Een ANDER geluid !

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot LERING, tot WEDERLEGGING, tot VERBETERING, tot ONDERWIJZING…”
(2 Tim. 3:16 – SV)

“Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en kan gebruikt worden om
onderricht te geven, om DWALINGEN en FOUTEN te WEERLEGGEN…”
(2 Tim. 3:16 – NBV)

Wie is de ruiter
op het WITTE paard
uit Openbaring 6 ?

"All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/Index.html".

“En ik zag en zie, een WIT paard,
en hij die erop zat, had een boog.
En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit:
overwinnend en om te overwinnen.”
(vers 2)

Algemene noot:
1. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in één
oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
2. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
3. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
4. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt
3 hierboven.

Nieuwe opmaak: januari 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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Ruiter op het WITTE paard

Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?
“En ik zag en zie, een WIT paard, en hij die erop zat, had een boog.
En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit: overwinnend en om te overwinnen.”
1
(Openbaring 6:2 – zie noot )

Voorwoord:
Als wij, christenen, eenmaal een visie op een bepaald onderwerp hebben, is het heel moeilijk om ons ervan te
overtuigen dat het – op grond van de Bijbel – niet klopt. (Hoewel het op zich natuurlijk goed is om standvastig te
zijn, om niet – zoals staat in Efeze 4 vers 14 – bij elke “wind van leer” heen en weer geslingerd te worden, ofwel
steeds opnieuw van mening of visie te veranderen.)
Als je er, zoals ik, van overtuigd bent dat een bepaalde visie – op grond van de Bijbel – niet klopt, moet je er dan
“voor de lieve vrede” over zwijgen, of moet je proberen het (zo duidelijk mogelijk) uit te leggen in de hoop dat mensen er biddend over na zullen gaan denken?
de
Ik ga voor de 2 optie en hoop zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik – en met mij vele anderen – één en ander zien, al is het moeilijk om te bepalen wat voor een ander duidelijk is. En, al wordt het nog zo duidelijk mogelijk
uiteengezet, voor iemand die willens en wetens weigert het biddend te lezen en/of te bestuderen zal het nooit duidelijk worden. Toch wil ik een poging wagen, in de hoop dat de Here, zowel u, alsook mij, wijsheid zal geven door
inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest.

Is deze ruiter het beeld van Christus of van de antichrist ?
Of het beeld van één of meer – door Gods Geest GEROEPEN en GEZALFDE – christenen?
Een grotere tegenstelling, dan het antwoord op deze vraag, is volgens mij niet mogelijk. Het ene deel van de christenen antwoord dat het de antichrist is (of: satan/de duivel, de valse profeet, of wie dan ook uit het rijk der duisternis). Het andere deel antwoord: Het is de Here Jezus Christus (of: één of meer gelovigen geleid door Gods Geest).
Nu, welk antwoord dan ook het juiste is, één van de twee inzichten is wel een heel grote DWALING. Terwijl het
ook vaak zo is dat, als mensen op één belangrijk punt dwalen (d.i. MISleid zijn), er ook op andere punten DWALINGEN insluipen! Er zijn – helaas – niet voor niets zoveel groeperingen en kerken, met evenzoveel meningen en
uitleggingen van de Schrift. En dit is zeker NIET uit God!
En allen zeggen (en menen oprecht) door Gods Geest geleid te worden bij het antwoord!? En dit kan dus echt niet.
Er is maar één antwoord mogelijk, en Gods Geest zaait geen verwarring, dat doet de satan! God wil dat wij de
WAARHEID (Zijn PLAN met ons en de wereld) ONTDEKKEN. Hier moeten wij oprecht om bidden. En dan zal God
ons – door Zijn Geest – Zijn WAARHEID (Zijn PLAN) ontvouwen. Er staat niet voor niets geschreven: “Hij (d.i.
Gods Geest) zal ons in AL de WAARHEID leiden” (zie Joh. 16:13a) en “(Gods Geest) zal ons de toekomende
dingen verkondigen (d.i. ons, door een goddelijke openbaring, bekend maken wat in de toekomst te gebeuren
staat)” (zie Joh. 16:13c, en ook nog Luk. 2:26, Hand. 20:23 en Hand. 21:8-11). En, de toekomende dingen, dat is
waarlijk van toepassing op het Boek Openbaring, dat over de toekomst, de eindtijd, gaat.
Vaak is het zo, dat als men in één ding dwaalt (beter gezegd: MISleid is), men ook andere, vooral profetische gebeurtenissen (dus: gebeurtenissen die nog in de toekomst liggen) verkeert interpreteert. Daarom lijkt het mij zinvol
(en nodig) dat, als wij een verschil van inzicht hebben, wij SAMEN – dus beide partijen bij elkaar – God om Zijn
leiding en wijsheid zullen moeten gaan bidden. En ook, heel “gewoon”, SAMEN en BIDDEND Schrift met Schrift
vergelijken! En bij Schrift met Schrift vergelijken bedoelen we: de kernzaken uit de tekst met andere teksten – met
dezelfde kernzaken – vergelijken. Zoals hieronder is gedaan, in punt 1 t/m 5.
Voordat we verdergaan, om Schrift met Schrift te vergelijken, denk ik dat het nodig is dat we ons GOED realiseren
dat het Bijbelboek Openbaring “de Openbaringen van GOD aan Johannes” zijn (en dat ze pas in ± 90 na Chris2
tus aan hem werden geopenbaard – zie noot ):
Openb. 1:1
“Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te
tonen wat weldra (dus: in de toekomst) moet geschieden en die Hij door de zending van Zijn engel aan Zijn dienstknecht Johannes heeft bekendgemaakt”.
Het is dus geschreven vanuit Gods wil en plan met ons en de wereld. En het kan m.i. NOOIT Gods wil en plan zijn
om satan, op wat voor manier ook, “een kroon en de overwinning” toe te kennen!
 Misschien ten overvloede: Mijn bevindingen heb ik hieronder vermeld. Mede op basis daarvan heb ook ik
dus een mening. Mocht u, na het lezen hiervan, nog steeds een andere mening zijn toegedaan, dan zou ik
graag uw bevindingen (schriftelijk) ontvangen. Want… ook ik kan dwalen. En… degene die dwaalt weet dat
immers – als het “goed” is – niet zelf.
1

Wij hebben voor uw leesgemak en daar waar mogelijk gebruik gemaakt van “de Herziene Statenvertaling” (de deeluitgave uit
2006 – afgekort HSV) en verder vooral van de Statenvertaling (afgekort SV). Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2

