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Het
triomferende

Woord

H. Siliakus

Het Woord van God is onaantastbaar
De arrogantie van de mens bereikt in onze dagen
tophoogten. Aanmatigend gedraagt hij zich op
alle terreinen van het leven alsof hij God zelf is.
Hij acht zich gerechtigd waar hij maar wil en
wanneer het hem maar wenselijk voorkomt, in te
grijpen en zijn invloed beslissend aan te wenden.
De hedendaagse menselijke activiteit, waarvan
het overheersend kenmerk WETTELOOSHEID is
(waarmee vooral het niet gehoorzamen van
Gods Wet of Woord bedoeld wordt) – en waarin
heel veel gevarieerdheid is: van bijvoorbeeld het
doen van bedenkelijke experimenten tot het doden van, zo genoemd , “ongewenst” leven –
roept onmiskenbaar herinneringen op aan de
torenbouw van Babel (zie Genesis 11).
Toch zijn er nog zaken die door de mens niet
aangetast kunnen worden, hoe graag hij dat ook
zou willen. De wetten van de natuur laten zich
door de mens niet blijvend veranderen of opheffen. Niemand kan ongestraft tegen de wet van de
zwaartekracht zondigen. Ook de wetten van de
tijd laten zich door de mens niet weerstaan. Maar
ongenaakbaar als niets anders staat daar DE
Wet of HET Woord van God. Dat Woord is één
van die zaken waar de mens niet aan kan komen. Probeert hij dat toch te doen – het Woord
zelf spreekt in dit verband van aan het Woord
“afdoen” of “toedoen” – dan wordt hij daarvoor

(volgens een door “genade” niet te beïnvloeden
wetmatigheid) altijd gestraft:
• “Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem
toedoen de plagen, die in dit boek geschreven
zijn. En indien iemand afdoet van de woorden
van het boek van deze profetie, God zal zijn
deel afdoen uit het boek des levens, en uit de
heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.” (Openbaring 22:18-19, SV) 1
Het Woord van God is een zelfstandigheid, welke
door de mens op geen enkele wijze te beïnvloeden is.

Onze houding tegenover Gods Woord
O ja, wij kunnen, en moeten zelfs, iets met dat
Woord doen. Wij moeten het Woord, te beginnen
bij onszelf, “recht snijden": “Beijver u om uzelf
welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider
die zich niet hoeft te schamen en die het Woord
van de waarheid recht snijdt.” (2 Tim. 2:15)
En, zoals Jezus Zelf gezegd heeft, wij doen er
goed aan als wij het Woord “bewaren” in ons
hart: “Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord
bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en
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Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij
hem maken.” (Joh. 14:23b)
Maar wat wij ook doen met het Woord, dat
Woord zelf beïnvloeden wij daar niet mee. In
deze en alle andere gevallen beschikt het Woord
over ons; het omgekeerde is niet mogelijk. Bewaren, geloven, recht snijden, toedoen, afdoen,
ja alles wat wij doen en niet doen met het Woord,
heeft te maken met de houding die wij innemen
tegenover dat Goddelijk Woord. En… naar deze
houding tegenover Zijn Woord zal God ons eens
oordelen. De bekende uitspraak van Luther: “Das
Wort sollen Sie stehen lassen” (vertaald: het
Woord moet u laten staan, u moet daar vanaf
blijven), is eigenlijk alleen maar een wijze levensregel. Geen enkele vorm van boosaardige bemoeienis van de mens met het Woord van God is
voor dat Woord zelf gevaarlijk. Zodanige bemoeienis is alleen voor de betrokken mens gevaarlijk en soms zelfs fataal. Van het Woord afblijven getuigt daarom van wijsheid. Maar verstandiger is het om méér te doen, om een meer
actieve en positieve houding tegenover Gods
Woord in te nemen. Johannes 1:4 leert ons, dat
wie zich openstelt voor dat Woord, waarlijk zal
leven (en dan ook “leven” zoals God het bedoeld
heeft, en “voor eeuwig”): “In het Woord was het
leven en het leven was het licht van de mensen.”

