
Eindtijdbode 

Jezus Christus en Dien gekruisigd 
https://www.eindtijdbode.nl 

 

Een gedegen 

Paschabelevenis 

in de Geest 

 

https://www.eindtijdbode.nl/


 

2 

Israëls Pascha-nacht voorafgaande aan hun 
exodus (= uittocht) 
Laat ons in de geest gaan naar een LAATSTE 
DAG, een dag die een periode van ongeveer 400 
jaar had afgesloten; een dag, nu ruim 3500 jaar ge-
leden. Deze dag was zo belangrijk, omdat de bele-
ving van die dag zo bepalend was voor héél het le-
ven van een heel volk daarna! 
Laat ons in dezelfde dodelijke ernst, als de ISRA-
ELIETEN vroeger, de dag van het Pascha beleven, 
het Woord van God betrachten, opdat datzelfde 
Woord in ons ook Zijn genadewerking hebbe, alle 
banden met het Egypte van de wereld, waarin wij 
leven, zal verbreken, opdat ook ónze Exodus (= 
onze ‘uittocht’ uit deze wereld) – in en door de Heilige 
Geest 1 – WONDERLIJK zal worden! 

• Exodus 12:1-6, “De HEERE zei tegen Mozes en 
tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal 
voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor 
u de eerste zijn van de maanden van het jaar. 
Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op 
de tiende dag van deze maand moet ieder voor 
zich een lam per familie nemen, een lam per ge-
zin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, 
dan moet hij er samen met de buurman, die het 
dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeen-
komstig het aantal personen. U moet bij het lam 

 
1 Zie eventueel onze studie: “De natuurlijke mens en de Hei-

lige 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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rekening houden met wat ieder eten kan. U moet 
een lam zonder enig gebrek hebben, een man-
netje van een jaar oud. U moet het van de scha-
pen of van de geiten nemen. U moet het in bewa-
ring houden tot de veertiende dag van deze 
maand, en heel de verzamelde gemeenschap 
van Israël zal het slachten tegen het vallen van 
de avond.” 2 

De ervaring met dit Paschalam vormde de BASIS 
van de Exodus (= de uittocht) van de Israëlieten uit 
Egypte. Ze geeft in de geest het sublieme beeld 
weer van de uittocht van elk kind van God, dat in 
de wereld zijn bakermat (= zijn oorsprong) heeft gehad. 
Het is een uittocht uit die wereld, waarvoor de be-
levenis van het kruis van Jezus Christus een BA-
SIS-ervaring is. De ERNST waarmee wij ingegaan 
zijn op de verzoeningsbeloften van God, die er zijn 
in het kruis van Jezus, is bepalend voor ons ver-
dere leven met Hem. 
Wat doen wij met Calvarie (= Golgotha)? 
Wat doen wij met dit wereldomvattende aanbod 
van God, een aanbod voor alle tijden? 
Laat ons in Gods Woord lezen, wat wij ermee te 
doen hebben. 

• Exodus 12:7, “En zij zullen van het bloed nemen 
en het aan de beide deurposten strijken en aan 
de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten 
zullen.” 

 
2 Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
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• Exodus 12:22, “Neem dan een bosje hysop en 
doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk 
van het bloed dat in de schaal is, op de bovendor-
pel en op de beide deurposten. Maar wat u be-
treft, niemand mag de deur van zijn huis uit 
gaan, tot de volgende (SV: tot aan de) morgen.” 

Het bloed van het Paschalam moest worden ge-
streken op de beide zijposten en op de bovendor-
pel van de deur, de ingang van elk huis. De IN-
GANG van elk huis moest gedekt staan onder dat 
bloed! Het tweede punt, dat wij ontdekken, is dat de 
DEUR die toegang verleende naar Egypte 
DICHT MOEST! Niemand mocht die nacht eruit “tot 
aan de morgen”! Niemand mocht contact maken 
met Egypte (= beeld van de wereld)! 
Als wij de Goddelijke beloften met betrekking tot 
Calvarie claimen, stellen wij onszelf onder de dek-
king van dat bloed. De INGANG tot onze ziel, tot 
ons leven, moet gedekt staan onder het bloed van 
Gods Lam. Christus betaalde voor ons met de prijs 
van Zijn bloed 3; het vormt, gestreken op de ingang 
van onze ziel, het bewijs dat wij Zijn eigendom zijn. 
Dan zal God ons bewaren voor de machten van sa-
tan, voor de machten van de zonde, die uit de we-
reld tot ons komen. Dan zullen satans vurige pijlen 
op ons geloofsschild worden uitgeblust! 
Maar niet alleen God moet aan ons behoud werken, 