Johannes moest, bij het aanschouwen van deze Openbaringen (in ± 90 na Christus), schrijven over “wat IS, en wat HIERNA
zal geschieden” (zie Openb. 1:19). Wat dus inhoudt dat (onder andere) de visie, dat het in Openbaring 12:1-5 over Maria en de
geboorte van Jezus zou gaan, niet kan kloppen! Want dat gebeuren gaat over het verleden! Voor meer over Openbaring 12, zie
eventueel de studie “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?”. GRATIS te downloaden op
www.eindtijdbode.nl
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Het ‘Schrift met Schrift’ vergelijken
1. Een WIT paard
Witte paarden vinden we ook vermeld in Openbaring 19:11 en 14: “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT
paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” “En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, bekleed met fijn linnen, wit en smetteloos”.
Vergelijk deze teksten met Openbaring 6 vers 2: “En ik zag en zie, een WIT paard, en hij die erop zat, had een
boog. En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit: overwinnend en om te overwinnen.”
 Als we, zoals hierboven, dus Schrift met Schrift vergelijken, dan kan het m.i. niet anders dan dat het antwoord op de vraag “wie is de ruiter op het witte paard (uit Openb. 6:2)”, Christus moet zijn.
Maar… we zullen de Schrift nog verder onderzoeken.
2. De kleur WIT
WIT staat in het Boek Openbaring ALTIJD in relatie tot God en/of Zijn Goddelijk werk in en door Zijn kinderen, de
ware christenen, heen. Logisch, want God – de Auteur van de Bijbel – zal satan NOOIT de kleur WIT toeschrijven!
(En ook geen overwinnaarsKROON, zoals ook vermeld in hetzelfde vers van Openbaring 6.)
We zullen daarom (weliswaar gedeeltelijk) ALLE teksten uit Openbaring waarin WIT als kleur genoemd staat, hieronder vermelden:
Openb. 1:14
“en Zijn hoofd en haar waren WIT (in het Grieks staat hier, alsook in de meeste andere teksten: “lěukŏs”),
als WITTE wol, als sneeuw…”
Openb. 2:17
“…en Ik zal hem een WITTE steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven…”
Openb. 3:4
“… en zij zullen met Mij wandelen in WITTE kleding, omdat zij het waard zijn.”
Openb. 3:5
“Hij die overwint, zal bekleed worden met WITTE kleren…”
Openb. 3:18
“…en WITTE kleren, opdat u bekleed wordt…”
Openb. 4:4
“…En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met WITTE kleren…”
Openb. 6:2
“En ik zag en zie, een WIT paard…”
Openb. 6:11
“En aan ieder van hen werd een lang WIT gewaad gegeven…”
Openb. 7:9
“…een grote menigte…stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met WITTE gewaden…”
Openb. 7:13
“…Dezen, die bekleed zijn met WITTE gewaden, wie zijn zij…?”
Openb. 7:14
“…Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking, en zij hebben hun gewaden gewassen,
en ze hebben die WIT gemaakt in het bloed van het Lam.”
Openb. 14:14 “En ik zag, en zie, een WITTE wolk, en op de wolk zat Iemand…”
Openb. 15:6
“…gekleed in smetteloos en blinkend (in de KJV staat: WIT, en in het Grieks: “lamprŏs”) linnen…”
Openb. 19:8
“En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend (in de KJV staat: WIT, en in het Grieks:
“lamprŏs”) fijn linnen te kleden…”
Openb. 19:11 “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en
waarachtig genoemd…”
Openb. 19:14 “En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, bekleed met fijn linnen, WIT en
smetteloos”
Openb. 20:11 “En ik zag een grote WITTE troon en Hem Die daarop zat…”
In het gehele Boek Openbaring is dit “WIT” (op 2 keer na) afgeleid van het Griekse woord “lěukŏs” wat “wit en/of
blinkend maken/gemaakt” betekent. Alleen in Openbaring 15:6 en 19:8 is het afgeleid van het Griekse woord “lamprŏs” wat wit, helder, rein, blinkend, zuiver etc. betekent.
 Zoals duidelijk blijkt uit de vele teksten hierboven (en ook uit vele andere teksten uit de Bijbel) wordt met de
kleur WIT bedoeld: rein, zuiver, smetteloos, heilig, blinkend (licht), etc. Nou niet bepaald typeringen van de
satan of de antichrist (d.i. satan geïncarneerd in een mens).
Zie voor de betekenis van “WIT” bijvoorbeeld ook nog Esther 8 vers 15: “…een hemelsblauw en WIT koninklijk
kleed, en met een grote gouden KROON…” (SV), Daniël 11 vers 35: “En van de leraars zullen er sommigen vallen,
om hen te louteren en te reinigen, en WIT te maken, tot de tijd van het einde toe…” (SV), en Daniël 12 vers 10:
“Velen zullen er gereinigd en WIT gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddeloos (blijven)
3
handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen (de zgn. wijze maagden – zie noot )
zullen het verstaan.” (SV)
Iemand, die de ruiter als type van de antichrist ziet, opperde op bovenstaande bevindingen: “En het wit van de
melaatse dan?” (Bedoeld wordt: Als de melaatsheid, wat het beeld van de zonde is, wit genoemd wordt, dan kan
het witte paard uit Openbaring 6 ook wel de antichrist zijn). Ik zou er, zeker in dit verband, zelf niet opgekomen zijn,
maar vooruit ook dit zoeken we verder uit.
Zowel in Exodus 4:6, Numeri 12:10 alsook in 2 Koningen 5:27 vinden we dit “wit” bij melaatsheid vermeld (in ieder
geval in de SV). Maar, het is goed om te weten dat er weliswaar “wit als sneeuw” (in de SV) staat, maar dat het
woord “wit” cursief gedrukt staat. Dit betekent dat het betreffende woord NIET in de Hebreeuwse grondtekst staat,
maar dat het is toegevoegd door de vertalers! Er staat eigenlijk “melaats, als sneeuw”!

3

Zie eventueel de studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, GRATIS te
downloaden op www.eindtijdbode.nl
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In de Studiebijbel staat bij alle drie de Bijbelteksten zo goed als hetzelfde vermeldt, namelijk (samengevat): ‘Melaats’ moet niet zonder meer gelijkgesteld worden aan lepra; het woord is in de Bijbel een verzamelnaam voor allerlei huidziekten, zoals o.a. psoriasis en eczeem. De zieke huid is ‘als sneeuw’, waarin men meestal een verwijzing ziet naar de kleur van de huidaandoening, maar waarschijnlijker is dat het betrekking heeft op de huidschilfers die, als sneeuwvlokken, van het lichaam dwarrelen (vergelijk het woordgebruik in Ps. 68:15). In ieder
geval onderstreept de vergelijking het huiveringwekkende van de ziekte.
3. De BOOG in de handen van deze ruiter
Om de (eventuele) betekenis van de BOOG te achterhalen, of te weten te komen WIE de BOOG hanteert, vergelijken wij Openbaring 6 vers 2, uitgebreid, met:
Ps. 7:12-13
“God is een rechtvaardige Rechter, een God Die iedere dag toornt (nl. over de goddeloosheid, zonde en ongerechtigheid). Als men zich niet bekeert (van deze goddeloosheid, zonde en ongerechtigheid),
dan zal Hij Zijn zwaard scherpen, Zijn BOOG spannen en aanleggen”.
Hab. 3:8-9
“...Was Uw toorn tegen de rivieren, was Uw verbolgenheid tegen de zee, toen Gij op Uw
paarden reedt?... De naakte grond (of: de naaktheid, d.i. ‘de naakte waarheid’ aangaande uw zonde en
ongerechtigheid – zie Openb. 3:18), werd ontbloot door Uw BOOG (d.i. door Uw Woord), om de eden
(de beloften van God), aan de stammen gedaan door het woord (d.i. Gods Woord)…” (SV)
Klaagl. 2:4
“Hij (d.i. de Here God) heeft Zijn BOOG gespannen als een vijand; Hij heeft zich met Zijn rechterhand gesteld als een tegenpartijder, dat Hij doodde al de begeerlijke dingen der ogen (d.i.
het wereldsgezinde en vleselijke denken en leven van vele christenen – zie 1 Joh. 2:15-17)…” (SV)
Ps. 45:5
“Rijd voorspoedig uit in Uw heerlijkheid, op het woord van waarheid (d.i. het Evangelie, zie 2
Kor. 6:7, 2 Tim. 2:15 en Jak. 1:18), zachtmoedigheid en gerechtigheid;…”
Wat opvalt, is dat we steeds lezen: Zijn boog of Uw boog. En ook van “het Woord (van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid)”. De BOOG in de hand van deze ruiter (op het witte paard) vertelt ons dus van Zijn “wapen”, namelijk: het Woord van God. Maar tegelijkertijd wordt er in bovenstaande verzen ook gesproken over
toorn, namelijk van Gods toorn tegen zonde en ongerechtigheid. En er staat ook dat God alle zondige dingen, die
wij met onze ogen begeren, in ons wil doden! Want… zonde of begeerte begint met ‘zien’, vervolgens komen de
zondige gedachten, die – als wij ze niet in Jezus Naam uitbannen (lees Matth. 18:8-9 en wordt overtuigd van de
ernst hiervan) – vaak, en soms pas jaren later, gevolgd worden door de (zondige) ‘daad’! En als dit niet verandert
in ons hart en leven dan zal daarop Gods oordeel (moeten) volgen!