Het wassende Woord
Het Woord van God – de openbaring van Jezus
Zelf (Johannes 1:14) – troost, geneest, geeft
raad, redt, maakt vrij, loopt zeer snel (Psalm
147:15) en doet nog vele andere dingen die zijn
zelfstandigheid benadrukken:
“En het Woord is vlees geworden en heeft onder
ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene
van de Vader), vol van genade en waarheid.”
(Joh. 1:14)
“Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn woord
loopt zeer snel.” (Ps. 147:15)
Een heel bijzondere werking van het Woord komen wij echter tegen in Handelingen 19, waar in
het 20ste vers vermeld staat: “Alzo wies het
Woord des Heeren met macht, en nam de
overhand” (SV). Voor deze bijzondere werking,
die voor een groot deel verklaart wat wij in het
voorgaande reeds schreven over het Woord,
vragen wij thans uw aandacht. Bij alles waartoe
het Woord van God in staat is, kan dat Woord
ook “wassen” (= groeien, in kracht toenemen).
Door de eigen kracht van dat Woord. Nogmaals,
dit “wassen” is een heel bijzondere werking van
het Woord. Twee aspecten heeft deze werking;
zij tonen het verband tussen – de aanwezigheid
en werkzaamheid van – het Woord en de condities van “het laatste der dagen” duidelijk aan. Wij

komen hierop nog terug. Het “wassen” van het
Woord betekent natuurlijk niet zoiets als dat het
Woord “groter wordt”. Net zo min als de maan
door te “wassen” groter wordt. Als het eeuwighetzelfde-blijvende Woord van God “wast”, dan is
er sprake van een toeneming in krachtsuitstraling en -ontwikkeling, precies zoals dat het geval is bij het wassen van de maan.
Kolossenzen 1:25-26 doet ons verstaan, dat er
een – nogal groot – “verborgen deel” van het
Woord is, dat bij – Goddelijke – openbaring gekend wordt als “Christus onder u, de Hoop der
heerlijkheid” (Kol. 1:27):
• “Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling (HSV: overeenkomstig de taak) van God, die
mij gegeven is aan u, om te vervullen het
Woord Gods; 26. Namelijk de verborgenheid,
die verborgen is geweest van alle eeuwen en
van alle geslachten, maar nu geopenbaard is
aan Zijn heiligen; 27. Aan wie God heeft willen
bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder (in) u, de Hoop der
heerlijkheid.” (Kol. 1:25-27, SV)
Dit “Christus onder u” zal eens – in de meest
letterlijke zin – werkelijkheid worden als de

“mannelijke zoon”-groep 2 van Openbaring 12:5
zich manifesteert: “En zij (de vrouw 3, uit vers 1)
baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen
Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze
aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan
een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is
dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit
haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in
de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen”
aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente
(want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon
OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods
– zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een
zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze
zoon wordt openbaar (= manifesteert zich) in de status van
“een VOLWASSEN” (= VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot
“de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Ef.
4:13). (noot AK)
• Zie eventueel onze (deel)studie “De geboorte van de
mannelijke zoon” uit de studie “Dingen die (met) haast
geschieden moeten” (in smartphone-formaat) en/of “De
mannelijke zoon in het boek Esther” van H. Siliakus.
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Zie eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Wie is de
VROUW uit Openbaring 12 ?”, van A. Klein. (noot AK)
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zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind
werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
Het kan niet anders, of het halfuur stilzwijgen in
de hemel van Openbaring 8:1 (“toen het Lam het
7de zegel geopend had, kwam er een stilte in de
hemel van ongeveer een halfuur”) – als door de
opening van het 7de zegel het Woord van God
uiteindelijk geheel geopenbaard (= ontsloten)
wordt – MOET betrekking hebben op de (geestelijke) verwekking van deze mannelijke zoon en op
de daaraan ten grondslag liggende gemeenschap (in de geest) tussen de Hemelbruidegom
Jezus en Zijn van de aarde gekochte Bruid. 4