 
3 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinningen van het 
gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht” 
van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
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door ons de kracht van Zijn bloed te verlenen op 
grond van ons geloof, ook wij moeten actief deel-
hebben aan ons behoud: Wij moeten ONZE DEUR, 
onze contacten met de wereld, sluiten! 
Toen ik destijds ook zo predikte, maakte men de 
opmerking: “Om zo te leven moet je wel naar een 
klooster gaan!” Neen, vrienden, dat is niet nodig en 
bovendien is dat Gods wil niet. Levende IN de we-
reld kan men met behulp van Jezus Christus wel 
degelijk ALLE deuren, die tot de wereld leiden, slui-
ten, opdat er geen hartenbindingen meegemaakt 
worden en alle impulsen daaruit geweerd worden. 
Door de kracht van Jezus Christus kunnen wij de 
zonde, die uit de wereld tot ons komt, NEUTRALI-
SEREN! 4 Door de dekkende kracht van Zijn bloed, 
zal de verderver en zijn verdervende macht worden 
tegengehouden om binnen te treden: “dan zal de 
HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet 
toestaan om uw huizen binnen te komen om u te 
treffen.” (Exodus 12:23b). God zal dit doen, maar 
WIJ moeten alle ‘GOODWILL’ betonen en die deur, 
die naar Egypte leidt, sluiten! 
 

De wereld openbaart alsmaar méér zonde! De 
Bijbel vertelt ons dat in de laatste dagen, waarin wij 
leven, de ongerechtigheid vermenigvuldigd wordt 
(Mattheüs 24:12 5). Levende in deze laatste dagen 

 
4  Zie onze studie “De overwinnaars; over (de macht van) 

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

5 Mattheüs 24:12, “En doordat de wetteloosheid zal toenemen 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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ERVAREN wij deze vermenigvuldiging van de 
zonde. Alsmaar meer en alsmaar brutaler grijnst de 
zonde tegen ons in deze wereld! Ze zoekt binnen 
te treden in de deur van ons wezen en hoe hebben 
wij niet te vuur en te zwaard te strijden tegen deze 
machten die ons zoeken te beheersen en die ons 
met hun boze levensleer, die ons als “modern” 
wordt aangeprezen, zoeken te indoctrineren! 
De wereld zal komen tot in haar UITERSTE ONGE-
RECHTIGHEID ten tijde van de Grote Verdrukking 
(Ezechiël 21:25 6). En wij, als kinderen Gods, heb-
ben deze ongerechtigheid buiten de deur van ons 
wezen te houden, en alles wat onrein is in de 
Naam en kracht des Heren niet aan te raken (2 
Korinthe 6:17 7). 
Wij zullen NOOIT komen tot reiniging en heiliging 8 
van ons wezen, als wij deze deur tot de wereld niet 
serieus sluiten! Laat ons ALLE media, die de wereld 
tot ons hart en leven kan brengen, sluiten, en ons 
stellen onder de dekking van Jezus’ bloed! 

 
(SV: de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden), zal de liefde 
van velen verkillen.” 
 

6 Ezechiël 21:25, “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van 

Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerech-
tigheid.” 
 

7 2 Korinthe 6:17, “Ga daarom uit hun midden weg en zonder 

u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u 
aannemen.” 
 

