren voor het uur van de verzoeking”, 
een verwijzing naar de grote verdrukking, zoals vermeld in 
Openbaring 10:3 – noot AK). 
“Ik kom terug en zal u tot Mij nemen” heeft Jezus 
Zelf tot Zijn discipelen gezegd (zie Joh. 14:3). Vele 
christenen verheugen zich vandaag de dag dan 
ook op dit gebeuren, dat zij nu spoedig verwach-
ten. Hoe ontnuchterend kan het dan zijn om in 
Gods Woord te lezen: “Wee hun die verlangend 
uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor 
u die dag van de HEERE zijn? DUISTERNIS zal 
hij zijn EN GEEN LICHT!” (Amos 5:18, HSV). God 
zegt hiermee, dat een groot aantal christenen ei-
genlijk geen enkele reden heeft om naar de spoe-
dige wederkomst van Jezus te verlangen en uit te 
zien. Het zal voor hen geen blijdschap zijn, maar 
een dag van smart! De profeet Amos, die deze 
woorden moest neerschrijven, was een merk-
waardig man. Dat wil zeggen, hij was zo geheel 
anders dan de andere predikers, toen en nu. 
Amos was er niet zo één die graag voorganger 
of prediker wilde zijn, maar… hij kon niet an-
ders; God had zijn leven gevorderd, opgeëist: 
“…Ik ben geen profeet en ik ben geen profeten-
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zoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker. 
De HEERE haalde mij echter achter de kudde 
vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, 
profeteer tegen (SV: tot) Mijn volk Israël!” (Amos 
7:14-15, HSV). Weinig waarachtig geroepenen zijn 
er ook vandaag de dag. Dienstknechten Gods die, 
net als Paulus, moeten zeggen: “de nood is mij 
opgelegd” (zie 1 Kor. 9:16). De meeste van de 
hedendaagse predikers hebben zichzelf “besne-
den”, of zijn door de mensen “besneden”, maar ze 
zijn niet door God “besneden” (volgens Kol. 2:11 
en Rom. 2:29) en aangesteld. Eén van de grootste 
zonden van onze tijd is dat men “speelt” met de 
heilige dingen van God. Daarom zal deze dag van 
Christus’ wederkomst voor velen die zich christen 
noemen een dag van verschrikking zijn (omdat zij 
niet tot degenen zullen blijken te behoren die Hij 
zal “bewaren” uit de grote verdrukking, zoals ver-
meld in Openbaring 10:3 – noot AK). Laten wij de 
ernst van deze zaak NU onder ogen zien en 
daarmee niet wachten totdat het onheil ons over-
komt en het te laat is! 
 

Genade en oordeel 
Het 5de hoofdstuk van het boek Amos toont ons 
hoe genadig onze God is. Het is een hoofdstuk 
waarin donkerheid en duisternis overheersen, en 
toch is er licht! Er is sprake van een klaaglied, dat 
de Here opheft over “de maagd van het ‘huis van 
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Israël’” 1 (zie Amos 5:1-2), het ontrouwe volk van 
God. Er wordt gesproken over een “rouwklacht”, 
die overal gehoord zal worden (zie Amos 5:16-17), 
op die dag als de Here verschijnt. En toch is er 
ook licht! Tot driemaal toe komen wij in dit hoofd-
stuk het bevel tegen, dat meer een belofte is: 
“Zoek en… leef” (zie Amos 5:4, 6 en 14). Maar 

 
1 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij 

willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste in-
stantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, ver-
noemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam 
Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de 
Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” 
en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Isra-
el” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk 
dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische bal-
lingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kana-
an/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrok-
ken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn 
vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en 
de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe 
zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Au-
stralië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk 
het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Je-
zus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kana-
an/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is 
dan ook het deel van Israël waarover de verharding is geko-
men (Rom. 11:25). 
Vele christenen zijn dus – vaak zonder het zelf te weten – 
nazaten van dit “huis van Israël” (waardoor zij er ook letter-
lijk, via hun DNA, toe behoren). 
• Zie eventueel ons GRATIS artikel “ANDER nieuws over Is-

