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Het profetische Woord 
Het Woord van God is niet alleen profetisch in die 
gedeelten (van de Bijbel) waar de profetie als vorm 
gebruikt wordt. Als dit zo was dan zouden wij moe-
ten leren dat het “profetische Woord” IN (gedeelten 
van) de Bijbel gevonden wordt en zouden wij niet 
van het “profetische Woord” als van de GEHELE 
Bijbel kunnen spreken. Nochtans is men in brede 
kring deze ONjuiste opvatting WEL toegedaan. 
Terwijl sommigen in deze afwijking nog een stap 
verder zijn gegaan, bewerende dat ook buiten-Bij-
belse profetie tot het “profetische Woord” gerekend 
kan worden. 1 Er hoeft echter geen twijfel over te 
bestaan dat het “profetische Woord” beslist geen 
verzamelnaam is voor wat men, doorgaans, de 
“profetische” boeken en gedeelten van de Bijbel 
noemt. Petrus had het GEHELE geschreven 
Woord van God (de GEHELE Bijbel die tot stand 

 
1 Wij zijn zeker van mening dat er, ook heden, profeten met 

een – van God ontvangen – profetische boodschap zijn. Al zul-
len het er o.i. niet veel zijn. Net als in de dagen van het Oude 
Testament zullen de valse profeten (die dus GEEN profetie van 
God ontvangen hebben en dus een valse boodschap geven) 
ongetwijfeld in de meerderheid zijn. Terwijl wij persoonlijk altijd 
de Bijbelse waarschuwing ter harte moeten nemen om alles, 
dus ook profetieën te toetsen aan Gods Woord, zoals wij ook 
kunnen lezen in 1 Johannes 4 vers 1: “Geliefden, geloof niet 
elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; 
want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan”. 
Dus: ook een profetie moet  altijd in overeenstemming zijn 
met, en getoetst worden aan, het Woord van God (= de Bijbel). 
(noot AK) 
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zou komen) op het oog, toen hij schreef over het 
voorrecht van het bezit van het “profetische 
Woord”, want uit de context blijkt dat hij daaronder 
verstaat: de tijdloze openbaring van de Majesteit 
van Jezus, die Zelf het (LEVENDE) Woord is (zie 2 
Petr. 1:16-19). 
De ernstige (= de serieuze en ijverige) Schrifton-
derzoeker zal ontdekken dat de dichterlijke, de 
verhalende en de onderrichtende boeken van 
de Bijbel evenzeer profetisch zijn als de profe-
tenboeken. Zo komen wij in het onderricht van de 
brieven van Paulus, alsook in de andere brieven 
van het Nieuwe Testament, voortdurend verwijzin-
gen naar de wederkomst (= de toekomst, verschij-
ning en openbaring) van Jezus Christus tegen. Een 
dichterlijk boek als het Hooglied 2 is een profetie 
over de Gemeente van Christus in de eindtijd en 
vele Oudtestamentische geschiedenissen blijken 
PROFETISCHE geschiedenissen te zijn (men dient 
deze “profetische geschiedenissen” wel te onder-
scheiden van de zogenoemde “schaduwbeeldige 
geschiedenissen”). 
 

Een Boek gevonden 
Met zo’n profetische geschiedenis hebben wij te 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studie “Beschouwingen over het 

boek Hooglied” (over de innige band tussen Bruid en Brui-
degom), van H. Siliakus. Terwijl ook onze studies over Esther, 
Job en Ruth (ook van zijn hand) de moeite van het lezen/be-
studeren meer dan waard zijn. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/esther.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/job.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ruth.pdf
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doen in 2 Kronieken 34, de geschiedenis van het 
teruggevonden Wetboek 3 (zie vers 8-33). Een ge-
schiedenis welke zich afspeelt in de dagen van Jo-
sia, koning van Juda (bestaande uit de 2 stammen 
van het ‘huis van Juda’). 4 In het 14de vers van het 
genoemde hoofdstuk lezen wij: “En als zij het geld 
uitnamen, dat in het Huis des Heren gebracht was, 
vond de priester Hilkia het Wetboek des Heren, 

