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Het feest van
de genadetijd

Neerdalende zegeningen
De meest glorievolle tijd brak aan toen Jezus
ten hemel voer. Wij doen er eigenlijk verkeerd
aan door over een afscheid te spreken, want dit
wordt altijd verbonden met droefheid. In verband
met Zijn hemelvaart sprak Jezus: “Uw hart worde
niet ontroerd” (zie Joh. 14:1 en 27, SV). Met andere woorden: “Wees niet bedroefd”. Jezus’ hemelvaart betekent, dat Hij Zijn hemels paleis is
ingegaan en aldaar is Hij “gekroond met eer en
heerlijkheid” (zie Hebr. 2:9). Hij is verheven boven alle overheid en macht als de Koning der koningen en de Here der heren. Vanwege Zijn volbracht verzoenings- en verlossingswerk heeft Hij
nu een Naam ontvangen boven alle namen en
alle knie, in hemel en op aarde, moet voor Hem
buigen (zie Filip. 2:9-11).
En, nu komt het, zij die kinderen Gods geworden
zijn, mogen delen in de heerlijkheid van hun Koning! Want NA de hemelvaart van Jezus kwam
Pinksteren. 1 En Pinksteren houdt in, dat de
Pinksteren = In eerste instantie de voorzegde “vroege Regen”: Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest
op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest
(zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. God spreekt in de Bijbel over “de
vroege en de late regen”. Voor een uitleg over “de late (of
spade) Regen”, zie noot 5.
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Koning gaven 2 heeft uitgedeeld onder Zijn
onderdanen!
“U bent opgevaren naar omhoog,… U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen,
ja, ook aan opstandigen: (NBG: weerspannigen = ongehoorzamen die zich tot God bekeren) om bij U te wonen, HERE God!” (Ps. 68:19, HSV).
De Koning doet Zijn onderdanen delen in Zijn
vreugde en Zijn heerlijkheid. De tijd die na Jezus’ hemelvaart aanbrak, is een feestelijke, glorievolle tijd. Lees de verzen 20 en 21 van dezelfde psalm: “Geloofd zij de Here; dag aan dag
1. “…Laten wij toch de HERE, onze God, vrezen, Die de
regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op Zijn
tijd,...” (Jer. 5:24).
2. “Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE
te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad.
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen,….” (Hosea 6:3).
3. “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de
HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege
regen en late regen…” (Joël 2:23).
4. “Vraag (SV: BEGEER van) de HERE om regen ten tijde
van de late regen.” (Zach. 10:1a).
Als u meer wilt weten over de bedoeling, de invloed en/of de
werkingen van Gods Heilige Geest, zie dan onze studie “De
natuurlijke mens en de Heilige Geest”, van CJH Theys.
(noot AK)

Zie eventueel onze studie “De Gever en Zijn Gaven” van
CJH Theys. (noot AK)
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overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die
God is ons een God van volkomen zaligheid; bij
de HERE, de Here, zijn uitkomsten tegen de
dood” (Ps. 68:20-21, HSV). Deze tijd duurt nog
altijd voort. Het is de genádetijd, 3 “het jaar van
het welbehagen des Heren”, de tijdsbedeling van
verlossing en zegening (zie Jes. 61:1-2 en 2 Kor.
6:2). Genade en waarheid zijn geopenbaard in
volheid. Christus is het Hoofd en de Gemeente is
Zijn Lichaam. De zegeningen dalen van het
Hoofd neer op het Lichaam “zoals de kostelijke
olie op het hoofd van Aäron neerdaalt tot op de
zoom van zijn priesterkleed” (zie Ps. 133:2).

Gaven en loon
Gaven of geschenken zijn iets anders dan “loon”.
Voor het laatste wordt gewerkt. Het wordt verdiend. De zaligheid kunnen wij niet verdienen.
Het is Gods genadegift. Toch is er ook loon!
Straks komt Jezus, en “met Hem het loon, om
‘De genadetijd’ of ‘De tijdsbedeling van genade’ = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente,
en van de Heilige Geest, en van Gods GENADE voor de
mensheid wordt bedoeld – de tijdsbedeling waarin wij nu
(nog) leven. De telling van deze 2000 jaar is m.i. begonnen
bij de aanvang van Jezus’ bediening op aarde, maar kwam
pas na Jezus’ Hemelvaart, bij de UITSTORTING van Gods
Geest op die 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterdag, tot
volle openbaring. (noot AK)
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een ieder te vergelden naar zijn werken”, lezen
wij op de laatste bladzijde van onze Bijbel (zie
Openb. 22:12). Daar is loon naar werken.
Wat doen wij met ons leven? Brengen wij werken
der gerechtigheid of werken der ongerechtigheid
voort? Levert ons leven zoete of wrange vruchten
op voor Jezus? Kunnen de oprechten zich met
ons verblijden in de Heer en zijn wij, niet moedwillig, een aanstoot voor de geveinsden? Het
loon zal zijn dienovereenkomstig! “Zalig bent u
als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille
van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is
groot in de hemelen…”, sprak Jezus (zie Matth.
5:11-12a, HSV).
Gaven zijn echter geen loon, maar genadeblijken
van een opgeklommen Heer, Die Zijn dienaren
wil doen delen in Zijn heerlijkheid. En die gaven
ontvangen wij NU, in deze tijdsbedeling, dus niet
pas na deze tijdsbedeling of pas bij Jezus’ wederkomst. Deze gaven kunnen echter niet verdiend worden, het is geen loon, en de Gever 4
geeft ze aan wie Hij wil. Niettemin hangt het tot
op zekere hoogte ook van onszelf af wat wij, als
discipelen van de Here, ontvangen! Want anders
zou er niet geschreven staan: “Streef (SV: ijvert)
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Zie noot 2.

dus naar de beste genadegaven” (1 Kor.12:31a,
HSV). En naar de mate van de gave is ook de
genade in ons leven (zie Ef. 4:7).

De wet van offerande
Het komt hierop neer, dat wat de Heer ons kan
geven, afhankelijk is van wat wij kunnen ontvangen. En ontvangen in Gods Koninkrijk kunnen alleen zij, die weten te offeren! De wet van offerande is de grootste wet in het gehele universum
van God. Alles wat van waarde is, heeft zijn prijs.
Er is niets waardevols waarvoor geen offer is gebracht. Deze wet werkt ook in het persoonlijk leven. Nadat onze Here Jezus Zichzelf had opgeofferd aan het kruis van Golgotha, als een rantsoen voor velen, heeft Hij eer en heerlijkheid ontvangen boven hetgeen Hij voordien bij de Vader
bezat. Eerst geven, daarna ontvangen. Als dit
voor onze Heer gold, Die nooit in enig ding zondigde tegen de wil van Zijn Vader, hoeveel temeer zal dit voor òns gelden! Daarom zegt Jezus: “Geef en aan u zal gegeven worden: een
goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende
maat zal men u in de schoot geven....” (Luk.
6:38a, HSV). “Een overlopende maat”, dat is: de
volheid van de Heilige Geest! De volle Pinksterzegen. Het is waar, u ontvangt niet als u niet
bidt. Maar u ontvangt evenmin als u niet weet te

geven, te offeren aan God – van uw tijd, van uw
krachten en talenten, van uw goed, uw vermogen, uw geld, ja, van uw léven! Uw werken
kunnen goed zijn, werken der gerechtigheid, u
kunt God dienen, maar als dat alles “plichtmatig”
geschiedt, zonder echte offers, slechts om wat
zekerheid of gewetensrust te kopen en in de
hoop dat het u enig materieel voordeel op zal leveren, zult u arm blijven aan gaven Gods, aan
gééstelijke gaven en geestelijke zegeningen.
Wanneer u de Heer niet dient met verloochening
van uzelf, uit ware liefde, verlangende naar een
leven in Zijn gemeenschap, zal de volheid van
het feest van de genadetijd (of tijdsbedeling van
genade) aan u voorbijgaan! En straks, in de
nacht, “wanneer het feest geheiligd wordt” ofwel
“waarin men zich heiligt voor een feest” (SV en
HSV, zie Jes. 30:29), als de Spade Regen 5 komt
en de Bruid des Heren wordt gevormd en zij haar
heerlijkheidskleed alsook de versierselen van de
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De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting
van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 2829), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke
zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele
zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
• Zie eventueel ook nog ons artikel “De ‘Spade Regen opwekking’” (in smartphone formaat) van H. Siliakus. (noot
AK)

Heilige Geest ontvangt, zult u er geen deel aan
hebben. Als het middernachtelijk uur van de wereld zal zijn aangebroken (zie Matth. 25:6) en de
Bruidsgemeente treedt de Bruiloftszaal binnen,
zult u buiten blijven staan.

De gemeenschap van het Hoofd en het Lichaam
Daarom, nu het nog kan: Gééf, verlies uzelf,
leer te offeren uit liefde aan Jezus! Dan zal
Gods genade overvloedig zijn in uw leven en ook
u zult voortgaan in de kracht en de vreugde des
Heren. Bij het dienen van Hem vraagt de Heer
van ons allemaal niet hetzelfde. Niet allen worden geroepen om op de plaats van een Paulus of
een Petrus, of van één van de andere apostelen,
te staan. En de Heer openbaart Zich aan Zijn
discipelen op verschillende manieren. Elkeen van
hen leidt Hij weer anders. De één moet verre reizen maken, de ander moet zijn leven lang op dezelfde plaats blijven. De één wordt geroepen
voor werk op de achtergrond, de ander moet
vóórgaan. De één ontvangt gezichten en openbaringen, voor de ander ontsluit Hij de diepten
van het Woord. Doch wat onze roeping of plaats
ook is in het Lichaam des Heren, van ons allen –
zonder onderscheid – vraagt Hij, dat wij onszelf
willen verliezen en het beste van ons leven aan

Hem toewijden. Zo worden wij waarlijk leden van
Zijn Lichaam. Zo komen wij als Gemeente tot die
levende gemeenschap met Jezus, het Hoofd, die
in Psalm 68:19 omschreven wordt als een “wonen bij God”: “U hebt gaven genomen om uit te
delen onder de mensen,… om bij U te wonen,
HERE God!”
De Koning bereidt voor Zijn volk een plaats in
Zijn “paleis” (zie Ps. 45:16). Hij schenkt gaven
aan Zijn Gemeente om haar te maken tot Zijn
Bruidsgemeente! “Zie, de tent van God (SV: de
tabernakel Gods) is bij de mensen en Hij zal bij hen
wonen,…” (Openb. 21:3a, HSV). De neerdalende
zegeningen uit de hemel spreken ons van de
eenheid van het Hoofd en het Lichaam. Jezus,
als het Hoofd dat in de hemel is, wil Zich
OPENBAREN door Zijn Lichaam hier op aarde. In elk opzicht (ofwel: “in alles”):
“maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid
te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem
Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit
wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning
geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei,
tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Ef. 4:15-16,
HSV)

De Gemeente van Christus mag delen in de
heerlijkheid van haar opgevaren Heer en wij mogen met zekerheid weten dat Hij eenmaal in haar
(= in degenen die straks tot de Bruidsgemeente
zullen blijken te behoren) verheerlijkt zal worden!
H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