Ter verduidelijking van het verband van de BOOG met het 1ste zegeloordeel:
Het openen van de 7 zegels door het Lam worden ook wel de zegeloordelen genoemd (waarna ook nog de 7
bazuin- en de 7 fiool- of schaaloordelen volgen). God gaat deze wereld namelijk oordelen, en begint Zijn
oordeel bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Het “huis van God” is het beeld van de (wereldwijde) Geste
meente waartoe wij behoren als we in Jezus Christus geloven. De opening van het 1 zegel (het zegel met
de ruiter op het witte paard) is dus het begin van het oordeel, bestemd voor “het huis van God”. Maar
waarom zou Zijn oordeel bij ons beginnen? Omdat “het huis van God” nog niet klaar is om Jezus als HemelBruidegom te ontmoeten! Meer dan ooit tevoren zijn vele christenen (die navolgers van Christus heten te zijn)
wereldsgezind en vleselijk ingesteld. Lees 2 Timótheüs 3 vers 2-5, waar de conclusie is: “zij hebben een schijn
van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God”, daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen. Lees ook Openbaring 3 vers 15-19, waar staat: “omdat u (geestelijk) lauw
bent… zal Ik u uit Mijn mond spuwen”! Men denkt vaak dat “alleen maar geloven” voldoende is. Nu, om straks
te kunnen behoren tot die REINE Bruid van Christus (zie Ef. 5:27) is dat NIET voldoende. Om daartoe te geraken dienen wij waarlijk een gekruisigd leven te leiden, afgestorven aan onze zondige verlangens en begeerten. En zo niet, dan komt het oordeel van God over ons, wat inhoudt dat wij in de grote verdrukking terechtkomen omdat wij (in geestelijke zin) niet gereed waren als Bruid, want – voor alle duidelijkheid – Christus
kan en wil niet met een ONreine Bruid huwen. Jezus zegt niet voor niets in Matthéüs 7 vers 23: “…ga weg van
Mij, u die de ongerechtigheid werkt”. En daar, in die grote verdrukking, zullen diegenen hun geloof in Christus
(letterlijk) met de dood moeten bekopen. De antichrist zal namelijk alle christenen doden tijdens zijn 3½ jarige
heerschappij. En dat is dan Gods oordeel over “het huis van God”, over alle christenen die ongehoorzaam
zijn en blijven aan Zijn Boodschap van “het kruis”, een Boodschap die in de eindtijd (weer) luid en duidelijk
gehoord zal worden.
De BOOG van deze ruiter is daarom ook niet zomaar een Boog, niet ‘zomaar’ het Woord van God in algemene zin,
neen, het is een Boodschap die vooral bedoeld is voor al die christenen die Jezus Christus spoedig verwachten als
“hun” Bruidegom. Het is de Boodschap van “het kruis”: Zoals geschreven staat in 1 Korinthe 2 vers 2: “…Jezus
Christus en Dien gekruisigd…!” Ofwel “Jezus Christus en degenen die – met Hem – gekruisigd zijn! Dus: ook
wij moeten – in geestelijke zin – met Hem gekruisigd (willen) worden: namelijk: afsterven aan (d.i. verlost worden van) onze oude, zondige natuur!
 Velen zeggen dat dit NIET mogelijk is, maar Paulus, die deze geïnspireerde uitspraak deed, leefde wel degelijk ‘een gekruisigd leven’. Lees aandachtig over zijn bekeerde leven, over zijn ‘handel en wandel’, en u
zult ‘proeven’ wat een gekruisigd leven inhoudt. (En hopelijk ook inzien dat het dus mogelijk is om een ge4

