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Zie, 

Jezus komt ! 
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Val en opstanding 
Eén van de grootste thema’s en meest besproken 
onderwerpen in Gods Bijbel is de komst des Heren. 
Een vertrouwd onderwerp voor velen. Echter ook 
een onderwerp waarover veel onwetendheid en on-
bekendheid heerst. Wat vele christenen erover we-
ten, is vaak niet veel meer dan de gemiddelde we-
reldling ervan weet. Laat het voor ons toch niet al-
leen maar het vertederend schouwspel zijn van 
“een Kind dat geboren wordt”. Geboren om te ster-
ven! Laat ons nadenken en mediteren over de 
noodzaak en het doel van Zijn komst als Zaligma-
ker der wereld. En tegelijk beseffen, dat als God 
komt, hoe of wanneer of waar dan ook, daaraan al-
tijd minstens twee aspecten zijn verbonden. Het is 
een openbaring van Zijn GENADE, maar ook 
van het OORDEEL! “Deze zal worden gesteld tot 
een val EN opstanding voor velen…” (zie Luk. 
2:34), sprak de oude Simeon over Jezus in de tem-
pel. Niet alleen tot een “opstanding”, maar ook tot 
“een val” voor hen die de (Bijbelse) boodschap ver-
werpen en/of hieraan ongehoorzaam zijn. Zo was 
het bij Zijn eerste komst, zo zal het ook zijn bij Zijn 
wederkomst. Zo was het bij zovele eerdere kom-
sten en bezoeken van God, waarover wij lezen in 
het Oude Testament. “Ik zal u bezoeken!”, “Ik zal 
bezoeking over u doen”, zo heeft de Here menig-
maal gesproken. En zo is het ook gesteld met de 
komst des Heren die beschreven wordt in Hosea 
8:1-2. Wij lezen daar: 
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• “De bazuin aan uw mond! Hij komt als een arend 
tegen het huis des Heren; omdat zij Mijn verbond 
hebben overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig 
geworden. Dan zullen zij tot Mij ROEPEN: Mijn 
God! wij, Israël, kennen U.” (Hos. 8:1-2, SV) 

Het gaat hier over een komst, die wij in onze dagen 
te verwachten hebben. 
 

Reiniging 
Hoe weinigen leven in de verwachting en met het 
besef, dat Hij wederkomt! En dat Hij allereerst komt 
tot Zijn eigen Huis, de Gemeente… Velen weten 
niet eens wat zij zich daarbij voor moeten stellen. 
Maar het is hoogst belangrijk, dat wij hiervan kennis 
dragen. Door een andere profeet, Maleachi, heeft 
God betuigd: 
“Zie, Ik zend Mijn engel (letterlijk: bode), die voor Mij 
(SV: voor Mijn aangezicht) de weg bereiden zal. Plotse-
ling zal naar Zijn tempel komen die Here Die u aan 
het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie 
u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HERE 
van de legermachten. Maar wie zal de dag van 
Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschij-
ning standhouden? Want Hij is als vuur van een 
edelsmid, en als zeep van de blekers.” 1 (Mal. 3:1-

 
1 Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het 

te bleken met zeep. In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij 
ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel REIN, 
moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als 
Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18. (noot AK) 



 

4 

2, HSV) 
Het is dezelfde boodschap als in Hosea 8. Hij komt 
om Zijn Huis, de Gemeente, te REINIGEN. Het oor-
deel van God begint bij het Huis van God (zie 1 
Petr. 4:17)! Dit komen van Hem, dat wij eigenlijk nu 
al beleven (de 2300 jaren van Daniël 8:14 – “Tot 
tweeduizend en driehonderd avonden en morgens; 
dan zal het heiligdom 2 gerechtvaardigd worden” 
[sv] – zijn reeds verstreken!), zal GENADE beteke-
nen voor hen die Jezus werkelijk volgen en dienen 
en die zich in deze dagen laten REINIGEN door het 
badwater van het Woord. Zij groeien in deze dagen 
in geloof, in de LEVENDMAKENDE kennis en in 
heiligheid. Zij wassen op (= groeien) in Hem, ver-
krijgen het Bruiloftskleed en zullen vol van de Hei-
lige Geest zijn. Maar de reiniging van de Gemeente 
wil ook zeggen, dat het OORDEEL komt over de 
kwaadwilligen en over die vele onwillige kinderen 
Gods die zich niet volkomen aan God willen onder-
werpen, maar volharden in ongehoorzaamheid en 
eigenwillige godsdienst. 
 

