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Bruiloftsverwachting 
• “En zie, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk) en Mijn 

loon is bij (SV: met) Mij om aan ieder te vergelden 
zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12 1) 

Dit is één van de laatste uitspraken van Jezus in 
Gods Bijbel. Het zijn dreigende woorden. Jezus 
komt en met Hem het loon (namelijk: vergelding naar 
onze werken – AK)! Maar voor “bruiloftskinderen” 
klinkt dit niet als een dreigement. Het is voor hen 
veeleer een bemoediging. Zij lezen hierin een 
aanmoediging om nog even vol te houden. Wij ho-
ren de Bruid in ditzelfde hoofdstuk 22, in vers 20, 
dan ook roepen: “Ja, kom, Heere Jezus”! 
Zijn wij bruiloftskinderen? Hebben wij het witte (= 
reine) bruiloftskleed aan? Zijn onze lampen gevuld 
met olie (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heili-
ge Geest)? En zijn onze lendenen (die van ons ver-
stand, zie 1 Petrus 1:13a 2) omgord (= versterkt) met 
Gods Waarheid? 
Dit woord van Jezus is een bemoediging voor de 
bruiloftsschare. Wij kunnen er echter ook een me-
dedeling in lezen over wat Hij gaat doen als de 
(genade)tijd vol is. Een opmerkelijk aspect van 

 
1 Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenverta-

ling / HSV, tenzij anders vermeld. 
• Zie eventueel ook nog onze ‘vers voor vers’ studie van dit 

Bijbelboek, Openbaring 22, van E. van den Worm en/of 
van CJH Theys. (noot AK) 

 

2 1 Petrus 1:13a, “Omgord daarom de lendenen van uw ver-

stand, wees nuchter…” (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring22.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring22.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring22.pdf


 

3 

Gods handelen: als Hij komt, komt Hij met 
haast! 3 
 

God haast Zich niet 
Als regel haast God Zich niet. Zijn molens malen 
langzaam, maar zeker! Dit brengt voor ons allen 
met zich mee, dat wij moeten leren te wachten. De 
satan haast zich. Hij moet wel, want hij heeft nog 
maar een korte tijd: 

• “Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin 
woont! Wee hun die de aarde en de zee bewo-
nen, want de duivel is naar beneden gekomen, 
naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij 
nog maar weinig tijd heeft.” (Openbaring 12:12) 

Dat satan zich haast, dat zien wij ook. Het proces 
van verwording en ontaarding in de wereld van 
vandaag is in een stroomversnelling terechtgeko-
men. Alles gaat hard achteruit. De perversiteit en 
de zedeloosheid wordt steeds groter. En ook in de 
Gemeente is satan druk bezig, al openbaart hij 
zich in de Gemeente vooral als een “engel des 
lichts”! 

• “Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieg-
lijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen 
van Christus. En geen wonder, want de satan 
zelf doet zich voor als een engel van het licht. 
Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars 

 
3 Zie eventueel ook nog onze GRATIS uitgebreide studie 

“Dingen die (met) haast geschieden moeten” (in smartphone-
formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring-ebookA6.pdf
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zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. 
Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.” 
(2 Korinthe 11:13-15) 

Schijn-opwekkingen, schijnbare toewijding aan de 
Heer, schijn-vroomheid, enz. Ja, satan moet zich 
haasten. God hoeft dat niet. Het lijkt soms wel zo, 
doch Gods zaak is nooit een verloren zaak! Ogen-
schijnlijke mislukkingen markeerden zo vaak de 
voortgang van Gods werk. Wij dienen dat in ge-
dachten te houden. De kruisdood van onze Here 
leek een droevig einde van een mooie droom, 
maar was juist een wonderbaar nieuw begin! 
Soms vinden wij dat God zich moet haasten, dat 
Hij te traag is. Wij roepen dan, zoals de eerste 
discipelen tijdens een storm op zee: “Meester, be-
kommert U Zich er niet om dat wij vergaan?” (Mar-

kus 4:38b). Doch onze Heer heeft alles in Zijn 
hand. Zij die in Hem geloven zullen zich daarom 
ook niet haasten, dat wil zeggen: zij zullen nimmer 
in paniek geraken. 
 

De volheid des tijds 
Toch haast God Zich soms wel, maar niet omdat 
Hij de macht dreigt te verliezen. Als Gods klok 
het vastgestelde uur slaat, dan gaat God met 
spoed te werk. Toen de volheid des tijds geko-
men was, zond God Zijn Zoon naar deze wereld. 
Honderden jaren daarvoor gebeurde er niets dat 
Jezus’ komst aankondigde. Tot Gods uurwerk het 
aangewezen uur aangaf. Zie, hoe snel dan de ge-
beurtenissen elkaar gaan opvolgen! 
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Zo zal het straks ook bij de Wederkomst van Je-
zus gaan. 4 Als eenmaal Gods lankmoedigheid op 
raakt, als de genadetijd ten einde loopt, dan haast 
God Zich. Als de tijd “vol” is (vandaar: “volheid des 
tijds”), gaat God onverwijld en onverbiddelijk over 
tot handelen. Dat tijdstip, waarop een einde komt 
aan de genade, nadert voor de wereld nu snel. 
“Ik kom haastiglijk”. Als het zover is, zullen de 
gebeurtenissen elkaar opnieuw snel opvolgen. 
Volgens dezelfde wijze van doen, komt God ook 
dan in mensenlevens tussenbeide. De Schrift 
geeft daar voorbeelden van. Denk aan ene Nabal 
(een verdorven man, lees 1 Samuël 25 5). Of aan 
een Herodes, de vervolger van de Gemeente en 
moordenaar van Jakobus, die zich in zijn over-
moed als een god liet vereren. Doch toen sloeg 
Gods uur en hij werd in korte tijd door de wormen 
opgegeten, een gruwelijke dood stervende (lees 
Handelingen 12 6). God laat niet met Zich spot-

 
4 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 7 fasen van de We-

derkomst van onze Here Jezus Christus” van E. van den 
Worm en/of onze korte samenvatting van het Eindtijdscenario 
met plaatjes. (noot AK) 
 

5 1 Samuel 25:3, 25 en 38: “Nabal… de man was hard en 

slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Kaleb. 25 
Laat mijn heer toch geen aandacht schenken aan deze ver-
dorven man, aan Nabal, want zoals zijn naam is, zo is hij: 
Nabal is zijn naam en er is dwaasheid in hem... 38 En na on-
geveer tien dagen gebeurde het dat de HEERE Nabal zo trof 
dat hij stierf.” (noot AK) 
 

6 Enkele verzen uit Handelingen 12:1-2 + 23-24, “Omstreeks 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/scenario.html
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ten. Lange tijd lijkt het dat men Hem ongestraft 
kan tarten, maar als de maat vol is, komt er een 
haastig verderf! 
 

Eerst zegen, daarna oordeel 
Voor de getrouwen zijn de woorden van Jezus in 
Openbaring 22:12 nochtans als een bemoediging 
bedoeld, opdat zij VOLHARDEN. Met betrekking 
hiermee is er voor ons nog iets te leren. Wanneer 
nu al deze dingen gaan geschieden, die ons zeg-
gen dat God haast gaat maken om af te rekenen 
met deze zondige wereld – een krom en verdraaid 
mensengeslacht – moeten wij doen wat in Lukas 
21:28b geschreven staat: “…kijk dan omhoog en 
hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” 
Het is een Woord (van Gods-wege), dat maar weini-
gen echt begrijpen. De hoofden opwaarts heffen, 
dat wil zeggen: bidden. 7 Het is in de eerste plaats 
een opdracht om te bidden en daarnaast een 
aanmoediging om (Hem) te verwachten. 
Waarvoor moeten wij dan bidden in deze tijd (?) 
zo vraagt u zich misschien af. Wij moeten bidden 
dat de Heer ook haast zal maken met ons te 

 
die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de 
gemeente om hen kwaad te doen.  En hij doodde Jakobus, 
de broer van Johannes, met het zwaard.” 23-24 “En onmid-
dellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de 
eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de 
geest. En het Woord van God verbreidde zich en nam toe.” 
 

7 Zie eventueel onze GRATIS studie “Leer bidden” van CJH 

Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bidden.pdf
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bezoeken met Zijn genade! Daar is loon, niet al-
leen voor de ongehoorzamen en zij die vuil zijn, 
maar ook voor de reinen en de getrouwen: “Wie 
onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En 
wie vuil is, laat hij nog vuiler worden (m.i. ten oordeel 
– AK). En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer ge-
rechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog 
meer geheiligd worden (m.i. ten eeuwigen leven – AK)” 
(Openbaring 22:11). 
Uit het profetisch Woord leren wij dat, voordat de 
goddelozen hun loon (de vergelding naar hun werken – 

AK) ontvangen, de Heer eerst het loon zal uitkeren 
aan de rechtvaardigen. Er zijn talloze voorbeelden 
in Gods raadsplan van verlossing aan te wijzen 
die ons te verstaan geven dat aan een openbaring 
van oordeel altijd een openbaring van zegen 
voorafgaat! 8 De wateren van de zondvloed be-
dekten de aarde niet voordat God gezonden had, 
Noach, de prediker der gerechtigheid. Bij de 1ste 
komst van onze Heer zien wij iets dergelijks. De 
opening van de tijd van “het jaar van het welbeha-
gen des Heren” werd gevolgd door “de dag van de 
wraak van onze God”: want in 70 na Chr. werd Je-
ruzalem verwoest en werden de Joden verstrooid 
(zie Jesaja 61:2 en vergelijk Lukas 4:18-20a 9). 

 
8 Zie eventueel onze GRATIS studies “God gaat in de eindtijd 

de Gemeente/Kerk en de wereld schudden” en “De 7 donder-
slagen van Openbaring 10:3” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

9 Jesaja 61:2, “om uit te roepen het jaar van het welbehagen 

van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/schudden.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/schudden.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/donderslagen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/donderslagen.pdf
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Zo zal het ook straks weer zijn. Vóór de volheid 
van oordeel wordt geopenbaard – in de grote ver-
drukking en Armageddon 10 – komt eerst de vol-
heid van redding en genade. Voordat het oordeel 
komt, zal de Here Jezus eerst een uitstorting van 
zijn Heilige Geest geven 11, een machtige en won-
derbare OPWEKKING! En daarvoor moeten wij 
onze hoofden opwaarts heffen en bidden! De 
lange (geestelijke) winter is bijna voorbij, de (geestelij-
ke) zangtijd genaakt en de tijd van de (geestelijke) 
plasregens is gekomen: 

• “Vraag de HEERE om (SV: Begeert van de Here) re-

 
alle treurenden te troosten.” 
Lukas 4:18-20a, “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij 
Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het 
Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van 
hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan 
blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zen-
den in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere 
te prediken.” 
 

10 Zie eventueel onze studies: 

• Openbaring 11: De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van 
de grote verdrukking 

• Openbaring 12: De Gemeente voor en tijdens de grote ver-
drukking 

• Openbaring 13: ILLUSTRATIES van de antichrist en de 
valse profeet 

• Openbaring 19: Blijdschap in de hemel en Armageddon, 
van E. van den Worm. (noot AK) 

 

11 Zie eventueel onze GRATIS studies “De werkingen van de 

Geest in de eindtijd” van E. van den Worm en/of “De natuur-
lijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/werkingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/werkingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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gen ten tijde van de late (SV: spade) regen” 12 zegt 
Zacharia 10:1a. 13 

 

Haast en Opwekking 
Twee voorbeelden haal ik nog aan ter bevestiging 
van het bovenstaande, namelijk dat Jezus’ haas-
tiglijk komen ook spreekt van een wonderbare 
OPWEKKING die wij nog mogen verwachten. 
1. Het eerste voorbeeld staat in 2 Kronieken 29. 