De Studiebijbel is uitgegeven door uitgeverij “In de Ruimte” (IdR) te Soest en “Centrum voor Bijbelonderzoek” (CvB) te Veenendaal. De
Studiebijbel bestaat in totaal uit 17 delen, die tussen 1986 en 2001 zijn verschenen.
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kruisigd leven te leiden, en ook dat het nodig is om ECHT door God gebruikt te kunnen worden.) Paulus
kon OPRECHT zeggen: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in
mij” (Gal. 2:20a). Dit wordt nog verduidelijkt in 1 Korinthe 6:19 waar staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest (waarin Hij woont en troont – d.i. waarin Hij het voor het zeggen moet hebben, door Zijn Geest), Die in u is en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u niet (meer) van uzelf bent?” Want
“wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Gal. 5:24)
Weliswaar is de strijd tegen satan en zijn (zonde)macht door Jezus – aan het kruis op Golgotha – gestreden en
door Hem volbracht en gewonnen, maar… ook wij, als christenen, moeten (willen) “sterven aan het kruis”; afsterven aan onze oude, zondige natuur. Dit Woord van het kruis – dus: het (willen) afsterven aan onze oude, zondige
natuur – is in de loop der eeuwen door satan weggemoffeld, weggedrukt, maar zal in de eindtijd weer met kracht
gepredikt worden. De Boodschap van “het kruis” is een waarheid die door Luther weer werd teruggevonden, maar
– helaas – later toch weer verloren is gegaan. Het was en is geen populaire Boodschap! Maar… in de eindtijd
zal deze Boodschap sterk naar voren worden gehaald.
Dit Evangelie van “het kruis” – je zou kunnen zeggen “het VOLLE Evangelie”, hier uitgebeeld door een "BOOG" –
houdt de ruiter zegevierend in de hoogte, zo Gods ware Woord verheerlijkend. We zien hier echter geen pijl, geen
aanvalswapen, omdat de overwinning over ‘de macht van satan en zonde’ door Jezus Christus – ongeveer 2000
jaar geleden, op het kruishout van Golgotha – werd behaald. Alleen satan schiet “met vurige pijlen” (zie Ef. 6:16)
op ons, zijn vijanden, met als doel: ons te ontmoedigen en/of te misleiden of, erger nog, ons van het ware geloof af
te brengen.
Maar deze ruiter op het witte paard heeft zelf deel gekregen aan Jezus’ overwinning (over satan en zijn zondemacht). Hij is dus – in en door de Heilige Geest – verlost van de (satanische) zondemacht, en hij wil niets anders
dan, door de prediking van het VOLLE Evangelie (dus inclusief de Boodschap dat wij moeten afsterven aan onze
oude, zondige natuur), dat ook zijn toehoorders het gepredikte Woord van “het kruis” aannemen en zo deel krijgen
aan die overwinning (over de zondemacht).
 Mocht u hier meer over willen weten, er staan diverse Bijbelstudies over dit onderwerp op onze website
www.eindtijdbode.nl die u GRATIS kunt downloaden.
4. De KROON, die door de ruiter wordt gedragen
KROON (of KRANS) – afgeleid van het Griekse woord “stěphanŏs”, wat “krans” betekent, als een teken van overwinning – staat in het Boek Openbaring (en in de rest van het Nieuwe Testament) ALTIJD in relatie tot God en/of
Zijn kinderen (de ware christenen). Het woord “krans” is letterlijk een overwinningskrans; het is de zgn. lauwerkrans, officieel gemaakt van laurierbladeren, als teken van overwinning.
2 Tim. 4:8
“Verder is voor mij weggelegd de lauwerkrans van de rechtvaardigheid, die de Here, de
rechtvaardige Rechter, aan mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.”
We zullen daarom ook nu weer (gedeeltelijk) ALLE teksten uit Openbaring waarin KROON of KRANS – afgeleid
van het Griekse woord “stěphanŏs” – genoemd staat, hieronder vermelden:
Openb. 2:10
“Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult… Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u geven de
KROON des levens.”
Openb. 3:11
“Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw KROON neme.”
Openb. 4:4
“…En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden
KRONEN op hun hoofd.”
Openb. 4:10
“…de 24 ouderlingen… aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. Zij wierpen hun KRONEN
neer voor de troon…”
Openb. 6:2
“En ik zag en zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem werd een
KROON gegeven…”
Openb. 12:1
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan
5
was onder haar voeten en op haar hoofd een KROON van 12 sterren.” (zie noot )
Openb. 14:14 “En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand, gelijkend op een mensenzoon,
met op Zijn hoofd een gouden KROON…”
Vergelijk – in verband met KROON (of KRANS) – ook nog Openbaring 6:2 met 1 Korinthe 9:25-27, 2 Timótheüs
4:8, 1 Thessalonicenzen 2:19-20, 1 Petrus 5:2-4, Jakobus 1:12 en Openbaring 2:10.
 Na bovenstaande uitleg lijkt het mij ONdenkbaar dat, in Openbaring 6 vers 2, met KROON (afgeleid van
het Griekse woord “stěphanŏs”) de duivel, de antichrist, de valse profeet, of wie dan ook uit het rijk der
duisternis wordt bedoeld.
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In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12 vers 1:
“…De vrouw in het visioen wordt getekend als een hemelse figuur (vergelijk Openb. 1:16, 10:1 en19:7), die bekleed is met de
zon (vergelijk Ps. 104:2) en de maan als voetbank heeft, dat wil zeggen: als iemand die zich in een bijzonder verheven positie,
een ereplaats, bevindt. Gekroond met 12 sterren, een teken van koninklijke waardigheid…”.
Vergelijk ook Openbaring 12:1 met Hooglied 6:10. In dit vers uit Hooglied – het Boek dat gaat over “Bruid en Bruidegom” –
lezen wij : “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend
als een vaandelvrouw?” (De Nieuwe Bijbelvertaling). Hier wordt dus de Vrouw (voor haar huwelijk “de Bruid” genoemd) uitgebeeld. Voor meer over deze Vrouw, zie de studie: “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?”. GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
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In Openbaring 9:7 staat ook nog: “als kronen”, en hiermee worden, net als in 2 Korinthe 11:14, de satan en/of zijn
werkers bedoeld, die zich “als een engel des lichts” (zie NBG en HSV) voordoen.
Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns
6
inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie noot ). Wat letterlijk betekent: “met een band
binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
Ook nu weer zullen we (gedeeltelijk) teksten uit Openbaring waarin KROON – afgeleid van het Griekse woord “diadēma” – genoemd staat, hieronder vermelden:
Openb. 12:3
“…En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen (d.i. satan die, met zijn zondemachten, werkzaam is
7
in de harten en levens van gelovigen – zie noot ) en 10 horens. En op zijn koppen 7 KRONEN”.
Openb. 13:1
“En ik zag uit de zee een beest (d.i. het beeld van de antichrist) omhoogkomen,… en op zijn horens
waren 10 KRONEN…”
Maar… als Christus wederkomt dan moeten deze “diademen en/of kronen”, waarmee de antichrist (in wie satan
woont en troont), zichzelf gekroond heeft, van Godswege afgedaan worden. Dit kunnen wij lezen in Ezechiël 21
vers 25-27:
"En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël (hij wordt hier “vorst van Israël” genoemd, omdat hij – d.i. de antichrist, in wie
satan woont en troont – zegt de teruggekomen Christus te zijn), wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid; alzo zegt de Here HERE: Doe die HOED (letterlijk: het diadeem, de hoofdband) weg, en zet die KROON af,
deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen Degene, Die nederig is, en vernederen degene, die hoog is. Ik
zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat Hij (d.i. Jezus Christus) kome,
die daartoe (d.i. op de kroon) recht heeft, en aan Wie Ik dat geven zal (als teken van Zijn Koningschap, tijdens het 1000jarige Vrederijk)." (SV)
In Openbaring 19:12 wordt hetzelfde woord “diadēma” gebruikt, terwijl het hier toch duidelijk over Christus gaat (zie
het eraan voorafgaande vers 11): “En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren VELE KRONEN…”. Het moet toch voor een ieder duidelijk zijn dat hier niet dezelfde betekenis aan het woord “diadēma” gegeven kan worden als bij Openbaring 12:3 en 13:1. Hier, in Openbaring 19:12, betekent het woord “diadēma” m.i.
wel degelijk letterlijk een diadeem als zijnde een koninklijke KROON. (Misschien ten overvloede: zie nogmaals noot
6, de uitleg van het Griekse woord “diadēma”!).
In de Studiebijbel vinden wij dan ook bij Openbaring 19:12 nog de volgende uitleg: “Dat Christus ‘vele diademen’
om Zijn hoofd draagt staat in contrast met de 7 diademen van de draak en de 10 diademen van het beest uit de
zee (zie Openb. 12:3 en 13:1): Christus’ Koninklijke macht en waardigheid overtreft die van Zijn tegenstanders. Hij
is immers ‘Koning der koningen en Here der heren’ (zie Openb. 17:14 en 19:16).”
5. Het “OVERWINNEND en OM TE OVERWINNEN” uitgaan van deze ruiter!
Na bovenstaande uitleg bij punt 1 t/m 4 lijkt het mij duidelijk dat het “OVERWINNEND en OM TE OVERWINNEN”
uitgaan van deze ruiter zeker NIET over de antichrist kan gaan. Er staat eigenlijk dat de overwinning DEFINITIEF
behaald wordt, want de ruiter is (of wordt) een KROON – een lauwerkrans, als teken van overwinning – gegeven (zie uitleg bij punt 4). En het kan m.i. NOOIT Gods wil en plan zijn om satan, op wat voor manier ook, “een
kroon en de overwinning” toe te kennen!
Satan behaalt hooguit een TIJDELIJKE overwinning (zie eventueel Openb. 11:7 en 13:7 in combinatie met Matth.
10:28 waar staat: “wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees
bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam kan verderven in de hel”). Want, de in Openbaring 11:7 en 13:7 door
satan “overwonnen en gedode heiligen” worden later weer levend – zelfs tot in alle eeuwigheid (zie Openb.
11:11-12 en 7:14, waarbij wij voor ogen moeten houden dat het Boek Openbaring de gebeurtenissen van de
eindtijd niet geheel in strikt chronologische volgorde weergeeft.)
In het Grieks is het woord voor “overwinning” afgeleid van “nikaō”, hetzelfde woord wat gebruikt wordt bij de meeste woorden die, in ieder geval in het Boek Openbaring, als “overwinning” zijn vertaald.
In de Engelse vertaling is er iets meer variatie in de gebruikte woordkeus.
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In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool
van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord
dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openb. 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan:
een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet.
7

