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Een geestelijk appèl aan Gods 
dienstknechten 
“…een dienaar…, overeenkomstig de beheerstaak 
van God, die mij met het oog op u gegeven is om 
het Woord van God te vervullen,… Daarvoor span 
ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn wer-
king, die met kracht in mij werkzaam is.” (Kol. 
1:25+29) 
Het kan niet worden ontkend dat in de hele we-
reld, op alle vlakken van het leven, een revolutie 
plaats heeft. Voorzeker een positief bewijs dat wij 
leven in het “crisis-uur” van onze tijd. Hij die ogen 
heeft om te zien, ziet ook waarlijk “een nieuwe 
dag” gloren aan de horizon van de tijd. Nù nog le-
ven wij in “het nachtelijk uur” – om het zo maar te 
schrijven – een tijd van politieke, sociale, gods-
dienstige en filosofische bevingen (= onrust). Waar-
lijk, alles wat bewogen kan worden ondergaat dit 
schudden 1 ook; en wij mogen en kunnen dan ook 
verwachten dat dit bewogen worden zal toene-
men (het kan vergeleken worden met het toene-
mende, onderaardse gerommel in een vulkaan) 
totdat alleen maar overblijft wat ONBEWEEGLIJK 
is. Toch behoeven kinderen Gods niet gealar-
meerd te worden, want onze Here en God heeft, 
volgens Zijn plan, vast besloten IETS NIEUWS te 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie “God gaat in de eindtijd 

de Gemeente / Kerk en de wereld schudden” van E. van 
den Worm. (noot AK) 

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


 

 

3 

scheppen op dat VASTE FUNDAMENT, dat niet 
bewogen kan worden. 
Om deze reden kan het zijn nut hebben om een 
revolutionair geluid te laten horen in de Gemeente 
en vanaf deze plaats. 
Alle verandering brengende omstandigheden 
spreken hun eigen duidelijke taal en zijn niet mis 
te verstaan, wanneer wij rekening houden met het 
profetisch Woord in verband met de spoedige we-
derkomst van Jezus Christus. 

 
Zelfs in de zogenaamde wetenschappelijke krin-
gen huldigt men de mening dat het ‘apocalyptisch 
tijdperk’ 2 al lang is aangebroken. Voor ons, Bijbel-
gelovigen, is dit dan ook een zeer belangrijk jaar; 
want nog méér en nog sterker ingrijpende gebeur-
tenissen staan ons te wachten, waardoor het wer-
ken voor de Here niet zonder de nodige beperkin-
gen kan doorgaan. Staan wij alleen maar stil bij de 
almaar toenemende economische teruggang al-
lerwegen (= overal), de prijsstijgingen, de inflatie, de 
nog steeds groeiende werkeloosheid, enzovoorts. 
Antichristelijke invloeden krijgen hoe langer hoe 
meer de overhand. De “satan-cultus” overspoelt 
de wereld. Haat, lasteringen en vervolgingen te-
gen hen, die Jezus Christus belijden en dienen, 

 
2 Het apocalyptisch tijdperk = Het tijdperk dat betrekking heeft 

op of ontleend is aan de Apocalyps. De Apocalyps = Het laat-
ste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes. (noot 

AK) 
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omdat zij Hem liefhebben, zijn in het middelpunt 
komen te staan. 
Satanische misleidingen doen zich meer dan ooit 
tevoren gelden en zijn de onafwijsbare bewijzen 
van de geloofwaardigheid van het profetisch 
Woord. De tegenstander van de Here Jezus 
Christus, en van waarachtige Christenen, zal – in 
steeds toenemende mate – alles, maar dan ook 
alles, in het werk stellen om de verbreiding van 
het Volle Evangelie te belemmeren, op te doen 
houden en/of onmogelijk te maken. 
In Zuidoost Azië heeft dit reeds plaats 3 en wij be-
hoeven ons niet te verwonderen, wanneer wij bin-
nen niet al te lange tijd hetzelfde horen in andere 
delen van de wereld. Voorwaar, voorwaar, wij le-
ven al diep in de nacht… 
Wij moeten er daarom rekening mee houden dat 
spoedig de tijd daar zal zijn, dat de verkondiging 
van het Evangelie van Jezus Christus niet alleen 
gehinderd en verhinderd zal worden; maar óók, 
dat wij zullen worden geconfronteerd met de on-
verbiddelijke EIS VAN EEN SOCIAAL EVANGE-
LIE dat ervoor in de plaats komt. 
Laten wij daarom doordrongen zijn van het besef, 
dat wij juist in deze huidige tijd nog een goede 
kans hebben… om een grote oogst binnen te 
brengen voor Koning Jezus, als wij allemaal – 
jong en oud, groot en klein, rijk en arm, maar met 

 
3 Geschreven in 1975. (noot AK) 
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alle ernst – voor Hem willen werken, en al het 
andere willen opgeven uit liefde voor Hem, Die 
ons eerst heeft liefgehad. 
 

