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God spreekt 
Het horen van de Stem des Heren behoort tot 
de grootste voorrechten die een mens ten deel 
kunnen vallen. Menigeen keerde terug van een 
dwaalweg door het horen van die Stem. Menige 
ziel werd uit de diepe put en de ruisende kuil (= een 
kuil vol kolkend water – zie Ps. 40:3) verlost, waarin hij of 
zij zat, toen Gods Stem sprak. En velen ontvingen 
het antwoord en de uitweg, uit het probleem 
waarmee zij worstelden, door het spreken van 
God. En nog spreekt Hij, ook al wordt nogal eens 
gezegd dat Hij Zich heden ten dage verbergt. Als 
u dit ook van mening bent of het zo ervaart, ge-
denk dan aan wat er geschreven staat: “Uw zon-
den maken een scheiding tussen uw God en u” 
(zie Jes. 59:2). Maak het dan in orde met God. 
In Micha 6:9 (HSV) lezen wij: “De Stem van de 
HEERE roept tot de stad: – (want) Uw Naam ziet 
uit naar wat wezenlijk is – Hoor de roede (= ga niet 
voorbij aan de “taal” van de kastijding) en Wie hem voor 
u bestemd heeft (namelijk: God Zelf).” 
De Stem des Heren weerklinkt nog! De diepste 
duisternis daalt over de aarde of over een leven, 
als God zwijgt. Denk aan koning Saul, de verwor-
pene, de man tot wie God niet meer sprak, omdat 
hij volhardde in ongehoorzaamheid. Maar God 
spreekt nog! Nog is Hij genadig. Er staat hier (in 
Micha 6:9) zelfs, dat Hij ROEPT! U kunt er dan van 
op aan, dat het zeer dringend is! En de toestand 
IS heden ten dage dringend. Duisternis komt over 
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de volkerenwereld. Er is nog maar zo weinig te 
zien, dat zelfs massa’s christenen de weg zijn 
kwijtgeraakt! Gebruik, in deze duisternis, uw oren 
om te horen! “Wie oren heeft, die hore wat de 
Geest tot de gemeenten zegt vandaag”. Het is 
waard om op te merken, dat in de aangehaalde 
tekst gezegd wordt dat de Stem des Heren met 
name roept tot de STAD. Zo wordt de Gemeente 
des Heren menigmaal voorgesteld in het profe-
tisch Woord. Het gaat in dit hoofdstuk over de Is-
raëlvolken 1 in de eindtijd, over de goddeloosheid 

 
1 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij 

willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste in-
stantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, ver-
noemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam 
Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de 
Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” 
en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Isra-
el” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk 
dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische bal-
lingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / 
Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, 
waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn 
vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en 
de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe 
zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Au-
stralië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk 
het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Je-
zus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / 
Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan 
ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen 
(zie Rom. 11:25). 
• Zie ons GRATIS artikel “ANDER nieuws over Israël – De 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
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die zij bedrijven, maar de Heer roept in het bijzon-
der tot de STAD. Zijn Stad (ofwel: de plaats waar Hij 
Woont) is Zijn Gemeente. Hij spreekt in het bijzon-
der tot de Gemeente in deze tijd. Hij heeft aller-
eerst bemoeienis met Zijn eigen Huis. Maar bij dat 
Huis Gods begint ook het oordeel! (zie 1 Petr. 4:17) 
 

Bazuinprediking 
Neem de boodschap van de roede ter harte, zo 
wordt de “huisgenoten Gods” voorgehouden. Wat 
wil dat zeggen? Dat er kastijdingen komen, ja, dat 
er al sprake is van zware kastijdingen. Waar? Niet 
in de levens van de kinderen der wereld, maar in 
de levens van de kinderen Gods! Uiteraard zijn die 
kastijdingen er altijd geweest, maar NU, in onze 
tijd, zijn ze er in het bijzonder, omdat het OOR-
DEEL over het huis van God REEDS IS BE-
GONNEN. Wij zien die roede Gods ook al over de 
wereld gaan en dat zegt ons dan, dat de reiniging 
van de Gemeente al verder op weg is dan wij mis-
schien denken. Ga daarom niet voorbij aan de 
kastijdingen en beproevingen die u, als kind van 
God, treffen. Hoor naar die roede! Wat zegt zij 
ons? BEKEERT U! Wat is haar boodschap? 
MAAK, U GEREED VOOR DE KOMST DES HE-
REN! Velen denken dat alleen wereldlingen zich 
moeten bekeren. Dit verklaart waarom er straks 
zovele eersten de laatsten zullen zijn en omge-