8  Zie eventueel onze GRATIS studie “Heiligmaking” van E. 

van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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Maar niet alleen de zonde en ongerechtigheid van 
de wereld moet worden tegengehouden en de in-
vloeden ervan op ons wezen worden geneutrali-
seerd, wij hebben ook nog de zonde IN ONS-ZELF. 
Immers ook WIJZELF zijn getrokken uit die wereld, 
en zoals de Schrift het zegt: “als een vuurbrand, dat 
uit de brand (der zonde) gered is” (Amos 4:11 9 ). 
Daarom moet de Hemelse Chirurg ALLE diepe wor-
tels van de zonde nog uit ons verwijderen. Hiertoe 
hebben wij het volgende te doen. 

• Exodus 12:8-9, “Zij moeten het vlees dezelfde 
nacht nog eten; op vuur gebraden, met onge-
zuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij 
het eten. U mag daarvan niets rauw eten, en ze-
ker niet in water gekookt, maar alleen op vuur ge-
braden, met zijn kop, met zijn poten en zijn inge-
wanden.” 

Binnen de afgesloten “kamer van ons innerlijk we-
zen” hebben wij nu het Paschalam, “de Here Jezus 
en Die gekruisigd” te “eten en te drinken” (Johan-
nes 6:53-55 10). 

 
9 Amos 4:11 (SV), “Ik heb sommigen onder ulieden omgekeerd, 

gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde, u, die waart als een 
vuurbrand, dat uit de brand gered is; nochtans hebt gij u niet 
bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.” 
 

10  Johannes 6:53-55, “Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen 
niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, 
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees 
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ETEN en DRINKEN spreken altijd van DIEPE GE-
MEENSCHAP. Zoals de stoffelijke spijsdelen in ons 
lichaam worden omgezet in vlees, been, nagels, 
haar, zenuwen, etc. zo wordt de GEESTELIJKE 
SPIJS in ons omgezet tot NIEUW LEVEN in en 
door de Here Jezus Christus. 11 
Daarom moeten wij “Calvarie” – de genade van 
Calvarie, die éénmaal geschied is, nu bijna 2000 
jaar geleden, die gift van Jezus Christus, het offer 
van Zijn leven, die de mens tot VERZOENING is – 
“eten en drinken”. Binnen IN ons moet een reini-
gende werking ontstaan door het geloof in Zijn 
bloed, door het geloof in “Calvarie”. De doding van 
de Here Jezus Christus (2 Korinthe 4:10 12) moet 
IN ONS haar reinigende werking hebben. Wij heb-
ben dit “eten en drinken” BEWUST te doen, met al 
de (geestelijke) honger van ons hart. Dit “eten en drin-
ken” is een VRIJWILLIGE daad. 
Wij hebben het Paschalam “aan het vuur gebraden” 
te eten, dit wil zeggen: wij hebben gemeenschap te 
hebben met die Jezus, Die door het vuur van Zijn 

 
is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank.” 
 

11 Zie onze studie met ‘vers voor vers’ UITLEG “LUKAS – Het 

Boek van de NIEUWE MENS in Christus (over Jezus, de Ho-
gepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, 
Hem moetendienen)” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

12 2 Korinthe 4:10, “Wij dragen altijd het sterven van de Heere 

Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in 
ons lichaam openbaar wordt.” 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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offerande tot ons is gekomen, opdat dezelfde do-
dende werking in ons zondige wezen kome. Wij 
hebben zo Zijn kruis diep te planten in ons eigen 
wezen, met dank en lof en prijs! 
Het Paschalam mocht niet “rauw” gegeten worden: 
met andere woorden: men moet niet gemeenschap 
willen hebben met die Jezus van vóór het kruis, en 
Hem niet alleen nemen als een goed Voorbeeld om 
na te volgen. Ook mocht het Paschalam niet “in wa-
ter gezoden” (= gekookt) gegeten worden; dit wil zeg-
gen: wij mogen geen gemeenschap met “Jezus en 
Die gekruisigd” zoeken OP ONZE MANIER, zoals 
het in ONZE KRAAM TE PAS KOMT, maar de lei-
ding in die reiniging en heiliging gans en al aan de 
Heilige Geest overlaten. 