Hier lezen wij over een geestelijke opwekking 
onder het volk van Juda ten tijde van Hizkia. En 
wat staat er dan in 2 Kronieken 29:15-16a en 
35b-36: 
Zij verzamelden hun broeders en heiligden zich, 
en kwamen overeenkomstig het gebod van de 
koning, door de woorden van de HEERE, om 
het huis van de HEERE te reinigen. De pries-
ters gingen het huis van de HEERE binnen om 
dat te reinigen, en zij brachten al de onreinheid 
die zij in de tempel van de HEERE vonden, 
naar buiten in de voorhof van het huis van de 
HEERE.” 
“Zo werd de dienst van het huis van de 

 
12 Spade Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de 

Heilige Geest in de eindtijd – zoals vermeld in Joël 2:23b en 
28-29. 
• Zie eventueel onze GRATIS studie “De Spade Regen Op-

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

13 Zie eventueel onze GRATIS studie “De visioenen van Za-

charia” 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/viszacharia.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/viszacharia.pdf
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HEERE hersteld. Hizkia dan en heel het volk 
verblijdden zich over wat God voor het volk tot 
stand gebracht had (SV: hetgeen God het volk voorbe-
reid had), want dit was onverwachts gebeurd (SV: 
want deze zaak geschiedde haastiglijk).” 

2. Het tweede voorbeeld betreft de zogenaamde 
Vroege Regen-opwekking. 14 Dezelfde medede-
ling over de aard van het handelen van God 
komen wij hier tegen. In Handelingen 2:2 lezen 
wij: 
“En plotseling kwam er (SV: En er geschiedde haas-
tiglijk) uit de hemel een geluid als van een ge-
weldige windvlaag (SV: gedreven wind) en dat ver-
vulde heel het huis waar zij (de 120 discipelen, zie 
Handelingen 1:15 + 2:1 15) zaten.” 

Dáárvoor hadden de 120 verzamelde discipe-
len ernstig gebeden (in de opperzaal 16)! En toen 
het door God bepaalde ogenblik was aangebro-
ken, kwam de zegen met haast tot hen. Daarom, 

 
14 Vroege Regen-opwekking = Het beeld van de OPWEK-

KING – door de uitstorting van de Heilige Geest – tijdens het 
Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals ver-
meld in Handelingen 2:1-4. (noot AK) 
 

15 Handelingen 1:15 + 2:1, “En in die dagen stond Petrus op 

te midden van de discipelen – er was namelijk een menigte 
bijeen van ongeveer 120 personen…”, 2:1 “En toen de dag 
van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eens-
gezind bijeen.” (noot AK) 
 

16 Zie eventueel ons GRATIS artikel “De Opperzaalgemeen-

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

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
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als Jezus nu zegt: “Ik kom haastiglijk” – en Hij 
zegt dat tot driemaal toe (!) in Openbaring 22:7, 
12 en 20 17 – dan mag het getrouwe en volhar-
dende kind van God verstaan: om de Zijnen het 
loon der gerechtigheid te geven, de Spade Regen 
18: 

• “Zaai voor uzelf in gerechtigheid! Oogst in goe-
dertierenheid! Ploeg voor uzelf ongeploegd land 
om! Het is tijd om de HEERE te zoeken, totdat 
Hij komt en gerechtigheid over u laat regenen.” 
(Hosea 10:12) 

God heeft Zijn volk ook vandaag nog iets voorbe-
reid, iets dat opnieuw grote blijdschap zal bren-
gen. Bid erom en zie ernaar uit. En haast u om te 
doen wat de Heer van u vraagt. Haast u om tot 
het bruiloftsvolk te behoren. Zo zal Zijn haastig-
lijk komen voor u geen schrik brengen – zoals bij 
een dief in de nacht – maar vreugd. Net als een 
(aardse) bruidegom, komend tot zijn verlangende 
bruid. 
 

H. Siliakus 
Uit: Tempelbode, december 1986 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 

17 Openbaring 22:7, 12 en 20 (SV): “Zie, Ik kom haastiglijk 

zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks be-
waart.” 12 “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, 
om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.” 20 “Die 
deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, 
kom, Heere Jezus!” 
 

18 Zie noot 12. 


