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De ‘Spade Regen opwekking’
Onderstaand artikel is hoofdstuk 6 uit het boek: “Dingen die haast geschieden moeten” (een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring), van br. H. Siliakus.

NOOT: De studie staat vanaf januari 2014 helemaal, weliswaar in delen, op ons weblog. Zie:
http://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2014/01/10/dingen-die-met-haast-geschieden-moeten-een-systematische-verklaringvan-het-bijbelboek-openbaring-deel-14/ (met een verwijzing/links naar alle delen).

Inleiding:

1

Wij willen eerst de vraag beantwoorden WAAR in het boek Openbaring over de tijd van de ‘Spade Regen opwekking’
gesproken wordt. Wij zullen deze vraag ZO beantwoorden, dat inzicht wordt verkregen in de wijze waarop deze opwekking zich zal ontwikkelen (of, preciezer: hoe deze opwekking zich zal ontwikkelen volgens het boek Openbaring).

Ondanks misleiding/verleiding, vervolging, verdeeldheid en verwereldlijking, zal er in de laatste dagen toch een Gemeente ontstaan, die trouw is aan Christus, die jaagt naar de heiligmaking en de vrede onder elkaar en die groeit in de
genade en kennis van Christus: de Gemeente van Filadelfia2 (hetgeen betekent: “broederliefde”). De Spade Regentijd
begint als aan deze Gemeente de belofte van Openbaring 3 vers 8 vervuld wordt: Jezus geeft haar “een geopende
deur”. Paulus kende deze ervaring in zijn bediening (zie 1 Kor. 16:9) en HIJ is het ook die deze “deur van Jezus” in Kolossenzen 4 vers 3 noemt: “de deur van het Woord”. Hieruit kunnen wij opmaken, dat de ‘Spade Regen opwekking’
begint als DOOR GOD AANGESTELDE PREDIKERS beginnen te spreken en te openbaren “de verborgenheid
3
van Christus”. Waarlijk, als de “ruiter op het witte paard” (zie Openb. 6:2) tot zijn machtigste en heerlijkste manifestatie komt, zal wederom en nu als nooit tevoren de “boog” (d.i. het Woord van God) zijn instrument zijn! De opwekking
begint namelijk met WOORD-openbaring (d.i. het openbaar worden van Gods WOORD, waardoor velen het juiste,
van God gegeven inzicht zullen ontvangen – AK). De getrouwe christenen, de “overwinnaars”, zullen “eten van het
Manna dat verborgen is/was” (zie Openb. 2:17).
Zoals wij (in een vorig hoofdstuk) al aangetoond hebben, breekt de Spade Regentijd aan NA de opening van het zesde
zegel. Zes van de zeven zegels van het – voorheen verzegelde – Boek (met daarin het Woord van God) zullen in die
1