De grote toekomstige opwekking
In Openbaring 6:2 lezen wij dat het Woord – hier
gesymboliseerd door de boog in de handen van
de Ruiter 5, zijnde Christus 6 (vergelijk de “boog”
uit Openbaring 6:2 met die in Habakuk 3:9 7) – in
Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
5 Zie eventueel ons artikel “Een ANDER geluid – Wie is de
ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?”, van A.
Klein. (noot AK)
6 Volgens mij: de Heilige Geest werkend in en door de
Christen, als Gods instrument, heen. (noot AK)
7 Openbaring 6:2, “En ik zag en zie, een wit paard, en Hij
Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”
4

“de laatste dagen” (van de eindtijd) met grote kracht
zal optrekken tegen alle macht van de satan, dus
ook tegen de satanische macht van zonde en
van het (zondige) vlees. Alsdan – dus, ten tijde van
het hiervoor genoemde gebeuren – zal er een
grote opwekking zijn, over de gehele aarde.
Het Woord zal “toenemen met kracht” en “de
overhand krijgen”:
• “Alzo wies het Woord des Heeren met macht
(HSV: Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe),
en nam de overhand.” (Hand. 19:20, SV)
De gebeurtenissen, beschreven in Handelingen
19, geven een indruk van deze grote opwekking,
die aanstaande is. Paulus’ bediening in Efeze
vormt een voorafschaduwing van de bediening
van de Heilige Geest door de apostelen (van de
eindtijd, de zgn. “laatste apostelen”), ten tijde van
de Spade Regen-opwekking 8, die God beloofd
heeft op Zijn tijd te zenden. Er was toen, in Efeze, sprake van “buitengewone krachten”; en
deze krachten zullen ook straks, tijdens de SpaHabakuk 3:9, “U haalde Uw boog tevoorschijn om de eden,
aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet
U de aarde.”
8 Spade Regen-opwekking = De opwekking van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël
2:23b en 28-29.
Zie eventueel onze studie “De Spade Regen-opwekking”
(in smartphone-formaat), van H. Siliakus. (noot AK)

de Regen, gekend worden: “En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus.” (Hand. 19:11)
Het zojuist genoemde hoofdstuk, Openbaring 6,
geeft ons trouwens een beschrijving van de
openbaarwording van het Woord in de eindtijd. Het Boek met de 7 zegels, die de één na de
ander geopend worden, stelt het Woord van God
voor. Het is dan ook begrijpelijk dat het eerste
zegel ons de triomftocht, die dat Woord in de
laatste dagen zal maken, toont. Maar de opening
van elk van deze zegels gaat gepaard met grote
OORDELEN over deze wereld. Ook het eerste
zegel, dat een met grote kracht optrekken van
het Woord van God te zien geeft, is een OORDEEL. Dit onthoudend, keren wij terug naar
Handelingen 19. Want nog steeds vragen wij ons
af, wat wij ons nu precies moeten voorstellen
wanneer wij lezen over het “wassen” of “toenemen” van het Woord.
Openbaring 6:2 – dat het beeld, dat Handelingen
19 ons schetst, van een overwinnende opmars
van het Woord, comprimeert (dus, als het ware,
“samenperst”, “verkort”) tot het optrekken van
een Ruiter op een wit paard 9 – beschrijft de voltrekking van een OORDEEL (want, als er sprake
is van “overwinnen”, dan moet er ook een versla9

Zie noot 5.

gene, een geoordeelde, zijn). Beschouwen wij nu
biddend Handelingen 19:20, dan komen wij tot
de conclusie, dat hier het beeld van “wassend
water” moet zijn gebruikt. Als wij vervolgens teruggaan in Gods Bijbel – tot daar waar de grote
watervloed beschreven wordt, die de verdorven
mensheid in de dagen van Noach verdelgde –
om in het bijzonder stil te staan bij het gedeelte
van Genesis 7:17-21, zo wordt ons vermoeden
bevestigd: “En die vloed was 40 dagen op de
aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven
de ark (die Noach in opdracht van God had gebouwd) op,
zodat zij oprees boven de aarde. En de wateren
namen de overhand, en vermeerderden zeer op
de aarde; en de ark ging op de wateren. En de
wateren namen gans zeer de overhand op de
aarde, zodat alle hoge bergen, die onder de ganse hemel zijn, bedekt werden. Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de
bergen werden bedekt. En alle vlees, dat zich op
de aarde roerde, gaf de geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en
van al het kruipend gedierte, dat op de aarde
kroop, en alle mens.”
In de woorden “Het Woord… kreeg de overhand”
(van Handelingen 19:20) horen wij ontegenzeglijk
– zodat het niet tegengesproken kan worden –
de naklank van wat in Genesis 7 tot viermaal toe

vermeld wordt: “de wateren namen de overhand”
(SV).