De zonden (7 hoofdzonden), die veelal in de Gemeenten – en dus in de harten en levens van gelovigen – heersen, zijn:
1. hoererij (zondige seks, zoals seks voor het huwelijk, homofilie etc.)
2. de leugengeest
3. hoogmoed, heerszucht, grootsheid des levens
4. koopmanschap, geldzucht
5. jaloezie
6. roddel, laster, oordeel
7. schijnheiligheid, vrome schijn.
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• In veel verzen in Openbaring, waar (in het Nederlands) het woord “overwinnen” gebruikt wordt, staat: “Wie overwint…”, of “hij die overwint…”. En, als die betreffende overwinning door de christen behaald wordt, dan volgt er
een Goddelijke belofte (zie Openb. 2:7, 11, 17, 26, 3:5, 12, 21, 21:7). In het Engels is dit “overwinnen” vertaald
met “to him/he that overcometh” of “to him/he who overcomes”.
• De in Openbaring 6:2 gebruikte woorden voor “overwinnend en om te overwinnen” zijn in de Engelse King James
Version – als enige in het boek Openbaring – vertaald met “conquering, and to conquer” wat, naast overwinnen,
ook betekent: “de overwinnaar zijn” en “zegevieren”. En dit is (ook weer in de KJV) van hetzelfde woord afgeleid
als “de overwinnaars” uit Romeinen 8:37. “Maar in dit alles zijn wij meer dan OVERWINNAARS (van het Griekse
woord “hupěrnikaō”, in de KJV “more then conquerors”) door Hem, Die ons heeft liefgehad”. Volgens mij wordt hier, in beide teksten, bedoeld: de DEFINITIEVE overwinning die in en door Christus wordt behaald!
Tot slot:
Sommigen die in deze ruiter de antichrist zien, beweren dat hun zienswijze in overeenstemming is met hetgeen
Jezus profeteerde in Matthéüs 24. Zelf zal ik hier niet verder op in gaan omdat in onderstaand onderzoek – een
onderzoek uit verschillende bronnen – dit m.i. duidelijk wordt uitgelegd (zie uitleg nr. 6, op blz. 9 t/m 11).

Nog meer onderzoek, uit verschillende bronnen
Voor degenen die meer onderzoek willen doen zullen we hieronder ook nog verschillende Bijbeluitleggers aan het
woord laten. Uitleg 1 t/m 3 zijn “algemeen bekende en/of erkende Bijbeluitleggingen”, terwijl uitleg 4 t/m 7 Bijbeluitleggingen zijn van mij PERSOONLIJK bekende Bijbeluitleggers, waarvan er nu nog maar één in leven is.
⇒ UITLEG 1
Uit de Studiebijbel:
“Johannes ziet dat de oproep van het levende wezen (de letterlijke vertaling van “één van de 4 dieren” – AK) beantwoord
wordt en vestigt met ‘en zie’ de aandacht op wat er gebeurt: er verschijnt een ruiter op een wit paard die over de
aarde gaat rijden. Hij heeft een boog, dat is een Oosters oorlogswapen (zie Jer. 49:35, 51:3, 56 en Ps. 7:13-14), bij
zich. De krans die hij ontvangt is de beloning voor een overwinnaar (zie commentaar bij Openb. 2:10, hieronder vermeld als noot a. – AK). De passieve vorm ‘hem werd gegeven’ (“edothē”) is een omschrijving van het feit dat God Zelf
iets geeft, in dit geval de krans (en wordt daarom “passivum divinum” genoemd). Deze verhullende manier van
zeggen komt vaak voor in Openbaring (bijv. in 9:1, 3, 5). Het is één van de manieren waarop Johannes uit eerbied
vermijdt God direct te noemen, vergelijkbaar met het spreken over ‘de stem’ in vers 6 (zie commentaar, niet vermeld
– AK). Aan de vermelding van de boog en de krans voegt Johannes nog toe dat de ruiter ‘overwinnende en opdat
hij overwint’ uitgaat. Deze uitdrukking wijst op de zekerheid dat de ruiter ook in de toekomst zal overwinnen.
De identiteit van deze ruiter is omstreden. Velen menen dat hij een oordeel brengt, waarbij specifiek gedacht wordt
aan oorlog, omdat hij met de ruiters in de volgende verzen deel uitmaakt van een zelfde serie. Men kan voor deze
opvatting wijzen op parallellen met de kleuren van de paarden in Zach. 6:1-8 en op overeenkomsten met de valse
christussen in Marc. 13:5-6 en met de valse apostelen in 2 Cor. 11:13-15. Volgens sommigen is deze ruiter zelfs
de antichrist. Deze ruiter zou Christus niet kunnen zijn, omdat dan het Lam dat de zegels opent Zijn eigen optreden
zou aankondigen. Ook wordt er gezegd dat de eerste vier zegels onheil inhouden, omdat het OT op verschillende
plaatsen een viervoudig onheil voorzegt (bijv. Jer. 15:2 en Ezech. 5:12).
Andere uitleggers menen echter dat deze ruiter wel Christus kan zijn. Argumenten hiervoor zijn
• de parallellen met Ps. 45:4-6 en Openb. 19:11-16,
• het feit dat de kleur wit elders in het boek Openbaring een positieve betekenis heeft (bijv. in 3:4, 5, 18 en
4:4), en
• het ontbreken van de vermelding van een concrete nood of ramp in dit vers.
Dat de ruiter op het paard dezelfde persoon zou zijn als het Lam (zie vers 1), blijft echter een probleem. Daarom is
wel voorgesteld dat de ruiter opgevat moet worden als beeld van de wereldwijde verkondiging van het Evangelie. In Jezus’ ‘rede over de laatste dingen’ is de evangelieverkondiging namelijk ook een positieve uitzondering in
de reeks rampen en oordelen (zie Matt. 24:14 en Marc. 13:10). Deze uitleg sluit ook aan bij het feit dat de volgende ruiters evenmin individuele personen zijn. Het witte paard spreekt dan over de overwinningstocht van het
Evangelie door de wereld. De pijlen die de eerste ruiter met zijn boog afschiet zijn volgens deze opvatting
de evangeliewoorden die de harten van mensen raken (vergelijk Jes. 49:3).
Het is moeilijk om een conclusie te trekken. Het gebruik van het woord ‘overwinnen’ brengt geen beslissing in deze
moeilijke kwestie, want dit woord kan zowel wijzen op Christus (vergelijk Openb. 3:21 en 5:5) als op een boze
macht (zie Openb. 11:7 en 13:7). Wel wordt deze eerste ruiter enigszins van de andere drie onderscheiden
door het woord ‘ander’ in vers 4 (zie commentaar, hieronder vermeld als noot b. – AK). Maar het gegeven dat de volgende drie paarden oordelen brengen, blijft een argument voor de opvatting dat de ruiter op het eerste paard
eveneens oordeel brengt.” (aldus de Studiebijbel)
•

8

Noot a: “We moeten niet zozeer denken aan de koningskroon, maar eerder aan de ‘krans’ die aan de winnaars
van sportwedstrijden werd gegeven (zie 1 Cor. 9:25, 2 Tim. 2:5 en 1 Petr. 5:4). Smyrna stond bekend om zulke
spelen. Omdat er ook sprake is van de ‘boom des levens’ (zie Openb. 2:7 en 22:2, 14), die het eeuwige leven
in het volmaakte Koninkrijk van God voorstelt (zie commentaar bij Openb. 2:7, niet vermeld – AK), zullen we
‘kroon des levens’ niet moeten lezen als de ‘kroon’ die bestaat uit het eeuwige leven, maar als de ‘kroon’ die
hoort bij het eeuwige leven. Het is, om met een ander beeld te spreken, ‘de kroon op het levenswerk’
van de christen.” (aldus de Studiebijbel)
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•