• Exodus 12:10, “U mag daarvan ook niets overla-
ten tot de morgen. Wat er de volgende morgen 
van over is, moet u met vuur verbranden.” 

Anders gezegd: Wij hebben dit Pascha met AL DE 
DEGELIJKHEID die in ons is, in ALLE NAUWGE-
ZETHEID, tot ons te nemen en eraan deel te heb-
ben. Wij hebben de GANSE werking van Calvarie 
in ons van harte te VERKIEZEN. Wij hebben de 
“kruiswerkingen” met al de consequenties ervan in 
dit leven te verkiezen: 
“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, 
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks 
opnemen en Mij volgen.” (Lukas 9:23) 
Wij hebben “de mens der verkeerdheid” in ons te 
vuur en te zwaard te doden in de kracht van de Hei- 
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lige Geest (Kolossenzen 3:5 13 ), juist door deze 
CLAIM OP CALVARIE! En de mate van degelijk-
heid, waarin wij dit doen is bepalend voor onze 
EXODUS in de geest, voor onze daadwerkelijke 
verlossingen en ervaringen van Nieuw Leven in 
Christus Jezus! Deze mate van degelijkheid is be-
palend, hoe wij Jezus zullen ervaren in ons Exo-
dus-leven! 

• Exodus 12:11, “En zo moet u het eten: uw middel 
omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf 
in uw hand. U moet het met haast eten, het is 
Pascha voor de HEERE (SV: het is des Heren Pascha).” 

Wij moeten met het eten hiervan NIET DRALEN en 
er niet mee wachten “tot wij oud geworden zijn, om-
dat wij nog van dit aardse leven willen genieten.” 
Dit laatste is een smoes van de duivel. Wij kunnen 
immers, etende van dit Pascha, van dit “leven” ge-
nieten, als wij dit maar op een gepaste en kuise 
wijze doen. Blijven in de zonde schaadt ons al-
tijd, omdat de zonde een VUUR is, waaraan wij 
ons branden, en waarmee wij anderen verbranden, 
die wij ermee in aanraking brengen. Wij hebben NU 
dit Pascha DEGELIJK te eten MET HAAST en er 
niet mee te wachten tot wij oud geworden zijn. 
Wij hebben dit Pascha ook met “opgeschorte len-
denen” te eten en “met schoenen aan de voeten” 
en met “de staf in de hand”. Met andere woorden: 

 
13 Kolossenzen 3:5, “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: 

ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de heb-
zucht, die afgoderij is.” 
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wij hebben te allen tijde DIENSTBAAR te staan 
voor de Heer van dit Pascha in de kracht van de 
Heilige Geest en te allen tijde direct GEREED te 
staan voor de grote afreis. 
Wat een wonderlijk en dierbaar leven is dat, wan-
neer wij zo te allen tijde DIENSTBAAR zijn voor 
God en met Hem en de mensen GANS EN AL in 
het reine zijn gekomen. Wanneer ons hart ons niet 
meer beschuldigt van zonden en verkeerdheden! 
Alles is dan gedelgd (= teniet gedaan) door het Bloed 
van Calvarie, door het Lam van God, Dat wij gege-
ten hebben. Wat een heerlijkheid is het om zo ons 
Exodus-leven te leven, om zo te wandelen met de 
opgestane en eeuwig levende Jezus; om zo te 
wandelen onder de Goddelijke Wolkkolom des 
daags en onder de Vuurkolom des nachts! Om zo 
onder Zijn geleide en Zijn krachtige bewaring te le-
ven, om zo te drinken en verzadigd te worden van 
de eeuwige en verfrissende Wateren van de 
Geest! Zo’n Exodus-leven kunnen wij nimmer er-
varen zonder een gedegen Pascha! 
Niet alleen om deze heerlijkheid te kunnen ervaren 
moeten wij deelhebben aan Gods Pascha, maar 
ook om Zijn vreselijk oordeel over de zonde te ont-
vlieden (= te ontvluchten)! Want Gods oordelen gaan 
over deze wereld en over de wereld van de eind-
tijd in het bijzonder! Het Boek Openbaring 14 