raël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van 
ALLE 12 stammen” van A. Klein en/of de studie “Gij, volk 
van Israël, ontwaak!” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
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daar is dan ook wel een voorwaarde aan verbon-
den: “Zoek de Here!” (zie Amos 5:4 en 6). Toen er 
nog niets aan de hand leek in het 10-stammenrijk 
van het “huis van Israël” – er was zelfs welvaart, 
net als nu – moest Amos deze boodschap van 
God brengen; hij moest HET OORDEEL aan-
kondigen. 
Ze zullen hem wel uitgelachen hebben, zoals ze 
dat destijds ook met Noach gedaan hebben, en 
zoals ze ook nu doen met de van God gezonden 
boodschappers. Maar Amos moest ze aan die 
zondvloed uit Noachs tijd herinneren (zie Genesis 
7) en eraan toevoegen, dat God niet zou aarzelen 
zoiets opnieuw te doen: “Die het water van de zee 
roept en over het aardoppervlak uitgiet: HEERE is 
Zijn Naam!” (Amos 5:8b). Ook vandaag de dag is 
het weer als “in de dagen van Noach” (zie Luk. 
17:26-27). En ook vandaag de dag leeft men in 
grote gerustheid en zekerheid (lees: zelfverze-
kerdheid), vele kinderen van God incluis, net zoals 
in de dagen van Amos. Het geroep “vrede en 
geen gevaar” vlak voor deze “dag des Heren” 2, is 
niet van de lucht, maar het doet ons voor het erg-
ste vrezen, omdat wij het Woord geloven! 

• “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de 
Heere komt als een dief in de nacht. Want 
wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en 
veiligheid (SV: het is vrede, en zonder gevaar), dan 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Dag des Heren” 

van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
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zal een onverwacht verderf hun overkomen, 
zoals de barensweeën een zwangere vrouw, 
en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” (1 
Thess. 5:2-3, HSV) 

En dat Woord zegt: “Het zal (op deze “dag des 
Heren”) niet licht, maar duister zijn”! (zie Amos 
5:20). 
 

Toename van de ongerechtigheid 
De beschrijving van de zonden van dat “huis van 
Israël” (zie Amos 5:1) in haar laatste dagen doet 
dan ook sterk denken aan onze tijd. Wat bijvoor-
beeld in Amos 5:7 staat, doet men vandaag de 
dag ook; in de wereld, maar ook in de Gemeente: 
“Wee hun die recht in alsem (= in bitterheid) veran-
deren (ofwel: Gods recht in gal veranderen, en de vrucht 
van de gerechtigheid in alsem – zie Amos 6:12b), die (Gods) 
GERECHTIGHEID ter aarde doen liggen (als iets 
dat onwaardig en veracht is, dat vertreden wordt)”. Zoals 
Amos 5:11a zegt: “Omdat u de arme 3 vertrapt”, 
maar ook Amos 5:12b: “u drijft de RECHTVAAR-
DIGE in het nauw, u neemt (als verraders) zwijggeld 
aan, u duwt armen 4 in de poort opzij”. Nogmaals, 

 
3 De arme(n) = Hier: “De armen van geest”, volgens Matth. 

5:3. Waarmee de nederigen en gebrokenen van hart bedoeld 
worden, die hun “nietigheid” verstaan en een “klein gevoel” 
van zichzelf (en dus zeker geen groot ego) hebben, en enkel 
en alleen steunen op de genade van God in Jezus Christus. 
(noot AK) 
 

4 Zie noot 3. 



 

7 

denk dan niet dat het hier alleen over “de wereld” 
gaat! God maakt Zich meer kwaad over de 
zonden van Zijn kinderen (of die zich zo noe-
men) dan over de zonden van de wereld! Deze 
wereld ligt in de macht van de boze (= satan), 
maar een christen zondigt niet goedkoop! Een 
christen zal er zelfs zwaarder voor boeten, want: 
“van ieder aan wie veel gegeven is (= wie de wil van 
de Heer gekend heeft – zie Luk. 12:47), zal veel terugge-
vraagd (SV: geëist) worden!” (Luk. 12:48b, HSV). 
God zegt tot Zijn volk: “Want Ik weet dat uw over-
tredingen veel zijn, en uw zonden talrijk” (Amos 
5:12a, HSV). Als Jezus in aansluiting hierop over de 
laatste dagen zegt: “doordat de wetteloosheid (SV: 
ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde van ve-
len verkillen” (Matth. 24:12, HSV), heeft Hij het ook 
over de christenen! De geest van de wereld, de 
geest van ongerechtigheid is volop werkzaam 
in de christelijke gelederen. Daarom zien wij ook 
dit vervuld worden in onze dagen, dat de kinderen 
Gods “kittelachtig van gehoor” geworden zijn (en 
daardoor predikers zoeken die hun gehoor strelen 
– zie 2 Tim. 4:3) en dus niet langer het “rechtge-
sneden Woord van God” accepteren en daarnaar 
willen luisteren (zie 2 Tim. 2:15). “Zij haten degene 
die (de zonde en ongerechtigheid) bestraft en hebben 
een gruwel van degene die oprecht de waarheid 
(Gods) spreekt” (zie Amos 5:10). 
En toch is er grote godsdienstigheid in onze da-
gen. Maar God zegt: “Ik haat, Ik versmaad uw 
feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet 
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luchten, want al brengt u Mij brandoffers, en uw 
graanoffers (SV: spijsoffers, als beeld van de prediking, de 
zgn. geestelijke spijze, die men brengt), Ik schep er geen 
behagen in, en het dankoffer van uw gemest vee 
wil Ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen 
van Mij weg, en het getokkel van uw luiten kan Ik 
niet aanhoren!” (Amos 5:21-23, HSV). Iets derge-
lijks beluisteren wij ook in het boek Maleachi: “Ik 
heb geen welgevallen in u, zegt de HERE van 
de legermachten, en een graanoffer (SV: het spijsof-
fers, als beeld van de prediking, de zgn. geestelijke spijze) 
uit uw hand aanvaard Ik niet.” (Mal. 1:10b, HSV) 
 