God niet welgevallig 
Hoe nodig is het juist nu om stil te staan bij die din-
gen waarover God spreekt in Hosea, hoofdstuk 8. 
In vers 12 staat: 
• “Ik schrijf hem de voortreffelijkheden van Mijn wet 

 
2 Gods heiligdom, ofwel Gods tempel, dat zijn de ware gelo-

vigen in wie Hij –met Zijn volheid– woont en troont (zie o.a. 1 
Kor. 3:16, 1 Kor. 6:19, Ef. 2:20-22. (noot AK) 
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voor; maar die zijn geacht als wat vreemds.” (SV) 

God geeft ons Zijn voortreffelijk Woord, dat Hij in 
deze laatste dagen geheel en al ontsluiten wil. Het 
Lam, de Bruidegom, wil ons leiden in Zijn binnen-
kamer. Maar men verwerpt Zijn Woord en houdt het 
voor iets vreemds. Men is beter vertrouwd met de 
gewoonte en de levensstijl van de wereld… 
In vers 13 staat: 
• “Aangaande de offeranden Mijner gaven: Zij offe-

ren VLEES, en eten het, maar de HERE heeft 
aan hen geen welgevallen. Nu zal Hij hun onge-
rechtigheid gedenken, en hun zonden bezoeken; 
zij zullen weer in Egypte (beeld van de wereld) (te-
rug)keren.” (SV) 

In onze dagen dienen velen zogenaamd de Heer, 
maar ze leven in feite voor het vlees! Dit is de tijd 
van de Gemeente die “een gedaante van god-za-
ligheid” heeft (zie 2 Tim. 3:5), het is alleen maar een 
UITERLIJK “geloven”, de buitenkant, maar geen 
wezenlijke verandering van het INNERLIJKE leven. 
Maar pas op: Zij die tot deze “Laodicea gemeente” 
behoren, worden uitgespuwd (zie Openb. 3:16)! 
In vers 10 staat: 
• “Dewijl zij dan onder de heidenen boelen (= oud 

Ned. voor: overspelige mannen of vrouwen, vrijers) om 
hoerenloon gehuurd hebben, zo zal Ik hen nu ook 
verzamelen (om hen ook hun verdiende loon te geven); 
ja, zij hebben al een weinig begonnen (daarvan te 
ervaren), vanwege de last van de Koning der vors-
ten.” (HSV) 
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Gods kinderen hoereren (= plegen in geestelijke zin 
overspel) met de wereld, leiden een wereldgelijk-
vormig leven, zijn ongehoorzaam (aan God en Zijn 
gebod = Woord), maar ook al is de Here reeds een 
weinig begonnen om hen te tuchtigen, ze luisteren 
niet. Toch zegt de Geest nog: “Verneder u dan on-
der de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn 
tijd verhoogt.” (1 Petr. 5:6, HSV). 
In vers 5b verzucht God: 

• “Hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen?” 
(SV) 

Hoelang nog zullen zij weigeren te luisteren naar 
Gods stem? Wij signaleren vandaag de dag een 
algemene verwerping van de boodschap van 
reiniging en heiliging. 
In vers 4a staat: 

• “Zij hebben koningen gemaakt, maar niet uit Mij; 
zij hebben vorsten (aan)gesteld, maar Ik heb ze 
niet gekend (HSV: zonder Mij erin te kennen).” (SV) 

De apostel Paulus heeft hierover ook geprofeteerd: 
“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer 
niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken 
wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zul-
len verzamelen overeenkomstig hun eigen begeer-
ten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren 
en zich keren tot verzinsels (SV: fabelen).” (2 Tim. 4:3-
4). Al die voorgangers en evangelisten en lera-
ren die niet door God aangesteld zijn, zijn even 
zovele verleiders. 
Nog een laatste citaat uit Hosea 8, namelijk vers 7: 
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• “Want zij hebben wind gezaaid, en zullen een 
wervelwind maaien; het zal geen staande koren 
hebben, het uitspruitsel zal geen meel maken (= 
geen waarachtig geestelijk voedsel voor de hongerige zielen 
– noot AK)...” (SV) 

Wind gezaaid! Wat een opschudding, verzet, on-
enigheid en gekrakeel (= ruzie) is er gemaakt en 
veroorzaakt in de hedendaagse Gemeente(n)! 
Waarom? Omdat ze de wil van God niet willen 
doen. Storm zullen ze oogsten! Ze zullen in de 
zwaarste storm terechtkomen die ooit is opgesto-
ken: de Grote Verdrukking. 
 