 
3 In de NBV lezen wij in plaats van Wetboek (of: Wetboek des 

Heren): “Een boekrol met de tekst van de wet van de Heer 
(die door Mozes was overgeleverd)”. M.i. een betere vertaling 
dan de (oude) Statenvertaling, al is de studie op dit punt niet 
aangepast. (noot AK) 
 

4 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij wil-

len dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie 
bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd 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 on-
derscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis 
van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel 
Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop 
van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weg-
gevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn 
daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op he-
den, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “chris-
telijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen 
uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals 
Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-
stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in 
de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde 
land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Jo-
den, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is 
gekomen (zie Rom. 11:25). (noot AK) 
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gegeven door de hand van Mozes” (SV). Onder het 
voorgangerschap van Josia rees bij de leiders van 
het volk van Juda (zie noot 4) het verlangen om het 
Huis des Heren, de Tempel te Jeruzalem, te her-
stellen (zie vers 8), en daarmee de ware gods-
dienst. Om de herstelwerkzaamheden te kunnen 
bekostigen, hielden zij een inzameling. Het bijeen-
gebrachte geld werd bewaard in de Tempel en toen 
zij het van daar wilden weghalen, om het uit te be-
talen aan degenen die het werk zouden uitvoeren, 
ontdekten zij het Wetboek des Heren. Het vinden 
van dit Boek bleek een zegen en is daarom een 
zaak, waard om te overdenken. Gods Woord leert 
ons dat er aan bepaalde handelingen van mensen 
wonderbare zegeningen zijn verbonden. Aan “wie 
Hem IJVERIG zoeken” belooft God bijvoor-
beeld: “die zullen Mij vinden” (zie Spr. 8:17, NBG). 
Deze “wet van oorzaak en gevolg” functioneert ook 
in het geestelijk leven. Wij moeten hier echter ook 
aan toevoegen: niet alleen tot voordeel van de 
mens, maar vaak ook tot zijn of haar nadeel (lees 
Hebr. 12:25). 
 

Een bijzondere geestelijke ervaring 
Ook in de dagen van koning Josia werd men ge-
waar dat Goddelijke zegeningen voor ons mensen 
doorgaans het gevolg zijn van het “Gode welgeval-
lig” handelen. Toen Josia en de zijnen hun voorne-
mens tot herstel van Gods Huis ten uitvoer wilden 
gaan brengen en zij de daartoe noodzakelijke voor-
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bereidingen troffen, vonden zij het Wetboek des 
Heren. Dit vinden van Gods Boek is het begin ge-
worden van een ware geestelijke opwekking! Wat 
toen gebeurde, heeft zich (onder andere) herhaald, 
vele eeuwen later, in de tijd van de Kerkhervorming 
onder Luther en (ook) aan het begin van de 20ste 
eeuw 5 bij de zgn. Pinksteropwekking. Het Boek 
des Heren, het Woord van God, werd hervonden 
en dit bracht in alle gevallen waarin daarvan 
sprake was, een grote geestelijke opleving te-
weeg. Steeds echter was het terugvinden van 
Gods Boek op zichzelf het gevolg van iets anders. 
Voor een goed begrip wijs ik u erop dat Josia niet 
helemaal onkundig was van Gods wil en van de 
wijze waarop God gediend wilde worden, voordat 
het Wetboek ontdekt werd (vergelijk 2 Kron. 34:3-
7). Luther las en bestudeerde de Bijbel al lang voor-
dat hij de reformator werd. En zij die aan het begin 
van de 20ste eeuw voor het eerst weer de doop met 
de Heilige Geest ontvingen, waren eveneens wat 
men noemt “thuis” in de Bijbel. Het “vinden van 
het Boek” moet daarom moet daarom een bij-
zondere geestelijke ervaring zijn, die als effect 
heeft, dat men in het Boek gaat ontdekken wat 
tot dan toe bij het lezen verborgen bleef. Het 
Boek gaat als het ware “leven”, gaat werkelijk 
“open”. Het is alsof de schellen van de ogen vallen. 
Men wordt, als het ware, door het Boek gevonden 

 
5 In het originele artikel staat “onze eeuw” daar het geschreven 

is in 1982. (noot AK) 
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(vergelijk 2 Kron. 34:19)! Maar daarmee is nog niet 
alles gezegd. Dit “hervinden van het Boek” kunnen 
wij namelijk niet opvatten als iets dat voor de enke-
ling of voor enige uitgezochte personen bestemd is. 
Gelet op wat er vermeld staat in 2 Kronieken 34 
vers 29-32, zouden wij eigenlijk moeten spreken 
van een terugvinden van Gods Boek door het 
VOLK! Dit gebeurde in Josia’s tijd. Dit gebeurde 
ook in de dagen van Luther. En dit is ook wat er in 
het begin van de 20ste eeuw geschied is, over heel 
de wereld. God gebruikt enkelingen om gehele 
volkeren te zegenen. 
 