Noot b: “Na het openen van het tweede zegel ziet Johannes een tweede paard, dat rossig of rood van kleur is.
Rood is de kleur van bloed: de ruiter die erop rijdt veroorzaakt bloedvergieten op aarde. Het woord ‘ander’ in
de aanduiding van het paard kan inhouden dat dit paard in een bepaald opzicht verschilt van het vorige; dit woord kan daardoor invloed hebben op de uitleggers van vers 2. De tweemaal gebruikte passieve vorm
‘hem werd gegeven’ (passivum divinum, zie commentaar bij vers 2) wordt door Johannes gekozen om aan te
duiden dat God Zelf aan de ruiter op het rode paard opdrachten geeft.” (aldus de Studiebijbel)

************
⇒ UITLEG 2
Uit de Statenbijbel:
Met het witte paard (uit Openb. 6:2) “wordt de zuivere prediking van het Evangelie verstaan, welke Christus, de
Koning der koningen, Die dit paard regeert (gelijk hierna verklaard wordt in Openb. 19:11 enz.), door de gehele
wereld met de kracht van Zijn Geest, als met Zijn boog, gewapend zijnde, heeft verbreid, en allen tegenstand
door Zijn dienaren heeft overwonnen, zo dat Hij, niettegenstaande de vervolgingen van de heidense en andere
barbaarse of ketterse koningen in Oosten en Westen daarin de overhand heeft behouden.” (aldus de Statenbijbel)

************

•

•

•

•

⇒ UITLEG 3
(Gedeelten) uit de Dächsel Bijbelverklaring:
“…Maar deze ruiter hier is overwinnaar nog voordat hij de slag heeft geslagen. De overwinnaarskrans is hem
reeds op het hoofd gezet, terwijl hij nog maar ten strijde uittrekt, en zo gaat hij die in met het volle bewustzijn
dat hem gelukken moet, waartoe hij is gezonden. Het schijnt, dat wij slechts aan Eén mogen denken, aan
Hem, die in hoofdstuk 19:11 en verder onder hetzelfde beeld voorkomt, aan de verheerlijkte Christus. Alhoewel
Hem nu nog lang niet alles in de wereld onderworpen is, wordt Hem toch reeds de overwinnaarskroon gegeven, omdat Zijn overwinning reeds zo goed als aanwezig is (zie Ps. 110). Daarop wijst ook de kleur van Zijn
paard… Deze mening omtrent de eerste ruiter, welke zich vanzelf aan ons voordoet, wordt dan ook bij het
grootste getal der uitleggers gevonden, en dan zou de betekenis van dit gezicht deze zijn, dat aan Christus
macht en bestuur alle volgende feiten onderworpen zijn. Zijn boog, met de zeker treffende pijl van het woord.
Zijn krans of Zijn kroon is de diadeem van Zijn principiële overwinning over alle macht der wereld en der duisternis…” (aldus Gärtner)
“Het is dezelfde, die ook later zal voortkomen, als zittende op een wit paard, en daar de naam draagt van de
‘Getrouwe en Waarachtige’, die krijg voert in gerechtigheid;… het is Jezus Christus, bovenal te prijzen in eeuwigheid. De kroon der koninklijke waardigheid wordt geplaatst op Zijn hoofd, terwijl Hij uittrekt ter uitoefening
van Zijn vorstelijke en rechterlijke ambt; op een blinkend paard is Hij gezeten ten teken van Zijn onvergelijkelijke heerlijkheid, en Zijn uittocht is zodanig, dat Hij zonder ophouden of vertragen de ene overwinning bij de andere voegt… Met onweerstaanbare kracht gordt Hij Zich aan tot een luisterrijke overwinning…” (aldus Dressel)
“Johannes zag in vier onderscheidende vertoningen vier paarden van verschillende kleuren… Het paard, dat
hij zag, in het eerste gedeelte van de geopende boekrol, was wit, om de overwinningen van de ruiter af te beelden. Immers van ouds werden in de zegepralen bij de Romeinen, witte paarden gebruikt. Ook vertoonde zich
de ruiter in alles als een zegepralend overwinnaar. Overwinning is derhalve de hoofdzaak, welke vertoond
werd. Maar welk een overwinning is hier bedoeld? Volgens ons, de zegepraal, die het Evangelie behaald
heeft op het ongeloof, door een verbazende voortplanting van het Christendom, onder allerlei heidenen…”
(aldus Klinkenberg)
“…Door het witte paard wordt de zuivere prediking van het Evangelie verstaan, welke Christus, de Koning der koningen, die dit paard regeert, gelijk hierna verklaard wordt (in Openb. 19:11), door de gehele wereld met de kracht van Zijn Geest, als met Zijn boog gewapend zijnde, heeft verbreid, en allen tegenstand
door Zijn dienaren heeft overwonnen, alzo dat Hij niettegenstaande de vervolgingen van de heidense en andere barbaarse of ketterse koningen in het oosten en westen, daarin de overhand heeft behouden. (Staten
overzicht). … En ik zag, ik merkte met verlangen en aandacht toen het Lam, de Here Jezus, één van de zegelen geopend had, het eerste, en ik hoorde één uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, het
8
eerste dier, een sterk, moedig en onversaagde leraar (zie noot – AK), met grote ernst en met een ontzettende en doordringende stem, mij en alzo een ieder aanmoedigende: kom en zie. Let hier op, hier is wat groots te
zien, dat tot veel sterkte en gemoedigdheid dient. En ik zag en zie een wit paard. Paarden gebruikt men in de
oorlog en ook om brieven snel naar ver afgelegen plaatsen te zenden. Door paarden worden soms verstaan
de uitvoeringen van Gods besluiten over de wereld, op een snelle en ontzaggelijke wijze (zie Zach. 1:8,
“…achter hem waren rode, bruine en witte paarden” en in Zach. 1:10, “…Deze zijn het, die de Here uitgezonden heeft, om het land te doorwandelen”). Somtijds betekenen zij de gelovigen, die met lust en een
verheven hart Gods welbehagen doen (zie Zach. 10:3, “…Hij zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit
in de strijd” en in Openb. 19:14, “En de heirlegers volgden Hem op witte paarden…”). Hier is ook een wit
paard, hetwelk te kennen geeft zuiverheid, overwinning en blijdschap. En (de ruiter - AK) die daarop zat wordt wel
niet genoemd, ook niet beschreven in zijn gedaante; maar aan zijn wapen (de boog - AK), aan zijn kroon, aan zijn
werk, ziet men, dat door deze rijder de strijdende Kerk verstaan wordt, welke zit, steunt en gebouwd is op het
fundament der apostelen en profeten, en als rijdende op het Woord Gods, als in Psalm 45:5, “Rijd voorspoedig
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Deze “LERAAR” vinden wij terug in Joël 2 vers 23a: “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God;
want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (d.i. de Heilige Geest)”. Zie ook nog noot 10.
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in Uw heerlijkheid, op het Woord der waarheid…”. De Kerk wordt beschreven van haar wapen, kroon en werk.
Het wapen, waarmee de Kerk streed, is een boog, om door het Woord, als pijlen het hart te treffen van de ene
tot bekering, en van de andere tot kwelling en pijniging, gelijk Psalm 45:6 zegt: “Uw pijlen zijn scherp; volken
zullen onder U vallen; zij treffen in het hart van des Konings vijanden”. De Kerk heeft geen lichamelijke wapenen, haar wapen is het Woord Gods, hetwelk ook genoemd wordt het zwaard des Geestes (zie Ef. 6:17).
Dit wapen is krachtig door God, tot nederwerping der sterkten (zie 2 Kor. 10:4-5). De Kerk wordt beschreven
van haar kroon. En hem (de ruiter – AK) is een kroon gegeven. De Kerk had tot hiertoe wel gestreden en de
overwinning gehad, waarop de kroon beloofd is, maar zij wordt nu als een overwinnares gekroond; de kroon
geeft hier haar heerlijkheid te kennen (zie Ezech. 16:12, “Ik deed…een kroon der heerlijkheid op uw hoofd”).
… God kroont haar met Zijn goedgunstigheid, zij is een sierlijke kroon in de hand des Heren. Zij is een koninklijk priesterdom… En Hij ging uit, overwinnende, en opdat Hij overwonne. Tot hiertoe was de Kerk voorspoedig geweest, en allerlei natiën waren onder de gehoorzaamheid van de Here Jezus gebracht; zij zou in
het toekomende voortgaan, en niettegenstaande de zware verdrukkingen, die haar zouden overkomen,
zou zij niet alleen staande blijven, maar zij zou het Rijk van de Here Jezus nog verder verbreiden. Deze
verborgenheid was nodig tot vertroosting en bemoediging der Kerk.” (aldus Brakel)
• “Het witte paard beduidt het Evangelie en de prediking ervan door de dienaren en alle gelovigen, als
zijnde gelijk een paard, heerlijk, snel van loop, moedig tegen de vijanden, en door geen schrik te weerhouden, en wit wegens het heldere licht van het Evangelie, zuiverheid van alle smet der dwaling en
goddeloosheid, voortreffelijkheid boven alle menselijk wijsheid, en zeker triomferen over de vijanden.
(zie 2 Petr. 1:20, Tit. 1:2, Spr. 3:14-15 en Jes. 55:11).” (aldus à Marck)
Noot: Hoewel ik het niet helemaal met de vermelde uitleg van bovenstaande 5 schrijvers eens ben (voor “mijn”
visie – zie uitleg nr. 4 t/m 7), heb ik ze toch vermeld. Reden: ze wijzen, aangaande “deze ruiter op het witte
paard”, ALLEN op Christus’ en Zijn werk en – gelukkig – niet op het werk van de antichrist.