De gouden kandelaar 
Duisternis nu – in geestelijk en zedelijk opzicht – 
en daarom ook straks (als het oordeel van God 
daarover komt). Maar toch is er ook licht! Als u nu 
in zonde leeft, kunt u straks het oordeel verwach-
ten. Maar… als u nu breekt met de zonde, dan zal 
het straks licht voor u zijn! Dit 5de hoofdstuk van 
Amos (het getal 5 spreekt van genade, van ver-
zoening) is desondanks het hoofdstuk als beeld 
van DE GOUDEN KANDELAAR. 5 

 
5 Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis 

van de gouden kandelaar (en/of andere voorwerpen in/van de 
Israëlitische Tabernakel) dan kunnen wij u de GRATIS stu-
dies “Christus in de Tabernakel” van CJH. Theys en/of “De 
Tabernakel van Israël” (Gods profetisch model van de gees-
telijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in 
alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm aanbevelen. Of 
zie ons Tabernakelschema (met plaatjes) (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/tabernakel.html
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Het hoopgevende dat wij hier toch ook te ho-
ren krijgen, is dat God met een klein, getrouw 
overblijfsel nog bemoeienis zal hebben. “De 
stad die optrekt (SV: uitgaat = de Gemeente die uitgaat 
met deze boodschap van OORDEEL) met 1000, zal er 
100 overhouden, en die optrekt met 100, zal er 10 
overhouden voor (SV: in) het ‘huis van Israël’” 6 
(Amos 5:3, HSV). Met een klein aantal zal God nog 
bemoeienis hebben. God ziet en merkt op “de stil-
len in den lande” (Psalm 35:20), die Hem nog in 
eenvoud en nederigheid dienen. Hij kent “de 7000 
die hun knieën niet gebogen hebben voor de Ba-
als van deze wereld” (zie 1 Kon. 19:18), ook al zijn 
ze verspreid en verstrooid. 
Dit getrouwe overblijfsel zoekt ook helemaal 
niet de openbaarheid en de publiciteit. Er staat 
geschreven: “Daarom zwijgt de verstandige in die 
tijd, want het is een kwade tijd” (Amos 5:13, HSV). 
Gods Geest werkt vandaag de dag ook niet met 
groot vertoon en veel bombarie; de Heilige Geest 
werkt IN HET VERBORGEN aan die Gemeente 
die op Gods tijd openbaar zal worden (in de tijd 
van de Late of Spade Regen 7) zonder vlagver-
toon en feestgedruis, als de Bruid des Heren. 8 

 
6 Zie noot 1. 
 

7 Zie event. onze GRATIS studie “De Spade Regen-opwek-

king” (in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 
 

8 Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelij-

ke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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Orion en het Zevengesternte 
Wij wijzen in dit verband op het zeer wonderlijke 
spreken van God in Amos 5:8a: “Hij Die het Ze-
vengesternte en de Orion gemaakt heeft, Die de 
schaduw van de dood verandert in morgen-
licht”. Terwijl vers 8b, zo zagen wij al eerder, 
spreekt van DUISTERNIS: “(Hij) Die de dag duister 
maakt als de nacht”, openbaart God Zich in vers 
8a als Degene “Die de schaduw van de dood ver-
andert in morgenlicht”. Hier is het LICHT! Twee 
van de schoonste sterrenformaties noemt God 
hier, die al eeuwenlang schitteren aan Gods fir-
mament 9, als een stil maar machtig getuigenis 
van Gods eeuwig voornemen. De naam Orion be-
tekent “voortkomend als het licht”. Deze wonder-
bare ster is een geschapen symbool en typebeeld 
van JEZUS, Hij Die zal komen en verschijnen in 
kracht en heerlijkheid. “De Orion” wordt echter 
samen met “het Zevengesternte” genoemd. Die 7 
sterren, door zo menige dichter bezongen, worden 
in het Grieks en in de NBG-vertaling de “Pleiaden” 
genoemd (met als mythologische betekenis: “dui-
ven” en/of “sterren”). 
“Mijn duive”, zo noemt de Bruidegom Zijn Bruid in 
het Hooglied. 10 “Een enige is Mijn duive, Mijn 