 
14 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het boek Openbaring: 

“Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laat-
ste dagen” (alle 22 hoofdstukken + gratis UITLEG)” van E. 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/10/12/openbaring-22-vers-1-t-m-21-gratis-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/10/12/openbaring-22-vers-1-t-m-21-gratis-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/10/12/openbaring-22-vers-1-t-m-21-gratis-uitleg/
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spreekt van 3x7 oordelen Gods (namelijk: 7 zegel-, 7 
bazuin- en 7 fiool-oordelen). En die oordelen worden 
hoe langer hoe vreselijker, tot ze culmineren in de 
algehele vernietiging van de antichristelijke mens-
heid tijdens de slottonelen van Armageddon! 
Wij zijn nòg in die wereld en zullen die oordelen, 
zeker de beginselen ervan, moeten meemaken. 
Daarom moeten wij – te midden van die woedende 
oordelen Gods – ons weten schuil te houden in de 
Schuilplaats van de Allerhoogste (zie Psalm 91); 
ons gedekt weten te staan onder het bloed, en onze 
deur gesloten hebben en blijven eten van het Pas-
chalam! 

• Exodus 12:12-13, “Want Ik zal in deze nacht 
door het land Egypte (typerend beeld van de wereld) 
trekken en alle eerstgeborenen (zij vertegenwoordi-
gen de GANSE antichristelijke mensheid in de laatste dagen) 
in het land Egypte treffen, van de mensen tot het 
vee. En Ik zal aan al de goden van de Egypte-
naren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. 
En het bloed zal u tot een teken zijn aan de hui-
zen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik 
u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn 
die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte 
zal treffen.” 

• Exodus 12:23, “Want de HEERE zal het land 
doortrekken om Egypte te treffen (SV: om de Egypte- 

 
van den Worm en/of “Het boek Openbaring: “Die IS en Die 
WAS en Die KOMEN ZAL” (alle 22 hoofdstukken, met vers 
voor vers uitleg)” van CJH Theys. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/psalm/91
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
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naren te slaan), maar als Hij het bloed zal zien op 
de bovendorpel en op de beide deurposten, dan 
zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verder-
ver niet toestaan om uw huizen binnen te komen 
om u te treffen.” 

Ziet u, het is niet God Zelf, Die slaat, maar de ver-
derver, de satanische macht die – onder Gods 
toelating – zijn verdervend werk verricht. Waar 
de mens zich gelovig dekt onder het bloed, en de 
kruiswerkingen gewillig ondergaat, door Gods Lam 
bewust te eten, zal Hij zulks niet toestaan; dezulken 
staan onder Zijn bewarende Hand. 
Laat ons daarom in de vreze Gods waarlijk deel wil-
len hebben aan dit ons geboden Pascha van God. 
Zó zullen wij door de genadegaven van onze barm-
hartige God het wonderlijke en Goddelijke leven 
mogen ervaren in een waarachtige Exodus. Dit 
Nieuwe Leven uit God wordt gekenmerkt door de 
LIEFDE van God, die dan werkzaam is in onze 
harten (Johannes 13:34-35 15 ), en door de zich 
openbarende KRACHT van de Heilige Geest tot 
getuigenis aan anderen van de Waarheid van het 
Evangelie. Een typerend beeld hiervan wordt ons 
geboden in de Exodus van Israël destijds, waarvan 
wij kunnen lezen in Psalm 105 vers 37-38:  
“Hij leidde hen uit met zilver en goud, onder hun 

 
15 Johannes 13:34-35, “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk 

dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook el-
kaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipe-
len bent: als u liefde onder elkaar hebt.” 
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stammen was niemand die struikelde. Egypte was 
blij toen zij wegtrokken, want angst voor dit volk 
was op hen gevallen.” 
Wat een wonderlijk volk is Gods volk in zo’n Exodus! 
Wat een heerlijke gemeenschap hebben wij dan 
met een overwinnende Christus! 
Na die Pascha-nacht, en beginnende met die Pas-
cha-nacht, moesten de Israëlieten 7 dagen ONGE-
ZUURDE BRODEN eten. Dit is een heenwijzing 
naar het REINE OPSTANDINGSLEVEN van een 
kind van God, dat zijn oude leven in het Pascha van 
God heeft gegeven. Dit is Gods wil, dat wij een 
nieuw, zondeloos leven – in en door Hem – voort-
aan leven. Ja, een leven zonder vlek en zonder rim-
pel! Om uiteindelijk zo te belanden in het eeuwige 
Vaderhuis! 
 