Zuiver de oude zuurdesem uit 
Als wij dan ook heden die bazuin horen, die ons 
verkondigt: “Zie, Hij komt” (zie Mal. 3:1 en Openb. 
1:7), haasten wij ons dan om te doen wat nodig 
is om Hem te ontmoeten?! Wij leven thans in de 
dagen van het profetische Bazuinfeest. 3  

 
3 Het Feest der Bazuinen krijgt in de eindtijd haar profetische 

vervulling, wanneer –onder de druk der tijden– de prediking 
van hartgrondige bekering en waarachtige toewijding aan God 
weer gehoord zal worden. Alsdan zal het bevel gegeven wor-
den: “Blaast de bazuin te Sion” (zie Joël 2:1 en 15)! Over dit 
Bazuinfeest lezen wij onder meer in Joël hoofdstuk 2. Uit het 
boek Job verstaan wij, dat deze bazuintijd een “stil” begin zal 
kennen onder die kinderen Gods die God waarachtig dienen 
vanuit een oprecht hart. Deze tijd is allereerst een tijd van be-
zinning en van ‘tot inkeer komen’ voor de “wijzen”. De godvre-
zende Job is de verpersoonlijking van deze waarachtige 
kinderen Gods. 
• Zie eventueel onze GRATIS studies “Het Boek Job – Over 

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


 

8 

De Spade Regen 4 (het Loofhuttenfeest 5) is aan-
staande; de tijd van… 

• de laatsten die de VOLLE (geestelijke) ZEGEN 
zullen ontvangen, en 

• van “de eersten, die de laatsten zullen zijn” (zie 
o.a. Matth. 19:30 en 20:16) en dus niets zullen 
bezitten. 

Zult u Hem ontmoeten? 
Kunt u Hem begroeten? 
Dat wij dan nu zullen ROEPEN (zoals men ook 
deed in de dagen van Hosea (zie Hos. 8:2): “Heer, 
wij verstaan Uw boodschap en willen U GEHOOR-
ZAAM zijn. Alle zuurdesem willen wij uit ons leven 
en uit de gemeente wegdoen, om een rein deeg te 
mogen zijn voor U!” De hoofdstukken 6 t/m 8 van 
Hosea zijn de hoofdstukken van de Tafel der Toon-
broden. Zoals Jezus Brood werd voor ons, daar in 
het “Broodhuis” (de letterlijke vertaling van) Bethle-
hem, zo zullen wij voor Hem een “toonbrood” moe-
ten zijn. Hij zoekt een volk waarin Hij een 

 
het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente” van H. Si-
liakus en/of de studie van Openbaring, met ‘vers voor vers’ 
UITLEG, hoofdstuk 8, met als titel “De bazuinen gaan klin-
ken” van CJH Theys. (noot AK) 

 

4 Zie eventueel onze GRATIS studie “De ‘Spade Regen op-

wekking’” (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 
 

5 Het Loofhuttenfeest is in Israël de LAATSTE oogst. Dan 

wordt de eindtijd-oogst binnengehaald. Hier, in deze studie, 
wordt daarmee de grote oogst van zielen tijdens de laatste, 
wereldwijde opwekking mee bedoeld. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/job.pdf
https://eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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welbehagen kan hebben, waarop Hij in welbe-
hagen kan neerzien: De Bruidsgemeente. Het is 
het lied van de hemelse legermacht, die God loof-
den in de velden te Efratha (zie Luk. 2:8-14). DOOR 
en IN Christus heeft God een welbehagen in ons. 
Maar buiten Hem is de duisternis en wie niet waar-
lijk bekleed zijn met Hem zullen naakt en kwetsbaar 
voor God staan. Zoek dan de Here, terwijl Hij nog 
te vinden is en wacht niet totdat Hij u zoekt (om u 
te oordelen vanwege uw ongehoorzaamheid). 
 

 

Ziet, Hij komt; 

Laat ons toezien en waken. 

Dan zullen de Zijnen het  Bruiloftsfeest smaken. 

Maar Zijn tijd weet niet één. 
 

H. Siliakus 
Uit: Tempelbode, december 1994 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 