 
zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 
stammen”. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
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keerd, als de Bruiloft van het Lam 2 is gekomen. 
Bekeerde wereldlingen zullen de plaatsen inne-
men van onbekeerde kinderen Gods! 
Wij leven in de dagen van het profetische BA-
ZUIN-FEEST. Lees hierover in het boek van de 
profeet Joël (hoofdstuk 2). Hoort u de bazuin nog 
niet? In vele gemeenten is inderdaad alleen maar 
“een onzeker geluid” te horen (zie 1 Korinthe 14:8 
3). Maar, bedenk wel, dit ontslaat niemand van de 
plicht om te horen naar wat de Geest vandaag tot 
de gemeenten zegt 4 (zie Openbaring 2 en 3)! De 
brandende vraag waarmee u en ik nu moeten 
worstelen, vindt u in het onderhavige hoofdstuk 
van het boek Micha (hoofdstuk 6). Hoe zal ik de 
Here tegemoet gaan? “Waarmee zal ik de HEE-
RE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge 
God?” (Micha 6:6a, HSV). Belangrijk, als u straks, 
als Jezus wederkomt, wilt behoren bij de Brui-
loftschare. Juist daarom echter geen vraag voor 
“straks”, maar voor NU! Hoe komt u NU tot Hem? 
Hoe dient u Hem NU? Niet voor niets is er vervol-
gens in dit hoofdstuk sprake van “bedriegerij)”! 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een 

Goddelijke Bruiloft hier op aarde”. (noot AK) 
 

3 “Want… als de bazuin een onherkenbaar geluid geeft, wie 
zal zich gereedmaken voor de strijd?” 
 

4 Meer uitleg over de 7 Gemeenten uit Openbaring 2 en 3? 

Zie onze studie “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” 
(hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3), van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring3.pdf
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Lees Micha 6, de verzen 10-11. 5 Het is niet alleen 
wat wij zien in de wereld van vandaag. Het gaat 
hier in de eerste plaats om DE WIJZE WAAROP 
VELE CHRISTENEN GOD DIENEN IN DEZE 
TIJD. Zij dienen Hem met de lippen alleen. Zij ge-
ven Hem niet wat Hem toekomt. Zij nemen af van 
wat van Hem is. Daarom zal van dezulken ook af-
genomen worden wat zij nog hebben! (zie o.a. Matth. 
13:12+25:29, Mark. 4:25, Luk. 8:18+19:26) 
 

Gehoor geven 
De Stem des Heren roept. David beschrijft in 
Psalm 29 hoe die Stem in het wereldgebeuren 
doorwerkt, hieronder vermeld in 7 punten: 
1. In de volkerenzee, 
2. in sterke stuwstromingen van de Heilige Geest, 
3. Gods heerlijkheid openbarend, 
4. machtigen neerstotend, 
5. oorlogen en wapengekletter volgen, 
6. benauwdheid en beving ontstaan onder de vol-

ken, 
7. verborgen dingen worden openbaar. 

Dit is de machtige Stem des Heren! Ja, wij ho-
ren Hem, zo haasten zich nu sommigen te zeg-
gen. Doch HOE horen wij? Die dingen zijn er niet 
om ons aan te vergapen, maar om tot actie te ko-

 
5 “Zijn er in het huis van de goddeloze nog schatten door 

goddeloosheid verkregen en een krappe efa, wat te verfoeien 
is? Zou Ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met 
een zak valse weegstenen?” 



 

 

7 

men in ons eigen persoonlijk leven! Voornoemde 
Psalm eindigt met de woorden: “maar in Zijn Tem-
pel zegt eenieder: Hem zij de eer!” (Ps. 29:9b, HSV). 
Die Tempel is Zijn Bruidsgemeente. 6 Dat zijn de-
genen die waarachtig horen en tot ge-hoor-
zaamheid komen. En die zich in deze dagen haas-
ten om zich van alle besmetting van vlees EN 
geest vrij te maken en de heiligmaking te voleindi-
gen in de vreze Gods. (zie 2 Kor. 7:1) 
 

Weerklank in ons leven 
Jaag ernaar om tot deze Bruidsgemeente te beho-
ren. Wees als de knechten die waken tot de komst 
van hun heer (zie Luk. 12:37-38). Een zeer voorname 
karaktertrek van de Bruidsgemeente zal zijn haar 
ONDERWORPENHEID aan haar Heer. Er staat in 
de tekst van Micha 6:9 nog iets tussen streepjes 
vermeld. Een tussenvoegsel. Maar geen aan-
hangsel! Het is een zeer belangrijk tussenvoegsel. 
“(want) Uw Naam ziet uit naar wat wezenlijk is”; 
meer letterlijk vertaald: “Wijsheid als men ziet (en 
vreest) Uw Naam (Uw openbaring)”. Het komt er-
op neer, dat de vreze voor Gods Naam en open-
baring tot de ware wijsheid zal leiden. “Wie Uw 
Naam vreest, ontvangt wijsheid”. Wie waarlijk luis-
teren naar de Stem des Heren (en Hij spreekt 
vandaag!) die zullen ook waarachtig de Naam des 