Herstel van “het Huis Gods” 
Maar zoals gezegd, het terugvinden van het Wet-
boek was het gevolg van iets anders. Het was 
het gevolg van het in enige harten ontwaken 
van het verlangen om het Huis des Heren te ver-
beteren (te herstellen) en daar dan ook naar te 
handelen. Dat Huis des Heren kennen wij nu niet 
meer als een gebouw van dode materialen, zoals 
hout en steen, maar als een bouwwerk van “le-
vende stenen”: de Gemeente van Jezus Chris-
tus (zie 1 Petr. 2:5). Het Woord van God leert ons 
dat de Gemeente in de laatste dagen in een betreu-
renswaardige staat van geestelijk verval zal komen 
te verkeren. Een verval, erger dan in enig eerder 
stadium van de kerkgeschiedenis gekend werd. 
Verleiding, vervolging, verwereldlijking en ver-
deeldheid zullen Gods Huis in een ware ruïne ver-



 

8 

anderen. De (geestelijke) toestand van de Ge-
meente zal, in het algemeen, beschreven kunnen 
worden als “ellendig, beklagenswaardig, arm, blind 
en naakt” (zie Openb. 3:17, HSV). 
Zullen er ook in die tijd – onze tijd – nog getrouwen 
gevonden worden, die leed dragen over de ellen-
dige staat van de Gemeente des Heren en die ver-
langen om het Huis van God te herstellen? Het ant-
woord is: JA, want de Schrift spreekt ons van een 
“weer opengaan van het Boek van God” (doordat 
het Lam de 7 zegels van de Boekrol verbreekt – zie 
Openbaring 5 en 6) in de laatste dagen. De Hei-
lige Geest (de 3de Openbaringsvorm van God) 6 zal 
– door degenen in wie Hij woont en troont – over-

 
6 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 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 drie personen 
bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 
Openbaringsvormen van God, te weten: 
1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. 
• Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens en 

de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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winnend optrekken (het beeld van geestelijke op-
wekkingen) tot aan het begin van de grote verdruk-
king (want dan wordt Hij, dat is de Heilige Geest, 
en dus degenen in wie Hij woont en troont, wegge-
nomen – zie 2 Thess. 2:7) en Zijn instrument – voor 
de wereldwijde opwekking – zal zijn: “de boog”, 7 
dat is het Woord van God (zie Openb. 6:2 en 
Matth. 24:14). Uit dit teruggevonden worden van dit 
Boek van God – vanzelfsprekend het werk van de 
Heilige Geest (zie Joh. 16:14) – kunnen wij opma-
ken dat er, ondanks alles, in die dagen van het “be-
gin der smarten” nog kinderen Gods gevonden zul-
len worden met liefde voor het werk des Heren en 
een vurig verlangen Gods Huis weer op te bouwen. 
Waar een daadwerkelijk verlangen is om het Huis 
des Heren te herstellen, daar zal het Boek des He-
ren teruggevonden worden. Het Woord van God zal 
OPENgaan. Men zal het Woord van God, als het 
ware, HERontdekken. Woordopenbaring is het 
gevolg van de openbaring van het verlangen 
om Gods Huis (geestelijk gezien) te bouwen en is 
Gods bijdrage (en als zodanig een zegen) om te 
komen tot de verwezenlijking van dit verlangen! 
Zonder de volle openbaring van het Woord des 
Heren zal er nooit een volmaakte Gemeente (de 

 
7 Voor meer over deze “boog” (en ‘de ruiter’ die de boog 

hanteert en ‘het witte paard’ waarop de ruiter zit) en de opwek-
king die ermee gepaard gaat, zie eventueel onze GRATIS stu-
die “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE 
paard uit Openbaring 6?”, van A. Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgruiter.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgruiter.pdf
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Bruid of Bruidsgemeente) kunnen zijn (lees Ef. 
5:26-27)! Als het Lam van God het 7de en laatste 
zegel van het Boek Openbaring “geopend heeft” 
(zie Openb. 8:1), moet dan ook het moment zijn 
aangebroken dat de Bruidsgemeente de vol-
maaktheid heeft bereikt. 8 
 

Toegaan tot de Troon 
Wij keren terug naar de geschiedenis van de her-
vorming onder Josia. Wij lazen (in 2 Kron. 34:14) 
dat, toen het nodige verzamelde geld uit de Tempel 
werd gehaald, de priester Hilkia het Wetboek vond. 
Natuurlijk lag dat geld niet NAAST het Boek. Wij 
moeten het zo verstaan dat Hilkia bij die gelegen-
heid enige tijd doorbracht in de zo lang verwaar-
loosde en verlaten Tempel, peinzende en wenende 

 
8 Zie event. onze GRATIS studie “De volmaaktheid in Chris-

tus op aarde in de eindtijd”, van E. van den Worm. (noot AK) 

Deze volmaaktheid van de Bruid/Bruidsgemeente is nodig om 
(vlak na aanvang van de grote verdrukking) bij de christenen 
die “weggenomen” worden (de zgn. “WEGname”) te behoren 
en DE reden waarom men niet – lichamelijk – zal hoeven 
te sterven. Maar, zolang wij nog “in zonde leven” – in welke 
vorm of mate ook – zijn wij niet volmaakt in Bijbelse zin en zal 
de (lichamelijke) dood ons loon zijn, want: “het loon van de 
zonde is de dood” (zie Rom. 6:23 en ook nog Rom. 8:12-13a 
en Jak. 1:14-15). 
• Wij spreken bewust van “WEGname” in plaats van “OP-

name”. Als u hier meer over wilt weten, zie dan onze GRA-
TIS studie “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de 
zgn. OPNAME wel juist ?” (op smartphone formaat), van A. 
Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname-ebookA6.pdf
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waarschijnlijk. Hij moet toen ook bij de Ark des Ver-
bonds zijn geweest, want DAAR lag het Boek! Dat 
lezen wij niet in 2 Kronieken 34, maar in Deutero-
nomium 31 vers 26. Toen Hilkia bij de Ark des Ver-
bonds was, ontdekte hij het “Boek des Verbonds”  ! 
(Zie 2 Kron. 34:30). 
Deze Ark des Verbonds 9 is een heerlijk schaduw-
beeld van de Troon der Genade (= Gods Troon). 
Vertoeven bij die Ark is niets anders dan waar-
achtig bidden (zie Hebr. 4:16). De belofte, die ons 
hier wordt gegeven, is: wanneer het (eerderge-
noemd) heilig verlangen ons uitdrijft tot een waar-
achtig en volhardend strijden in de gebeden, ZAL 
Gods Woord opengaan, weer gaan LEVEN en iets 
nieuws gaan scheppen! Verlangen om het Huis des 
Heren te herstellen en stappen in die richting te on-
dernemen, is niet voldoende. Er moet gebedsactie 
op volgen, een toegaan tot de Troon der Genade. 
Jezus heeft gezegd: “Dit (ongelovig en ontaard of 
verkeert) geslacht vaart niet uit, dan door bidden 
en vasten” (zie Matth. 17:17 en 21, SV). Dan zal de 
Heer Zijn Boek laten hervinden, voor een groot volk 
zal Zijn Woord opengaan en, tijdens de opwekking 

 
9 Voor meer over de geestelijke betekenis van “de Ark des 

Verbonds” (ook wel: “de Ark” of “Verbondskist” genaamd), zie 
eventueel onze GRATIS studies “Christus in de Tabernakel” 
van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël” (Gods pro-
fetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een 
waarachtig kind van God) en/of “Lukas; het boek van de 
NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf


 

12 

die dan uitbreekt, zal het Huis des Heren hersteld 
worden. De gebeden der heiligen zijn van on-
schatbaar belang – lees Openbaring 5 vers 8 – 
voor de VOLLE openbaarwording van het 
Woord van God! 
 

H. Siliakus 
Uit: Tempelbode, mei 1982 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 