De tijdelijke, geestelijke depressie van 
heden ten dage 
Wij leven thans in een geestelijk moeilijke tijd. Als 
ik zo om mij heen zie en mijn ogen niet “in de zak 
steek”, dan is er veel geestelijke afvalligheid en ver-
wording en veel Heilige Geesteskracht uit de open-
baarheid verdwenen. Ik zie die wonderen en teke-
nen niet meer, althans niet veel meer, die eertijds 
veelvuldig voorkwamen. De Geest des Heren valt 
thans niet meer in die wonderlijke en overvloedige 
mate als voorheen. Wij leven niet meer in die tijd 
van (vurig op-)laaiende opwekking, die ik eertijds be-
leefde… 
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Wij leven thans in de tijd dat de wijze en dwaze 
maagden 16  slapen… (Mattheüs 25:5 17 ), dat “de 
rups, de sprinkhaan, de kever en de kruidworm” 
van Joël 1:4-20 18 hun verdervend werk doen; en 
de misleidende stromingen in het Christendom zich 
doen gelden; dingen, die vlak vóór de weder-
komst zouden gebeuren! 
Toch zie ik ook verblijdende symptomen, als willen 
ze aangeven dat deze korte periode van slaap en 
geestelijke afvalligheid onder kinderen Gods ten 
einde loopt en dat de grote opwekking van de laat-
ste dagen werkelijk een aanvang gaat nemen. 
Wij kunnen deze periode vergelijken met de erva-
ring van de apostelen NA de eerste vermenigvuldi-
ging der broden (Mattheüs 14:15-21 19). Wat ervoe-
ren die discipelen van Christus een wonderlijk eve- 

 
16  Zie eventueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 

dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eind-
tijd” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

17 Mattheüs 25:5, “Toen de bruidegom uitbleef, werden zij (= de 

10 maagden) allen slaperig en vielen in slaap.” 
 

18 Zie eventueel onze GRATIS studie “Crises van de eindtijd 

(Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens 
de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël)” van H. 
Siliakus. (noot AK) 
 

19  Mattheüs 14:215-21, “Toen het avond werd, kwamen Zijn 

discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam 
en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar 
de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. 
Jezus zei echter tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
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nement: 5000 mannen (de vrouwen en kinderen 
waren er niet bij geteld!) werden verzadigd door de 
vermenigvuldiging van vijf broden en twee visjes! 
Zij waren zich bewust in de tegenwoordigheid te 
zijn van hun langverwachte Messias! 
Zo was het, in de geest, evenzo in de twintiger en 
dertiger jaren van onze (20ste) eeuw. Overal ont-
stonden Pinksteropwekkingen! De Heilige Geest 
was kennelijk in ons midden, Zich openbarende in 
tekenen en wonderen! 
Na deze vermenigvuldiging der broden liet Jezus 
Zijn 12 discipelen alleen over het meer van Gen-
nesaret gaan, terwijl Hij Zich op een berg terugtrok 
om te bidden. Niet dat Jezus geen aandacht meer 
had voor Zijn discipelen. In de geest bleef Hij bij 
hen en wist Hij van hun tegenspoed en moeite af. 
Hij bad voor hen… De discipelen, ervaren vissers, 
zoals diversen van hen waren, voelden zich noch-
tans in de greep van de storm en waanden zich 
zonder Jezus reeds verloren… 
Ook nu lijkt het alsof Jezus Zich van Zijn Gemeen-