 
6 Zie eventueel onze GRATIS studie “Geroepen om te wor-
den gemaakt tot Gods doel met de mens: Een eeuwige, 
heilige tempel van onze almachtige God en Vader”. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
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Heren vrezen en liefhebben (zich onderwerpen), 
en dit zal maken dat zij tot de wijzen (de wijze 
maagden) 7 zullen behoren! Gods Geest zal het 
doen. God zal hen vervullen met Zijn Heilige 
Geest. 8 
Door heel dit hoofdstuk (van Micha 6) komen wij bo-
vendien verwijzingen tegen naar de Wet des He-
ren. In tabernakellicht gezien onderscheiden wij 
hier de beide WETSTAFELEN, die in de Ark des 
Verbonds bewaard werden. 9 Micha 6:4a 10 bevat 
nagenoeg dezelfde woorden als waarmee God in 
Exodus 20 begint 11, waarna Hij “de 10 woorden” 
afkondigt. Ook Micha 6:8a herinnert aan dat ge-
beuren (“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat 
goed is”). En in schril contrast met Zijn geboden 
en inzettingen staan de in vers 16 genoemde “in-
zettingen van Omri”. 12 De geestelijke strekking 

 
7 Zie onze studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden (en 
hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)”. (noot AK) 
 

8 Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens en 
de Heilige Geest”. (noot AK) 
9 Zie onze GRATIS studies “Christus in de Tabernakel” en/of 
“De Tabernakel van Israël” (Gods profetisch model van de 
geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van 
God tot in alle volmaaktheid toe). (noot AK) 
 

10 “Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het 
slavenhuis.” 
 

11 “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit 
het slavenhuis, geleid heeft.” (Exod. 20:2) 
 

12 “Want men houdt zich aan de verordeningen (SV: inzettin-

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
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van het één en ander is, dat in de Bruidsgemeente 
het Woord van God rijkelijk zal wonen (uitgebeeld 
door de 2 stenen tafelen in de Ark des Verbonds) 
en dat zij dan ook in volle onderwerping haar 
Heer en Bruidegom zal volgen. De Bruiloftskin-
deren zullen waarlijk de naam des Heren “vrezen”. 
13 Reden waarom Hij hen zal vervullen met de 
Geest der hemelse Wijsheid. Zij die horen naar 
de Stem des Heren, zullen door de Heilige 
Geest ook VERSTAAN en weten waar het om 
gaat vandaag (het “wezen der dingen”). 
Hoe nodig hebben wij vandaag “de belofte van de 
Vader” (zie Hand. 1:4, en ook nog Luk. 24:49), de doop 
met de Heilige Geest! Maar WAAR zijn zij, die het 
Woord van God horen en bewaren (en ook doen) 
vandaag de dag?? Waar zijn die kinderen Gods in 
wier leven de Stem des Heren weerklank heeft 
gevonden? En die, als de berg Horeb (zie o.a. Deut. 
4:10-15), in vuur en vlam staan voor Hem?! Jezus 
zegt in Johannes 5:25, “…De tijd (SV: de ure) komt 
en is nu dat de doden de Stem van de Zoon van 
God zullen horen, en dat wie Hem horen, zullen 

 
gen) van Omri en aan alles wat het huis van Achab gedaan 
heeft. U gaat voort in hun opvattingen, zodat Ik u overgeef 
aan de verwoesting, en haar inwoners maak tot een aanflui-
ting. Zo zult u de smaad van Mijn volk dragen.” (Micha 6:16, 
HSV) 
 

13 Dit is geen “angst” voor de Here, maar “vreze” volgens 
Spreuken 8:13a, “De vreze des HEEREN is het kwade te 
haten.” (noot AK) 
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leven.” 
“Hoort nu wat de Here zegt” (SV), met deze woor-
den begint dat 6e hoofdstuk van Micha. Hoor en 
versta wat de Geest vandaag te zeggen heeft. En 
volg – in onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en 
onderworpenheid – uw Bruidegom. Wandel oot-
moedig met uw God. “Hoor de roede” (zie Micha 
6:9c), want Hij kastijdt u tot uw nut! Die “roede” zal 
in veel gevallen het harde, doch gezonde Woord 
van God zijn. Letterlijk is die roede te “horen”! 
Verzet u dan niet en voeg u niet bij de zovelen die 
heden ten dage weglopen en zich onttrekken aan 
dat Woord, zeggende “Dit woord is hard; wie kan 
het aanhoren?” (zie Joh. 6:60b). Beter is het om te 
buigen voor de hoge God! Buig, buk, wordt ver-
broken, opdat u deel mag hebben aan het grote 
helingswerk van de laatste dagen, de verrijzenis 
van een Gemeente zonder enig gebrek! 14 
 

H. Siliakus 
Uit: Tempelbode, juni 1993 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

 
14 De Gemeente “zonder smet / vlek en rimpel”, die ten tijde 

van Jezus wederkomst (de wederkomst voor Zijn Gemeente, 
ter bewaring voor de Grote Verdrukking) “heilig en smette-
loos/onberispelijk” zal zijn (zie Ef. 5:27 en Openb. 3:10). (noot 

AK) 