Voor allen, die dit jaar nog ten volle willen benut-
ten om nòg “iets” voor de Meester te doen, is het 
noodzakelijk, om nog vele “andere dingen” op te 
geven… En zulks juist in ons dagelijks leven! 
Laten wij ons toch realiseren, dat dit onherroepe-
lijk onze aanschaf van nieuwe dingen raakt, onze 
maatschappelijke verplichtingen, onze manier van 
leven tot nu toe… om kort te zijn, alles, waarop de 
Here God alsnog Zijn vinger zal leggen… Het 
slaat op onze indeling van onze tijd, onze plannen, 
onze vrijetijdsbesteding, onze hobby’s, onze “doe-
het-maar-zelf” zaken; ja zelfs onze nachtrust; wel-
licht (wie zal het zeggen?) onze baan en ons be-
roep. 
Als geredde zondaren, als dienstknechten en 
dienstmaagden, bezorgers van het Evangelie en 
Zijn boodschap, moeten wij ter beschikking zijn 
van God en voor de taak die Hij ons in “dit mid-
dernachtelijk uur” heeft toevertrouwd. Aan de ver-
drukten, zonder hoop, hebben wij de hoopvolle 
boodschap te brengen van de spoedig te ver-
wachten WEDERKOMST van Jezus Christus. 4 
Terneergeslagen, angstige mensen van onze tijd, 
dienen wij te spreken van de gewisse (= de zekere, 

 
4 Zie eventueel ons GRATIS artikel “De Wederkomst van 

Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
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stellige) troost van het eeuwige Evangelie en de 
nog altijd zoekende liefde van de Heiland. 
Voor hen, die herhaaldelijk te lijden hebben van 
aanvallen door satan en demonen, is daar de 
boodschap van de overwinning 5 in de Naam van 
de Here Jezus Christus, en het Bloed van het Lam 
van God. 6 Hij, Die dood en hel heeft OVER-
WONNEN, kan heden ten dage nog allen redden 
die (nu nog) voor de zondemacht zwichten. Want… 
Jezus Christus IS Triomfator! 
Nu is het de tijd voor allen om uit de geestelijke 
dommel (= sufheid) en slaap te ontwaken… om ten 
strijde te trekken… om door voorbidding en daad-
werkelijke inzet nog vele zielen te winnen voor de 
Here Jezus Christus… voordat het te laat is! 
Heden hebben wij, Christenen van de laatste 
tijdsbedeling, grote mogelijkheden en nog vele 
kansen, omdat de praktijk bewijst dat, hoe don-
kerder de tijden en omstandigheden worden, hoe 
meer mensenharten ontvankelijk worden voor 
een woord van bemoediging… voor een geestelijk 
appèl. 
Dat wij dan niet zullen ophouden om God te bid-

 
5 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over 

(de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 
Worm. (noot AK) 
 

6 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinningen van 

het gestorte Bloed van het Lam van God…” van E. van 
den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
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den om Zijn wijsheid en de Heilige Geest 7, Die 
ons moet leiden, en wel zó, dat wij de mensen met 
Goddelijke wijsheid zullen kunnen vertellen, dat 
alles wat wij vandaag de dag zien gebeuren de 
manifestaties zijn van de barmhartigheid des He-
ren, Die ons wil waarschuwen voor “de dingen die 
nog komen moeten”. 8 
 

Dat wij het, ten eerste, zo verstaan dat alleen de 
“OLIE en de WIJN” onaangetast blijven… dat wil 
zeggen de zalving van de Heilige Geest in onze 
harten en levens, want de Heilige Geest is de 
“enige Bron van verlossing”! 
Voor allen die waarlijk willen, is er OVERVLOE-
DIGE GENADE om vertrouwend, gelovend, bid-
dend, de resterende tijd door te komen; geborgen, 
door liefde omgeven, gesterkt, dankend en over-
winnend in dit jaar. 
Amen. 
 

CJH Theys 9 
Perspektief bundel 1 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

 
7 Zie eventueel onze GRATIS studies “De natuurlijke mens 

en de Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven”, ook 
van CJH Theys. (noot AK) 
 

8 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) 

haast geschieden moeten (Een systematische verklaring 
van het boek Openbaring)” van H. Siliakus. (noot AK) 
 

9 Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn 

“In Memoriam”. 

http://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf

