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Hoe verder
NA Pinksteren ?

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

De HEILIGHEID van de Heilige Geest
Daar het al gauw weer Pinksteren is, lijkt dit mij
een goede gelegenheid om eens stil te staan bij
bovenstaande vraag: “Hoe moet het verder NA
Pinksteren?”
Als het Pinksterfeest ter sprake komt, is doorgaans de eerste gedachte: uitgaan en werken
voor de Heer. Velen spreken van het “zendingsfeest”. Natuurlijk denken wij bij het woord Pinksteren ook aan opwekking. De uitstorting van
Gods Geest brengt een grote geestelijke beweging tot stand. Daarmee begint het. Dat betekent
grote ijver en vurigheid van geest, die maken dat
wij niet stil kunnen blijven zitten, maar MOETEN
uitgaan en getuigen van Jezus. Maar wat bij alle
geestdrift en activiteit vaak en snel vergeten
wordt, is, dat de Geest van God, Wiens feest
het is, allereerst genaamd wordt de HEILIGE
Geest! Als de 3 “Personen” van de Goddelijke
Drie-eenheid (beter gezegd: de 3 Openbaringsvormen van God 1) tezamen genoemd worden,
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 cherubs 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
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wordt er altijd gesproken van “de Vader, de Zoon
en de HEILIGE Geest”. Dit leert ons, dat een
wel zeer voornaam kenmerk van deze Geest
Zijn HEILIGHEID is! Hier wordt zelden bij stilgestaan en dus worden er dikwijls ernstige misstappen begaan. Reeds in de eerste Pinkstereeuw gebeurde het, dat men al spoedig vergat,
dat de Geest Welke Zich zo wonderbaar manifesteerde, de HEILIGE Geest is. Denk maar aan
de droevige geschiedenis van Ananias en Saffira
(lees Hand. 5:1-11). Een ander voorbeeld vinden
wij in de Gemeente te Korinthe. In de twee brieven van Paulus aan deze Gemeente lezen wij
over zonde en wanordelijkheid waardoor het gemeenteleven daar gekenmerkt werd. En ook
vandaag de dag zien wij in de Gemeente, dat, op
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 studie: “De natuurlijke mens en de
Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK)

zijn zachts gezegd, onvoldoende beseft wordt,
dat wij met de HEILIGE Geest te maken hebben.
“Hoe moet het verder na Pinksteren?” Aan de
hand van het boek Haggaï willen wij een antwoord op deze vraag geven.

Een onafgebouwd huis
De ijver en het enthousiasme van de kinderen
Gods is vaak erg oppervlakkig. Het heeft doorgaans zo weinig diepgang. Het is vaak niet of
niet meer de “eerste liefde” (d.i. de vurige liefde
tot God en Zijn gebod). Uit de boodschap aan de
Gemeente te Efeze (zie Openb. 2:1-7) kunnen
wij opmaken, dat de “eerste liefde” niet een
onweerstaanbare en onstuitbare drang tot arbeiden is, maar een ijveren en verlangen om te
zijn zoals de Heer van ons wenst. Volmaakt te
(willen) zijn voor Hem! In het boek Haggaï
wordt ons aanschouwelijk voorgesteld wat het is,
want dit boek is eigenlijk een boeteprediking
vanwege het ontbreken en het verlaten van de
“eerste liefde”. Op felle wijze wordt door Haggaï
de laksheid en de onverschilligheid van Gods
volk gehekeld ten aanzien van het Huis des Heren. Het Huis is niet “af”!
Twee dingen zijn van belang om op te merken:
1. Het eerste is, dat het “laatste Huis”, waarover
het hier gaat, de Nieuwtestamentische Ge-

meente is. Het eerste Huis was gemaakt van
hout en steen, het tweede of laatste Huis is de
“Tempel van levende stenen”. 2 Van deze
tweede tempel zegt de Here in Haggaï 2 vers
10 (HSV): “De heerlijkheid van dit toekomstige
(SV: laatste) huis zal groter zijn dan die van het
eerste”. 3 Deze voorzegging betrof niet de
tempel die men in Haggaï’s tijd bouwde, want
die overtrof de eerste tempel – door Salomo
gebouwd – niet in schoonheid. God spreekt
hier namelijk van de nieuwe (tijds)bedeling. 4
De tempel van Zerubbabel – zoals men de
tempel noemt die in Haggaï’s dagen gebouwd
werd – is een typebeeld en voorafschaduwing van dit “laatste Huis”.
2. Verder moeten wij opmerken, dat deze tweede
tempel hier al is opgericht en de bouw ervan
Zie eventueel onze studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige
tempel van onze almachtige God en Vader” van E. van
den Worm. (noot AK)
3 Zie eventueel op onze website de studie: “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is
GROTER dan die van de eerste Gemeente/ Kerk” van E.
van den Worm. (noot AK)
4 De nieuwe (tijds)bedeling = De periode die de verhouding
tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft.
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(noot AK)

reeds begonnen, zodat wij kunnen zeggen, dat
het hier de tijd betreft van NA Pinksteren. Want
met Pinksteren – waarmee wij hier de ‘Vroege
Regen uitstorting’ 5 van de Heilige Geest bedoelen, beschreven in Handelingen 2 – is de
Nieuwtestamentische Gemeente gesticht. Het
gaat derhalve over ONZE tijd! De bouw van
het Huis Gods is al in een gevorderd stadium,
maar nu ligt hij stil. Dit is de toestand als Haggaï begint te spreken (vergelijk Ezra 5). Maar
is dit niet precies ook de toestand waarin de
Gemeente des Heren zich vandaag de dag
bevindt?! Het algemeen gevoelen van kinderen Gods in onze tijd – wat het geestelijk leven betreft – is te omschrijven als: “Zo is het
wel genoeg”. Geestelijke groei vindt men niet
langer (zo) noodzakelijk. Men is vooral met de
zichtbare en de aardse dingen bezig. Men leeft
voor zichzelf, evenals de Joden in Haggaï’s
tijd. Hoe het Huis des Heren er geestelijk bij
staat, kan ze niet schelen. Maar God wil
De ‘Vroege Regen’ is het beeld is van de uitstorting van de
Heilige Geest op de Pinksterdag (zie Hand. 2), en was nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. Terwijl de ‘Spade (of Late) Regen’ het beeld is van
de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël
2:23b en 28-29), en dit is nodig om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus (zie o.a. Matth. 24:14). (noot AK)
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geen onafgebouwd Huis. Hij wil een VOLMAAKTE Tempel! 6 Wanneer Jezus wederkomt, wil Hij een Gemeente (d.i. dan de Bruid
of Bruidsgemeente) aantreffen, die “zonder
vlek of rimpel of iets dergelijks” is (zie Ef.
5:27)!! De voltooiing van deze “Tempel” is de
voleindiging van de heiligmaking.

Heilige ijver
Indien onze ijver voor het Huis des Heren gering of aan het afnemen is, laat ons dan onszelf ONDERZOEKEN! En zij die vinden, dat zij
zo ijverig bezig zijn, dienen zich af te vragen of
hun ijver wel een HEILIGE IJVER is. Verlangen
wij naar de voltooiing van dat Huis, de volmaking van de Gemeente (waarmee dus de Bruid
of Bruidsgemeente wordt bedoeld), en willen wij
ons DAARVOOR inzetten? Want hier gaat het
om.
De apostel Paulus schreef: “Ik ben ijverig over u
met een ijver Gods; want ik heb u toebereid, om
u als een REINE MAAGD aan een man voor te
stellen, namelijk aan Christus” (2 Kor. 11:2, SV).
Het is bedroevend om te zien, dat velen werken
voor het Koninkrijk van God, zonder zich veel te
bekommeren over het plan van God met Zijn
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Zie noot 2.

Gemeente. Ook is er veel gezapigheid en zelfgenoegzaamheid onder de kinderen Gods. Zij wonen in hun “fraai overdekte huizen” (zie Hagg.
1:4, HSV). Heel vaak blijkt van toepassing: in de
Geest begonnen, maar in het vlees geëindigd.
Men neemt het niet zo nauw met Gods geboden
en men denkt: “Ach, de Heer vergeeft het mij wel
en Hij begrijpt het wel”. Dat wij toch meer gaan
beseffen, dat Gods Geest niet ‘alleen maar’
Zijn Geest is, maar vooral Zijn HEILIGE Geest!
En deze Geest wijkt uit ons leven, als daar
geen HEILIGMAKING is.
Lees wat God Zijn volk verwijt in Haggaï 2 vers
15 (HSV): “En zo is al het werk van hun handen.
Wat zij daar aanbieden (SV: offeren), ONREIN is
het!” Offers brengen voor de Heer is niet voldoende; er moet ook heiligmaking zijn! Het “Huis”
(de “Tempel”) moet worden afgebouwd, vervolmaakt.
Wanneer wij geen acht slaan op Jezus’ verlangen om éénmaal een vlekkeloze, volmaakte Bruidsgemeente te ontmoeten, raken wij in
de wateren van Laodicea verzeild. God zal
ons uitspuwen! En als wij niet oppassen, zal het
met ons net zo gaan als met Ananias en Saffira
eertijds (zie Hand. 5:1-11). Wie de heiligheid
negeert van de Heilige Geest, zal er uiteindelijk toe komen om deze Heilige Geest te be-

driegen!
Even terzijde: Ananias en Saffira kwamen mede
tot hun zonde, omdat zij ‘eer uit goede werken’
nastreefden. Pas op voor werkheiligheid. Zoek
de “eerste liefde” (de vurige liefde tot God en
Zijn gebod)!