De zondvloed van het Woord
Net als de zondvloed in Noach’s dagen, zo wies
het Woord in de dagen van Paulus – weliswaar
met een plaatselijke begrenzing – en zo zal in het
laatste der dagen Gods Woord, maar dan net als
de zondvloed op wereldschaal, met macht “wassen” en de overhand nemen in deze wereld, alles
en allen overspoelende. En nu treden de 2 aspecten naar voren, waarover wij reeds schreven.
Want wanneer het Woord van God straks, ten
tijde van de grote Spade Regen-uitstorting, als
water “wast”, dan worden wij erdoor bedolven of
wij worden erdoor gedragen. Er zijn slechts 2
mogelijkheden. Het ene en verreweg grootste
deel van de mensheid zal in de tijd van het einde
door het Woord van God overspoeld en weggespoeld worden. Het andere, kleine deel zal –
evenals het achttal van Noach – op de wateren
van het Woord gedragen worden; het zal
“zwemmen” (wat, als het ware, ook “gedragen
worden” is) in de rivier van Ezechiël 47, als na
4000 el – waarmee profetische jaren bedoeld
worden – de wateren zeer hoog zijn geworden:
“Nog eens (nu voor de 4e keer) mat Hij 1000 el: het
was een beek waar ik niet door kon gaan, want
het water was heel hoog – water waar men al-

leen zwemmend door kon, een beek waar men
anders niet door kon gaan.” (Ezech. 47:5)
Alle hoge bergen werden door het water van de
zondvloed bedekt. En alle vlees gaf de geest:
“Het water steeg meer en meer op de aarde,
zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel
zijn, bedekt werden.” … “En alle vlees dat zich
op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels,
het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren,
die over de aarde kropen, en alle mensen.” (Gen.
7:19 + 21)
“Bergen” symboliseren “machten”. In het laatste
der dagen zullen alle duivelse, wereldse en vleselijke machten – door het Woord van God –
bedolven en onder de voet gelopen worden. “Elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van
God” (2 Kor. 10:5) zal omver gehaald worden
door de wateren van het Woord. Bovendien zal
God een einde maken aan al het (zondige) vlees,
door “het zwaard van de Geest” of “het zwaard
van Zijn mond” of “de Geest van Zijn mond”, en
dat is het Woord van God:
• “En neem de helm van de zaligheid en het
zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.” (Ef.
6:17)
• “En dan zal de wetteloze geopenbaard worden.
De Heere zal hem verteren door de Geest van
Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.” (2 Thess. 2:8)

• “En Hij had 7 sterren in Zijn rechterhand en uit
Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp
zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon
schijnt in haar kracht.” (Openb. 1:16)
• “Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u
en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het
zwaard van Mijn mond.” (Openb. 2:16)
• “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard,
opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan.”
(Openb. 19:15a)
In de eerste plaats zal dit gebeuren in de Gemeente – waardoor de Bruidsgemeente, de volmaakte Gemeente, tot aanzijn zal komen – en in
de tweede plaats in deze goddeloze wereld
(want, na de Grote Verdrukking en de strijd van
Armageddon – waarin alle heidenen/goddelozen
door het Woord worden vernietigd, zie Openbaring 19:15 – zal er geen enkele goddeloze meer
leven op deze aarde; en dus kunnen en zullen
ALLEEN kinderen Gods ingaan in het 1000jarig Vrederijk 10; daar is voor niemand een
“tweede kans”!).