 
geeft u hun te eten. Maar zij zeiden tegen Hem: Wij hebben 
hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei: Breng ze hier bij 
Mij. En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; 
en Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, en terwijl Hij opkeek 
naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, 
gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze 
aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd, en 
ze raapten het overschot van de stukken brood op, 12 manden 
vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, de 
vrouwen en de kinderen niet meegeteld.” 
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te/Kerk heeft teruggetrokken “om te bidden”. Geze-
ten op Zijn hemeltroon ziet Hij alles, al de tegenwin-
den en stormen die Zijn Gemeente/Kerk beuken en 
vernielen… Het is ALSOF de Geest van God er niet 
is. Zo moeitevol en sporadisch komen thans de 
Geest-vervullingen voor… 
Maar Jezus kwam tot Zijn discipelen terug in de 
vierde nachtwake, aan het einde van die storm-
nacht! Eerst dachten zij met een spook van doen te 
hebben, maar dan namen ze Hem aan boord en 
werd alles weer goed! 
Zo is het ook met ons gesteld, vrienden. De opwek-
king-brengende tegenwoordigheid van Jezus in 
ons midden, zàl terugkeren! Wij zùllen Hem spoe-
dig wederom ervaren in die zoete KRACHT van de 
Heilige Geest! 
Ik wil u vragen Hem te bidden met GELOOF! Hij 
kent uw begeren om gedoopt te worden in de Hei-
lige Geest. Sta, in de CLAIM van deze belofte, voor 
Gods aangezicht! Want Jezus zàl wederom Zijn 
Gemeente zegenen, met enorme zegeningen zal 
Hij Zijn worstelende en wachtende Gemeente/Kerk 
overladen! 

• “De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskui-
pen STROMEN OVER van nieuwe wijn en olie. Ik 
zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, 
de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de 
treksprinkhaan (SV: de sprinkhaan, de kever, en de kruid-
worm, en de rups) hebben opgegeten, Mijn grote le-
ger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u over- 
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• vloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van 
de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u 
heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet 
beschaamd worden.” (Joël 2:24-26) 20 

Zo zal Hij wederom aan boord zijn van Zijn Ge-
meente, en die Gemeente aangorden met liefde en 
enorme geestelijke krachten om in de tijd van de 
Spade-Regen-opwekkingen 21  het Evangelie van 
Jezus Christus te brengen tot aan de einden der 
aarde! 
Geliefden, Hij schenkt de Doop des Geestes aan 
een iegelijk, dus óók aan ù, die in het geloof waarlijk 
ingaat op Zijn Goddelijke belofte; aan allen die hun 
oude leven in het Pascha van God hebben gege-
ven. Houdt daarom vast aan Zijn Goddelijke belofte, 
in dank en lof en prijs! 
Want die belofte is voor ù!  
Ze komt u toe, ù en “uw kinderen en voor allen die 
veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe 
roepen zal.” (Handelingen 2:39) 
 

E. van den Worm 
 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
20 Zie noot 19. 
 

21 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Spade-Regen Op-

wekking KOMT !” en/of “De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. 
de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)” van H. Si-
liakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/opwekking-komt-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/opwekking-komt-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen.pdf
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Staande op de beloften 
 

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God, 

Weet ik in Zijn hand geborgen gans mijn lot. 

Glorie en aanbidding zij mijn dierb’re Heer, 

Zijn beloften falen nimmermeer! 
 

Koor:  

Glorie! Glorie! 

Nimmer kan het eeuwig Woord des Heren falen! 

Glorie! Glorie! 

‘k Sta vast op de beloften van mijn God! 
 

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God, 

Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. 

Bergen zullen wank’ len, maar Gods Woord houdt stand, 

Veil’ge gids naar ‘t hemels Vaderland! 
 

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God, 

Vind ik in Zijn Woord mijn hoogste zielsgenot. 

Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid, 

Ja en amen, tot in eeuwigheid! 
 

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God, 

Onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod; 

Rustend in mijn Jezus als mijn Al in al, 

Vrees ik voor geen tegenspoed of val. 
 

 
Glorieklokken, lied 457 