De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl
de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag (zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral
de verzen 1-4).
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware
Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/ Kerk”. (noot AK)
2
Zie de studie “Tot welke Gemeente behoren wij?”, op ons Weblog van 24 januari 2010. (noot AK)
3
Zie eventueel op onze website de studie: “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?”. (noot
AK)
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tijd dus reeds verbroken/geopend zijn. Het is in die dagen dan ook wel te verwachten – wanneer de tijd als het ware
“voortsnelt” naar de opening van het zevende en laatste zegel – dat het opengaan van dit Woord (van God) geen gebeuren in het verborgen meer zal zijn (hoewel het voor de ongehoorzame en trage/lauwe christenen verborgen zal
BLIJVEN). Bovendien zal er sprake zijn van een “tempoversnelling”. Het gestage, langzaamaan, opengaan van het
Woord (d.i. het opengaan van alle zeven zegels, volgens ons begonnen rond ± 1900 met de opening van het eerste
zegel) zal, wanneer het scheuren van het laatste zegel ophanden is, overgaan in en zich versnellen tot een ware “explosie van heilige kennis” (wat voor de Bruidsgemeente uiteindelijk het intreden van de staat van VOLMAAKTHEID ten
gevolge zal hebben). “De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken…” (zie Dan. 12:3)!
Toch gaat aan deze (Goddelijke) Woordopenbaring nog iets vooraf. Openbaring 3 vers 8 leert ons dat Jezus “een geopende deur” aangaande Zijn Woord geeft, omdat de Filadelfia-Gemeente “kleine kracht” heeft en “Zijn Woord BEWAARD”. Om met het laatste te beginnen, “Gods Woord bewaren” is altijd HET kenmerk van getrouwheid. Welk een
stimulans ontvangen wij hier om in dit “bewaren” te volharden! “Kleine kracht” is GELOOFS-kracht (zie mijn artikel:
“Geprofeteerde vernieuwing van het geloof”4). Bestudeer Mattheüs 17 vers 20 in samenhang met Mattheüs 13 vers
32a. Een krachtige vernieuwing van het geloof en een getrouw “bewaren van Gods Woord” – dit laatste zal
reeds gedurende een lange tijd van tevoren door de getrouwe christenen beoefend zijn; de geloofsvernieuwing zal
mede voortkomen uit dit “bewaren” – vormen het eigenlijke begin van de grote toekomstige opwekking! Kolossenzen 4 vers 3 geeft verder aan – en dit wordt bevestigd door Openbaring 5 vers 8 – dat aan de geopende deur van
5
het Woord ook altijd gebedsactie voorafgaat (zie hiervoor ook nog mijn artikel: “Het teruggevonden Boek” ). De getrouwe christenen zullen reeds gedurende een lange tijd om de opwekking gebeden hebben.
Als de opwekking eenmaal is begonnen, is de volgende ontwikkeling, dat een krachtige, jaloersmakende en heiligende invloed uitgaat van deze getrouwe Gemeente op de lauwe en wereldsgezinde gelovigen van de Laodicea6
Gemeente. Dan breekt de tijd aan, dat verkrijgbaar zijn:
• het “goud” (de wezenlijke geestelijke rijkdom),
• de “witte klederen” (de staat van reinheid en heiligheid) en
• de “ogenzalf” (het geestelijk inzicht en geestelijk onderscheidingsvermogen; ZONDER “ogenzalf” GEEN Woordopenbaring!) van Openbaring 3 vers 18.
Een gedeelte van de lauwe christenen zal zich dan alsnog bekeren en zodoende toegevoegd worden aan de uiteindelijke Bruidsgemeente (de “overwinnaars” van Laodicea – volgens Openb. 3:21). De overgrote meerderheid van de
“lauwe christenen” zal zich echter pas van haar geestelijk tekort bewust worden, wanneer het te laat is (zie Matth.
25:8-12).
Daarna zal de opwekking zich gaan uitbreiden en zal het de aandacht gaan trekken van heel de wereld. Met een
kracht – overtuigingskracht, maar ook ANDERE geestelijke kracht, waardoor vele wonderen en tekenen zullen geschieden – en een autoriteit als nooit eerder gekend, zal het “Evangelie van het Koninkrijk (van God)” gepredikt worden
onder alle volkeren (zie Matth. 24:14). Op deze tijd heeft Openbaring 22 vers 17 betrekking:
• “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen;
en laat hij die wil, het Water des levens nemen, voor niets.”
7
Het is de sluitingstijd van ‘de tijdsbedeling van de genade’ (d.i. het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest
– van in totaal 2000 jaar). Door de volle INWONING van de Heilige Geest zal van de Bruidsgemeente een grote
WERVINGSKRACHT uitgaan. De uitnodiging “Kom” (uit Openb. 22:17) zal door steeds meer mensen overgenomen
worden en vele dorstige zielen zullen komen om te drinken van ‘het levende water van Gods Geest’ (zie o.a. Joh. 4:1014, 7:38-39 en Openb. 22:17), die in die dagen overvloedig zullen vloeien, en gebruik maken van de laatste gelegenheid om zich te bekeren (lees Spr. 1:20-23).
Het meest wezenlijke van de ‘Spade Regen opwekking’ zal zijn: een KRACHTDADIGE UITSTORTING van de
Heilige Geest, zoals wij kunnen lezen in Joël 2 vers 28-32:
• “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en
op de dienaressen (SV: de dienstknechten en dienstmaagden, namelijk op de ‘minsten’ in de Gemeente) zal Ik in die dagen Mijn
Geest UITSTORTEN. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De
4
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Uit het blad ‘de Tempelbode’ van oktober 1981. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
Uit het blad ‘de Tempelbode’ van mei 1982. Zie de studie “Het teruggevonden Boek” op ons Weblog van 24 juli 2009. (noot AK)
Zie noot 2.
ste
De (tijds)bedeling van de genade = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1 ) komst aangeeft. (noot

AK)
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zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die grote en ontzagwekkende dag van de HERE
komt. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op
de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn,
die de HERE roepen zal.” (HSV)
Zoals Joël 2 vers 32 al doet vermoeden, zal er dan nog een “grote oogst” van zielen worden binnengehaald (want
8
NA de spade of late regens volgt, net als in de natuur, de OOGSTTIJD!) Zoals wij ook kunnen lezen in Jakobus 5 vers
7:
• “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Here. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van
het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late (SV: spade) regen zal hebben ontvangen.” (HSV)
Zelf VOL zijnde van het Woord (van God), zal de Gemeente met ruime hand aan de hongerige zielen kunnen
uitdelen. Het verzamelen van deze zielen geschiedt met het oog op de naderbij komende Bruiloft van het Lam, de gebeurtenis waarop de Spade Regentijd uitloopt en waarvan de Spade Regen als het ware het “voorspel” is – zie Matthéüs 22 vers 9-10 en Lukas 14 vers 21-23 (de “eerstgenodigden”, die aan de oproep om te komen geen gehoor ge9
ven, vormen de uiteindelijke ‘dwaze maagden Gemeente’ ; zie ook nog mijn artikel over: “De middernachtelijke gene10
zingsdienst” ). In het boek Openbaring wordt over deze “oogstfase” van de Spade Regen geschreven in hoofdstuk 14,
de verzen 14 t/m 16. De “graanoogst” is de “oogst van de rechtvaardigen” (de daarna beschreven “wijnoogst” is de
“oogst van de ONrechtvaardigen”, die NA de Grote Verdrukking zal plaatshebben – net zoals later, in Openbaring
20:5-6, de beide opstandingen, worden hier de beide oogsten tezamen behandeld; zij zullen echter door een bepaalde
tijd van elkaar gescheiden zijn). De “graanoogst” van Openbaring 14 kàn vergeleken worden met die van Mattheüs 13
vers 24-30 en 36-43, maar er is een verschil. In Openbaring 14 worden “goed” en “kwaad” weergegeven door “graan”
en “wijn”, maar in Mattheüs 13 door “tarwe” en “onkruid”. De eventuele vraag of er harmonie is tussen beide Schriftgedeelten kunnen wij met JA beantwoorden. Wij moeten het zo opvatten: De goddelozen ten tijde van de graan- of tarweoogst worden in Openbaring 14 NIET genoemd, maar in Matthéüs 13 WEL; daar worden zij voorgesteld door het “onkruid”. Dit onkruid wordt in “de vurige oven” geworpen (zie Matth. 13:42), dat wil zeggen: de dan levende goddelozen
gaan de “oven” van de grote verdrukking in. Aan het eind van deze grote verdrukking komen wij ze tegen als de “druiven” voor de wijnoogst (zie Openb. 14:17-20): in het bloedbad van Armageddon (wijn = bloed) zullen alle goddelozen
11
omkomen. In mijn artikel: “Drie grote toekomstige scheidingen” ga ik dieper in op de scheiding ten tijde van de
graanoogst.
Wij vervolgen onze beschouwing van de Spade Regentijd en slaan Openbaring 22 vers 11 op:
• “Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet (SV:
rechtvaardig is), zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.” (NBV)
Wanneer de Bruidsgemeente haar volle getal heeft bereikt, zal zij in korte tijd komen tot de volkomen VOLMAAKTHEID. In dezelfde tijd dat de wereldsgezinde mensheid hoe langer hoe zondiger (of, volgens Openbaring 22:11, steeds
“onreiner”) wordt, zal de Bruidsgemeente tot een staat van VOLMAAKTE HEILIGHEID geraken. In die tijd zullen er
geen zielen meer worden toegevoegd tot de Bruidsgemeente. Het is de tijd van Matthéüs 25 vers 8-10:
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• “De dwazen zeiden tegen de wijzen : Geef ons van uw olie (beeld van de Heilige Geest), want onze lampen gaan uit.
Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de
verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren (de wijze maagden), gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.” (HSV)
De “deur” – om in te (kunnen) gaan tot de Bruiloft – wordt gesloten! De verklaring hiervoor is: de Bruidsgemeente
groeit “als LICHAAM” – dus allen gezamenlijk – naar de volkomenheid (zie Ef. 3:18-19). In die staat van volmaakte heiligheid zien wij de Bruid of Bruidsgemeente in Openbaring 12 vers 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 twaalf sterren.” (HSV)
“Zon, maan en sterren” representeren de glorie van de Drie-enige Godheid (beter gezegd: de 3 Openbaringsvormen
8

Zie noot 1.
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van
Christus’ en ‘de Bruid van Christus’” of “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”.
9

(noot AK)
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Uit het blad ‘de Tempelbode’ van november 1980. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
Zie eventueel op onze website de studie: “Drie grote toekomstige scheidingen”. (noot AK)
Zie noot 9.
De Bruid van het Lam wordt, NA de (Goddelijke) Bruiloft, Zijn Vrouw.
• Zie eventueel op onze website de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” en/of de studie “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?”. (noot AK)

Weblog

www.eindtijdbode.nl

Website

Jezus Christus en…

Eindtijdbode

…Dien gekruisigd

van God – noot AK14), als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij is dan onder de krachtige werkingen van het Woord en de
Heilige Geest geworden zoals Jezus haar, als Bruid, aan Zichzelf wil voorstellen (zie Ef. 5:27).
In deze tijd en ook daarna zal de Bruidsgemeente zich in een toestand van PERMANENTE AANBIDDING en
hoogste zielsverrukking bevinden. Zo komen wij haar tenslotte tegen in Openbaring 11 vers 1 als “degenen die God
in de tempel AANBIDDEN”. Het “meten” waarvan wij in ditzelfde vers lezen (zie aangaande dit “meten” ook nog
Openb. 21:15), gebeurt aan het eind van de ‘Spade Regen opwekking’ en vlak voor het aanbreken van ‘de Bruiloft van
het Lam’. De handeling wil zeggen, dat op dit tijdstip zal worden vastgesteld, dat de Bruidsgemeente de “mate van de
grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13) heeft bereikt (zijnde: de volmaaktheid in Christus). Voor een nade15
re beschouwing hierover verwijs ik naar mijn artikel over “Het pasloodoordeel” . In die toestand van aanbidding (waar16
17
van het boek Hooglied ons een indruk geeft – zie ook mijn artikel: “De slaap des oordeels” ) zal de Bruidsgemeente
ook nog verkeren in de korte tijd tussen ‘de Bruiloft van het Lam’ en het begin van de grote verdrukking. Uit deze grote
verdrukking wordt de Bruidsgemeente – in Openbaring 11 vers 1 voorgesteld door de “Tempel” of het “Heiligdom” –
bewaard, maar de “dwaze maagden” (in Openbaring 11:2 voorgesteld door de “Voorhof”18) zal die vreselijke tijd moeten meemaken en alsdan als martelaren moeten sterven (zie Openb. 11:2).
De behandeling van (wat het boek Openbaring vermeldt over) de Spade Regentijd hebben wij hiermee afgerond. Een
recapitulatie van het verloop van deze periode lijkt ons nog nuttig. Hieronder volgt zij:
ste

1 fase:
de
2 fase:
de
3 fase:
de

4 fase:
de
5 fase:
de
6 fase:
de
7 fase:

Krachtige geloofsvernieuwing (onder de getrouwen)
Wonderbare opening van het Woord
Heiligende invloed op (de rest van) de Gemeente (het begin van de uitstorting
van Gods Geest)
Krachtdadige uitstorting van de Heilige Geest (het hoogtepunt)
Binnenhalen van een grote oogst van zielen uit alle volkeren der aarde
Bereiken van de volmaaktheid
Aanbiddend verwachten

Openb. 3:8
Openb. 3:8
Openb. 3:18
Openb.
Openb.
Openb.
Openb.

22:17
14:14-16
12:1 en 22:11
11:1

H. Siliakus
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In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed
(d.i. 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 drie personen bestaat, is een dwaling. Het
is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
ste
1. de 1 Openbaringsvorm van God: de Vader
de
2. de 2 Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de
3. de 3 Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
• Zie eventueel op onze website ook nog de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK)
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Uit het blad ‘de Tempelbode’ van december 1981. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
16
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Beschouwingen over het boek Hooglied”. (noot AK)
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Uit het blad ‘de Tempelbode’ van maart 1981. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
Voor de betekenis van en/of het verschil tussen zgn. “voorhofs-christenen en “heiligdoms-christenen, zie ons Tabernakelschema
(met plaatjes) op www.eindtijdbode.nl/tabernakel.htm of de studie “De Tabernakel van Israël” en/of “Lukas; het boek van de
NIEUWE MENS in Christus; Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen”
van E. van den Worm. (noot AK)
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