 
9 Firmament (of: hemelgewelf, uitspansel) = De lucht of he-

mel zoals die zich boven ons uitstrekt. (noot AK) 
 

10 Zie eventueel onze GRATIS studie “Beschouwingen over 

het boek Hooglied” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf
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volmaakte, de enige harer moeder, zij is de zuive-
re voor degenen die haar gebaard heeft” (Hoogl. 
6:9, SV – zie ook Hoogl. 2:14 en 5:2). De Orion is 
het beeld van de Bruidegom, het Zevenge-
sternte spreekt van Zijn Bruid. De 7-armige 
gouden kandelaar 11 is ook een typebeeld van de-
ze Bruidsgemeente die, net als haar Here, “het 
licht van de wereld” genoemd wordt (zie Matth. 
5:14). Het is de “wijze maagden Gemeente” met 
de brandende lampen (zie Matth. 25:1-13). 12 In 
Openbaring 2 en 3 13 wordt zij voorgesteld door 7 
kandelaren. En deze Gemeente wordt ook be-
doeld, als in Filippenzen 2:15-16 gezegd wordt: 
“Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kin-
deren van God, smetteloos te midden van een 
verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u 
schijnt als lichten in de wereld, door vast te 
houden aan het Woord van het leven (= het ‘Woord 
des Levens’ als een lamp of licht voor zich uit dragende), mij 
tot roem met het oog op de dag van Christus, dat 

 
11 Zie noot 5. 
 

12 Zie eventueel onze GRATIS studie “Een ANDER geluid – 

Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de 
Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maag-
den en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. 
Klein / E. van den Worm. (noot AK) 
 

13 Zie eventueel hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van onze ‘vers 

voor vers’ studie van het Boek Openbaring, met de titel: “De 
brieven aan de 7 Gemeenten”, van Bijbelleraar CJH Theys. 
(noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring3.pdf
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ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet 
tevergeefs heb ingespannen (SV: dat ik niet tevergeefs 
heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid)”. De Bruid 
houdt het Woord des Heren hoog! Het is dit wat 
wij vandaag de dag niet meer zien in de gemeen-
ten. Andere dingen in plaats van het Woord van 
God zijn belangrijker geworden en moeten zoge-
naamd de mensen trekken. Maar met Paulus 
roemen de ware bruiloftskinderen in dat Woord, 
waarvan zij trouw willen zijn. Orion en Zevenge-
sternte. Ja, straks zullen die beiden gezien wor-
den in Goddelijk licht en luister: Bruidegom en 
Bruid, Jezus en Zijn Bruidsgemeente! 14 
 

Zoek de Here 
Willen wij tot die schijnende Gemeente behoren, 
voor wie de doodsschaduw zal wijken voor de 
morgenstond, laten wij dan het 3-voudig bevel in 
Amos 5 opvolgen: 
1. “Zoek Mij”, zegt God in vers 4. Dien Hem 

waarachtig. 
2. “Zoek de Here” staat er in vers 6. Zoek de 

Bruidegom. Maak u gereed voor Zijn komst 
(als Bruidegom). 

3. “Zoek het goede” zegt tenslotte vers 14. Dat wil 
zeggen dat wij de volheid van de Geest moeten 
zoeken en najagen. En dat wij moeten jagen 
naar de volmaaktheid. Opdat daar leven en 
licht zal zijn voor u en mij, NU èn op de spoedig 

 
14 Zie noot 8. 
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komende Dag des Heren. 
 

“Niemand die een lamp (SV: kaars) aan-
steekt, zet die in het verborgene, en ook 
niet onder de korenmaat, maar op de 
standaard (SV: een kandelaar), opdat zij die 
binnenkomen, het licht kunnen zien. De 
lamp van het lichaam is het oog. Wanneer 
dan uw oog oprecht is, is ook heel uw li-
chaam verlicht; maar als het kwaadaardig 
is, is ook heel uw lichaam duister. Zie er 
dus op toe, dat het licht dat in u is, 
geen duisternis is (of: blijkt te zijn). Als dus 
uw lichaam helemaal licht is, en geen en-
kel deel ervan duister is, zal het net zo ge-
heel licht zijn als wanneer de lamp het met 
zijn schijnsel verlicht.” (Lukas 11:33-36, 
HSV) 

 
H. Siliakus 

Uit: “De Tempelbode”, oktober 1995 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 