************
⇒ UITLEG 4
Uit de Bijbelstudie: “Wat de Schrift zegt over onze almachtige God” (blz. 29-30, digitale versie), door
E. van den Worm.

Het eerste zegeloordeel
Openb. 6:1-2

"En ik zag, toen het Lam één van de zegels geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren
(letterlijk: het levende wezen) zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en
ziet, een wit paard, en (de ruiter) Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven,
en Hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonne!" (SV)
Hier zien wij Gods dienstknechten – als overwinnaars van de eindtijd het ware, zaligmakende Evangelie verkondigend – door de Gemeente/Kerk gaan. Zelf zijn zij door Gods Geest en Woord al gevormd tot overwinnaars en
brengen Gods waarachtig Evangelie aan de Gemeente/Kerk. Dit Evangelie, hier uitgebeeld door een "boog", houden zij zegevierend in de hoogte, zo Gods ware Woord verheerlijkend.
Men ziet hierbij geen pijl, geen aanvalswapen, omdat de overwinning over de macht van satan en zonde reeds
bijna 2000 jaar geleden op het kruishout van Golgotha werd behaald.
Deze “ruiter” staat voor alle waarachtige dienstknechten van de Heer, die de macht van satan en zonde hebben
overwonnen. Zij berijden het witte Paard, een uitbeelding van Gods Geest en de kracht en gerechtigheid, waarin
Gods dienstknecht gedoopt moet zijn, wil hij (kunnen) werken in de zalving van God. Ook dragen zij een kroon. Het
is geen regeerderskroon, maar een overwinnaarskroon, een lauwerkrans. Zij gaan van overwinning tot overwinning, tot de uiteindelijke overwinning over de macht van zonde en satan door de Gemeente van de Here Jezus
Christus is behaald, en de Gemeente/Kerk is gelouterd in en door het reinigend bloed van het Lam.
Dit ware Woord van God, hier bedoeld, heeft “het Woord van het kruis” als ziel. Met dit “Woord van het kruis”
bedoelen wij de prediking die erop wijst dat wij moeten (af)sterven aan de oude, zondige natuur in ons hart en leven.
Rom. 1:16a
"Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God
tot zaligheid…"
1 Kor. 1:18
"Want het woord van het kruis (onderwijzend, dat wij moeten afsterven aan onze oude, zondige menselijke
natuur) is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is
het een kracht van God."
Het Woord van God is door de verzegeling van satan (te) lang krachteloos gehouden, maar wordt vooral in de
eindtijd vrijgemaakt van satans beïnvloedingen, zodat het – als Gods eeuwig Evangelie (zie Openb. 14:6) – klip
en klaar kan worden verkondigd.
Hab. 2:14
"Want Hij zal de aarde VERVULLEN met de kennis en de heerlijkheid van JaHWeH, zoals
de wateren de zeebodem bedekken." (letterlijke vertaling)
Dan zullen de wijzen in Gods Gemeente/Kerk kunnen groeien tot ware overwinnaars over de macht van satan en
9
hun persoonlijke zonden. (zie noot – AK)
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Zie eventueel de studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, en/of de studie
“De overwinnaars over satan en zonde in de eindtijd”. GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
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"En zij (nl. de wijzen in de Gemeente) hebben hem (d.i. satan) overwonnen door (hun geloof in) het
Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun (zondig) leven niet
liefgehad tot in de dood (zodat zij bereid zijn om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar
lichaam, ziel en geest)."
1 Petr. 2:24
"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het (kruis)hout (d.i. circa 2000 jaar geleden); opdat wij, (NU) aan de zonden afgestorven zijnde, in Zijn gerechtigheid leven zouden;…" (SV)
Abusievelijk leren sommigen, dat men in deze ruiter (van Openbaring 6:2) de Here Jezus Christus moet zien. Dit is
een dwaling, omdat Jezus Christus de vijand reeds bijna 2000 jaar geleden op Golgotha had overwonnen. Weer
anderen leren, dat deze ruiter de antichrist is. Ook dit is een dwaling, omdat de antichrist helemaal niet heeft overwonnen en hij zijn heerserskroon in Gods ogen illegaal zal dragen, noch rijdt hij op het paard van Gods gerechtigheid.
Ezech. 21:25-27 "En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël (hij wordt hier “vorst van Israël” genoemd, omdat hij zegt
de teruggekomen Christus te zijn), wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid;
alzo zegt de Here HERE: Doe die hoed (letterlijk: het diadeem, zie noot 6 – AK) weg, en zet die
kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen Degene, Die nederig is, en vernederen degene, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij
zal niet zijn, totdat Hij (d.i. Jezus Christus) kome, die daartoe recht heeft, en aan Wie Ik dat geven
zal (als Koning, tijdens het 1000-jarige Vrederijk)." (SV)
Openb. 12:11

************
⇒ UITLEG 5
Uit de Bijbelstudie: “Dingen die haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het
boek Openbaring” (blz. 7, digitale versie), door H. Siliakus.