De invloed van het dode lichaam
Wat is vandaag-de-dag werkelijk nodig? HOE
werken wij voor Jezus?
Haggaï 1 spreekt van de onafgebouwde tempel.
Haggaï 2 handelt over het ontbreken van heiligmaking. Het ene houdt verband met het andere.
Wij lezen Haggaï 2 vers 12-14 (HSV):
• “Zo zegt de HERE van de legermachten: Vraag
toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd (SV: heilig) vlees in de
punt van zijn mantel en raakt met de punt ervan
brood, gekookt voedsel, wijn, olie, of welk
voedsel dan ook, aan, wordt het dan heilig?
Toen antwoordden de priesters en zeiden: Nee.
Daarop zei Haggaï: Als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam iets van al die
dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen
antwoordden de priesters en zeiden: Het wordt
onrein.”
In vers 12 is het alsof de Heer tot ons zegt: “U
kent het Woord toch zo goed?” En dan gebruikt

Hij in de verzen 13 en 14 beelden die ontleend
zijn aan de Oudtestamentische inzettingen. “Geheiligd vlees”, het tastbare overblijfsel van het
offer, spreekt ons van onze godsdienstigheid.
“Geheiligd vlees”. Wat een rake typering! Onvolkomen en gebrekkig is wat wij voor de Here
doen. Vlees spreekt van zwakheid. En het kan
haast niet samengaan: “heilig” en “vlees”!
Het is GENADE, dat het “heilig” mag heten. Het
is genade, dat God het weinige en gebrekkige
dat wij voor Hem doen en Hem geven, wil aannemen! Doch onze godsdienstigheden kunnen ons leven nooit en te nimmer heiligen of
rein maken (“voedsel”, datgene wat nodig is
voor het levensonderhoud, spreekt ons van ons
leven). Het “dood lichaam” in vers 14 (van Haggaï 2) is een duidelijke heenwijzing naar de zondige wereld. De Bijbel spreekt over “het verderf
dat door de begeerte in de wereld is” (zie 2
Petr. 1:4, HSV). De maatschappij waarin wij leven
is, met name in onze dagen, in staat van ontbinding. En dit is nu wat God ons hier te zeggen
heeft: Al uw godsdienstigheid zal u niets baten en maakt u niet heilig, als u zich niet AFZONDERT van de wereld! Jaag de heiligmaking
na, zonder welke niemand de Here zien zal (zie
Hebr. 12:14). “Laten wij onszelf reinigen van alle
bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging

volbrengen in het vrezen van God (namelijk: het
‘vrezen’ om te zondigen)” (2 Kor. 7:1, HSV). Voor allen
die hiermee ernst willen maken en dit willen
doen, is er een wonderbare belofte in 2 Timotheus 2 vers 21 (HSV): “Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor
eervol gebruik (SV: een vat ter ere), geheiligd en
van veel nut (SV: bekwaam) voor de Here, voor elk
goed werk gereedgemaakt.”
De gemeenschap die vele kinderen Gods nog
hebben met het “dode lichaam”, beeld van de
wereld, is er de oorzaak van dat de Gemeente
niet in staat van volmaaktheid komt. Nog niet. En
het is niet alleen een zaak van UITERLIJKE BESMETTING (de besmetting van “het vlees”),
maar ook van INNERLIJKE (de besmetting van
“de geest”). Doch er zal nog een “feest des Heren” komen. Er zal nog een Haggaï komen (de
naam Haggaï betekent volgens sommigen “feest
des Heren” of “feest van JaHWeH”) namelijk: de
‘Spade Regen opwekking’, 7 het Loofhuttenfeest
van de eindtijd. Dan zullen de wateren van de
Geest nog eenmaal rijkelijk vloeien (het uitgieten
De ‘Spade Regen opwekking’ = De (grote) opwekking NA
de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joel 2:23b en 28-29.
• Zie eventueel ook ons artikel “De ‘Spade Regen opwekking’” (in smartphone formaat), van H. Siliakus. (noot AK)
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van water was een gebruik op het Loofhuttenfeest en Jezus verwijst daarnaar in Johannes
7:37-39). En door de kracht van de Heilige Geest
zal dan Gods Tempel 8 worden afgebouwd, zodat
zij “verrijst (SV: opwast = groeit) tot een heilige tempel in de Here” (zie Ef. 2:21, HSV).
Wat na Pinksteren - lees Handelingen 2 – en tot
op heden zo werd veronachtzaamd, namelijk de
HEILIGHEID van de Here, zal door deze nieuwe
en laatste grote UITSTORTING van de Heilige
Geest met schittering naar voren treden. Een
reine, vlekkeloze Bruid zal de wederkomende
Bruidegom tegemoet treden.
*******
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Zie noot 2.