Zie eventueel onze studie “Wat de Schrift leert over het
1000-jarig Rijk van onze Here Jezus Christus”, van E. van
den Worm. (noot AK)
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Behoud of vernietiging
Wie zich niet door het Woord van God wil laten
“dragen”, zal door datzelfde Woord vernietigd
worden. Ten tijde van de zondvloed was men
alleen veilig in de ark (die Noach, in opdracht van
God, gebouwd had). Straks, als de “zondvloed
van het Woord” over deze wereld komt – en dat
zal nog zijn in de tijd die als “het begin der smarten” aangeduid wordt – zal men alleen veilig zijn
wanneer men schuilt in de “Ark van Behoud”,
Jezus Christus. Alleen zij die “IN Christus” zijn,
die dus geborgen zijn in de “Ark van Behoud” –
waar de ark van Noach een beeld van is – zullen
door het triomferende Woord niet weggemaaid
worden.
Daar waren, in de dagen van Paulus te Efeze,
ook christenen die door die wondervolle stroom,
door het wassende Woord, gedragen werden.
Maar zij deden dan ook iets. Wij lezen van hen in
Handelingen 19:17-19 – dus voordat in vers 20
geconcludeerd wordt: “Zo nam het Woord van de
Here in kracht toe” – 3 dingen, en worden herinnerd aan de 3 verdiepingen van de ark van
Noach: “En dit werd bij allen bekend, zowel bij de
Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden.
En vrees overviel hen allen, en de Naam van de
Heere Jezus werd groot gemaakt. En velen van
hen die geloofden, kwamen hun zondige daden
belijden en bekennen (SV: kwamen, belijdende en

verkondigende hun daden). Velen ook van hen die
toverkunsten uitgeoefend hadden (SV: die ijdele
kunsten gepleegd hadden), brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van
allen. En men berekende de waarde ervan en
kwam uit op 50.000 zilverstukken.” (Hand. 19:1719)
1. In de 1ste plaats maakten zij de Naam van
de Here Jezus groot. Dat is ook het kenmerk
van de waarachtige Bruidsgemeente. Christus
moet centraal staan – niet de Bruid (!) – en alleen Zijn Naam moet worden verheerlijkt
(geen andere), niet alleen met de mond, maar
met de levenspraktijk van de gelovigen (waarbij het criterium niet is “hoeveel naastenliefde”, maar “hoeveel liefde voor het Woord”).
2. In de 2de plaats beleden en verkondigden
zij hun (mis)daden (maakten zij deze openbaar). Daar was zonde- en schuldbelijdenis en
dus ook zonde- en schuldbesef. De grote zorg
ook van de Bruidsgemeente zal zijn “recht te
staan voor God”; in haar zal geen onverzoenlijkheid, leugen, schijnheiligheid of hoogmoed
gevonden worden.
3. In de 3de plaats verbrandden zij in Efeze de
ijdelheden; zij braken met ijdele dingen. Zo
zal ook de Bruidsgemeente volledig gebroken
hebben met het ijdele gewoel (zie Job 39:10

en Jesaja 32:14 11) van de heidenen in deze
wereld, als zij zichzelf – in geestelijke zin –
voor de Bruiloft van het Lam 12 gereedgemaakt of toebereid heeft: “want de bruiloft van
het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich
gereedgemaakt.” (Openb. 19:7b)
“Grootsheid des levens” brengt thans nog vele
gemeenten en kinderen Gods tot uiterlijk vertoon.
Maar onzin en onzinnigheden – onzinnige leer
incluis 13 – zullen in de Bruidsgemeente niet gevonden worden.
Wie de dragende en reddende kracht van het
Woord van God wil ervaren in de turbulente tijden die voor de deur staan, die volge het voorbeeld van de Efeziërs. Want nog een (zeer) korte
Job 39:10, “Hij lacht om het rumoer (SV: het gewoel) van de
stad; het luide geroep van de slavendrijver hoort hij niet.”
Jesaja 32:14, “Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer (SV: het gewoel der stad) zal ophouden; Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde
voor wilde ezels, een weide voor kudden.”
12 Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”. En eventueel ook nog onze
studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan
het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot
deze Goddelijke Bruiloft”, beiden van E. van den Worm.
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(noot AK)

Hosea 9:7b. “…de profeet is een dwaas, de man des
geestes is onzinnig ([s]preekt onzinnige dingen); om de grootheid uwer ongerechtigheid is de haat ook groot.”
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tijd en het triomferende Woord van God zal het
gelaat van deze wereld veranderen!
H. Siliakus
Uit: Tempelbode, van juni 1980
Enigszins bewerkt door A. Klein

