
‘Onze God zal komen, en niet 

zwijgen;  een vuur verteert voor Zijn 

aangezicht  en rondom Hem zal het 

zeer stormen’  (Psalm 50:3)  
  

  

Als God het stilzwijgen verbreekt......  
 

(herhaalde boodschap, mede in verband met de gebedsoproep 'De Terugkeer'. 18-26 

september 2020) 

 

  
Soms is zwijgen welsprekender dan spreken. Een paar voorbeelden.  

  

Wat deed Aäron, toen het vuur uit de hemel twee van zijn vier zonen die priester 

waren verteerde, omdat zij meenden op hun eigen manier God te kunnen dienen in 

plaats van op Zijn manier? (Lev. 10:1-7) Aäron zweeg. Daarmee  erkende hij: God 

staat in Zijn recht.  

  

Wat deed koning David, toen hij –nota bene op de vlucht  voor zijn eigen zoon, 

Absalom, die hem het koningschap ontfutselde- door Simeï vervloekt werd? 2 

Sam.16:5-14).  Hij zweeg. Hij nam het recht niet in eigen hand, maar beschouwde 

het als een beproeving van God, waaronder hij zich nederig boog.  

  

De profeet Jesaja zag met groot verdriet hoe de steden van Juda en zelfs Gods 

heilige tempel in vlammen opgingen. En hij riep tot God: ‘HEERE, zoudt Gij 

stilzwijgen….? (Jes. 64:12)  

  

Ezechiël moet van God zich zelfs een poosje in zijn huis opsluiten. Het volk wilde 

Ezechiël lamleggen. God zei: je zult een tijdlang hen niet meer waarschuwen, ze zijn 

en blijven toch opstandig. ‘Maar als Ik met u spreken zal, zal Ik uw mond opendoen, 

en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE….’ (Ezech. 3:25-27)  

  

Zwijgen kan heel welsprekend zijn.  

God zwijgt soms een tijd lang….’in Zijn liefde’, om met Zefanja te spreken. (Zef.3:17)   

  

Als er één psalm is die verbazend actueel en acuut is, is het psalm 50 wel. Het volk 

Israël dacht en deed eeuwengeleden hetzelfde als  de christenheid en het volk van 

Nederland vandaag. Zij legden toen, en wij leggen vandaag dat zwijgen van God in 

ons voordeel uit. Zo van: wie zwijgt stemt toe. Maar die vlieger gaat niet op. God 

zegt: jullie nemen het woord ‘verbond’ in de mond, maar werpen Mijn vermaning ver 

achter je rug!  

Hij sprak Israël toen en spreekt ‘heel de kerk en heel het volk’ in Nederland vandaag 

aan als  

‘goddeloos’!  

  

Toegespitst op ons, zegt psalm 50:  

  



Jullie gooien Mijn Naam te grabbel door jullie verdeeldheid, en door jullie geknoei in 

Mijn Testament….en Ik zweeg tot nu toe.  

  

Te linkerzijde hebben jullie het hart uit het Evangelie gesneden, door het 

verzoenende sterven van Mijn Zoon en Zijn lichamelijke opstanding te 

ontkennen….en Ik zweeg tot nu toe.  

  

Jullie hebben het mooiste wat nog uit het Paradijs over is –het heilige huwelijk- 

verkwanseld, en zegenen een relatie die een gruwel is in Mijn ogen, nota bene in 

Mijn Naam in….en Ik zweeg tot nu toe.  

Het kind is allang niet meer veilig in de moederschoot….en Ik zweeg tot nu toe.  

  

Te rechterzijde bekladden jullie elkaar, de ene kerk sleept zelfs de andere voor de 

wereldse rechter….en Ik zweeg tot nu toe.   

  

Jullie vertreden de lieflijke uitnodiging van Mijn Zoon: ‘laat de kinderen tot Mij komen’ 

met voeten en blokkeren voor hen de weg naar Mij….en Ik zweeg tot nu toe.  

  

Jullie zijn zo naïef en afgestompt dat jullie menen dat Ik  –omdat Ik gezwegen heb-  

wel net zo zal denken als jullie!  

  

Geen denken aan. Wie Mij, de ‘IK BEN’ verlaagt tot zijn eigen, aards bedenksel, 

pleegt afgoderij, en nog wel in Mijn huis!  

  

Dat is dan nu afgelopen! Ik ga het stilzwijgen verbreken.  

Ter wille van Jeruzalem!   

Ter wille van het herstel van Mijn volk Israël!  

Ter wille van Mijn Naam!  

Ter wille van Mijn enig geliefde Zoon, Die komt in de Naam des HEEREN!  

  

Geen kerk, protestants of rooms-katholiek, geen stroming, reformatorisch, 

evangelisch of modern ontkomt er aan. ‘De ontzagwekkende dagen’, de tien dagen 

die een deel van Mijn volk jaarlijks tussen de ‘dag van herinnering door 

bazuingeschal’ (Lev. 23:24) en Grote Verzoendag (Lev. 23:26-32) beleven, gaan 

wereldwijd en profetisch in vervulling. De komende jaren, vóór de doorbraak van het 

koninkrijk van de Messias op aarde, zullen ontzagwekkende jaren zijn. Dwars door 

de chaos in de volkerenwereld heen. Dwars door de hele kwestie rond Jeruzalem en 

Mijn land en volk heen.  Niemand zal Mij kunnen beletten, door Mijn Woord en Geest 

een weg te banen voor Mijn Zoon en voor Mijn volk. Tot zegen van alle volken die 

naar Zijn stem horen! Alles wat tegen Mijn Zoon, en Mijn plan met Mijn volk ingaat, 

gaat er aan!!  

  

De hele aarde, van zonsopgang tot zonsondergang, zal het weten. Van Sion uit zal Ik 

de hele aarde aanspreken. (Ps. 50:1,2) Het kleine landje Nederland evengoed.  

  



‘Onze God zal komen, en niet zwijgen, een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en 

rondom Hem zal het zeer stormen’ (Ps. 50:3)  

  

Verbonden met miljoenen die Jezus en Zijn koninkrijk verwachten:  

  

J. den Admirant, dienaar van het Woord, Hoogeveen.  