Het eerste zegel
Wanneer wij bedenken, dat HET alles overkoepelende gebeuren van de eindtijd de openbaring van het Woord van
God is, verwondert het ons niet, dat de verbreking van het eerste zegel (zie Openbaring 6:1-2) betekent, dat
krachten van geestelijke opwekking worden losgelaten. “Paarden” zijn in de Bijbel het symbool voor “macht door
kracht” (uitoefening van macht). Vergelijk Psalm 20:8. “Wit” geeft aan, dat het hier om een REINE macht gaat.
“Wit” spreekt van zuiverheid, reinheid en gerechtigheid. Vergelijk Openbaring 7:14. De “Boog” is een verwijzing
naar het Woord van God (zie Habakuk 3:8-9). De Ruiter, die dus deze “boog” hanteert, kan niemand anders zijn
dan de Heilige Geest. Zie wat over deze Geest geschreven staat in Johannes 16:13-15. De Ruiter-op-het-wittepaard kan niet de antichrist zijn, zoals zo vaak geleerd wordt. Want al doet de satan zich soms voor als een
“engel des lichts”, daarom zal Gods Woord hem nog niet als “wit” beschrijven! Bovendien is de antichrist (de
incarnatie van de satan) niet ONoverwinnelijk, zoals van deze Ruiter gezegd wordt (zie Openbaring 6:2). Nadat in
Openbaring 4 God de Vader werd geopenbaard (zie de verzen 2-3) en in Openbaring 5 God de Zoon (zie vers 6),
MOEST in Openbaring 6 ook wel allereerst God de Heilige Geest op de voorgrond treden. De “kroon” bevestigt,
dat het hier om een Persoon gaat in een zeer verheven positie. Dit zegel toont ons het overwinnend optrekken
van God de Heilige Geest in de laatste dagen, waarbij de prediking van het (alsdan “opengaande”) Woord
van God centraal zal staan (zie Matthéüs 24:14). God wil ons als het ware laten zien, dat van tevoren al vaststaat, dat in de grote eindstrijd de Heilige Geest, hanterende het Woord van God, de superieure macht is. Jezus
Christus en de Zijnen zullen over alle duistere machten triomferen door de kracht van de Heilige Geest! De
“Heilige Geest-opwekkingen” begonnen omstreeks 1900 en zullen uitlopen op de grote Spade Regen-opwekking
10
(zie noot ). Wij kunnen dus stellen, dat ‘het Begin der Smarten’ zo ongeveer in het jaar 1900 aanving.

************
⇒ UITLEG 6
Uit de Bijbelstudie: “Aantekeningen bij HET BOEK OPENBARING: Het geopenbaarde Evangelie van
Jezus Christus voor de laatste dagen” (blz. 50-52), door E. van den Worm.
Het eerste zegeloordeel is het uit doen gaan van een WIT PAARD met daarop een ZEGEVIERENDE RUITER, Die
OVERWINNENDE uitgaat, opdat Hij OVERWONNE (tot OVERWINNING). Dit wil zeggen, dat Zijn strijd in feite
GESTREDEN IS. Hij rijdt hier als een ZEGEVIERENDE TRIOMFATOR voort, omdat de strijd voor de welwillende
mens in feite VOLBRACHT IS op GOLGOTHA, gepaard aan Zijn GLORIEUZE OPSTANDING.
Wij zien Hem in onze verbeelding Zijn Boog, het Woord van God (zie Hab. 3:9) in triomf opheffen; dit is: de verkondiging van deze overwinning door het EEUWIGE EVANGELIE (zie Openb. 14:6). Zo zal de strijd voor een ieder
voorbij zijn, die ingegaan is in de RUST DES GELOOFS (zie Hebr. 4:3a).
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De Spade-Regen-opwekking = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest, nodig om de Gemeente – vooral in
geestelijke zin – klaar te maken voor de wereldwijde opwekking.
Zie Joël 2:23 en 28-29: “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar
ter gerechtigheid (d.i. de Heilige Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade (of late) regen als voorheen.” “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten,
en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.” (noot – AK)
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Ook is Hem de overwinnaarskroon BIJ VOORBAAT geschonken vanwege de ZEKERHEID DER OVERWINNING
(zie Hebr. 9:12 en 10:14).
WIE is DEZE RUITER (uit Openb. 6:2)? Hij is NIET Jezus Zelf, Die in Openbaring 19 TRIOMFEREND wederkeert
als Koning en Rechter. En, Die VELE koninklijke kronen draagt, omdat Hij de Koning der koningen is (zie Openb.
19:12 en 16). Neen, deze Ruiter is de HEILIGE GEEST, DIE HET WOORD VAN GOD (DE BOOG) IN OPWEKKINGSKRACHT uitdraagt, werkend door Zijn GEMEENTE heen. (Velen vragen zich af, waarom deze Ruiter
geen PIJL in Zijn boog heeft. Dit komt omdat Zijn strijd tegen de zonde VOLSTREDEN is op GOLGOTHA. Hij
draagt nu Zijn OVERWINNING uit!).
Ook het WITTE paard (maak er a.u.b. geen VAALwitte van) accentueert de HEMELSE KRACHT in GODDELIJKE
GERECHTIGHEID, een Goddelijke kracht, die ook gezien wordt in Openbaring 10 vers 11 en 14.
Sommigen zien in deze Ruiter de antichrist! God vergeve hun deze profanatie (d.i. heiligschennis of ontheiliging – AK)!
De antichrist bezit niet de UITNEMENDE, WITTE KRACHT VAN GODS GERECHTIGHEID, maar wordt gedreven
door de satanische kracht van de rode draak (zie 2 Thess. 2:7-9 en Openb. 13:2). Ook is hem niet de overwinning
bij voorbaat gegeven, maar zijn macht is bestemd tot VERDOEMING bij Jezus’ wederkomst (zie Openb. 19:20).
Zijn kroon is hem niet door God gegeven, maar zal door God TENIET worden gedaan bij Jezus’ wederkomst (zie
Ezech. 21:25-27).
Hoe komen dezulken tot de gedachte, dat ze hier te maken hebben met de antichrist?
• Ten eerste, omdat dit visioen getoond wordt als een ZEGELOORDEEL over de zonde. God laat dan toe,
aldus dezulken, dat deze onbekeerlijken verdolen in de misleiding, die de antichristelijke geest (dan)
brengt. Maar... (alleen al) het WOORD van God is voor de ONBEKEERLIJKEN tot OORDEEL, omdat het
hun ZONDIGE STAAT ontdekt; en zeker als dit gedaan wordt in de kracht van de Heilige Geest (zie Joh.
16:8-11).
• Ten tweede, beweren zij, is hun zienswijze in overeenstemming met hetgeen Jezus profeteerde in Matthéus 24.
Dezulken zien over het hoofd, dat Jezus in Matthéüs 24 profeteerde over “het VERWOESTENDE WERK van satan
en zijn horden in de laatste dagen”: hij zal bij deze verwoestingen “geen één steen op de andere laten”, wat de
tempel van God (Zijn Gemeente) betreft (zie Matth. 24:2). En dat Jezus niet de stenen tempel van Heródes bedoelde, die in het jaar 70 na Christus zou worden verwoest, verklaren Zijn verdere woorden, waar Hij het heeft over
HET EINDE DER TIJDEN.
In Matthéüs 24 is het eerste, waar Hij voor waarschuwde inderdaad de komst van de VALSE CHRISTUSSEN (de
ANTI-CHRISTELIJKEN).
Maar in Openbaring 6 gaat het NIET over “de verwoestende krachten van satan tot afval in het laatste der dagen”,
maar “over de OORDELEN VAN GOD TOT BEKERING, REINIGING en OVERWINNING VAN ZIJN 7 GEMEEN11
TEN” (zie noot ), wat uiteraard een heel ander UITGANGSPUNT is! Hier begint God met Zijn ZONDEOPENBAREND EVANGELIE – in en door de uitgestorte almacht van de Heilige Geest – tot bekering en genezing
van geest, ziel en lichaam. Hierna gebruikt Hij de (weliswaar) satanische krachten van oorlog, hongersnood (en
andere narigheden) om Zijn kinderen te brengen tot DWANGPOSITIES, TOT VERKIEZING ALSNOG VAN ZIJN
GENADE-AANBOD en ERBARMINGEN.
Overzichtelijkheidshalve plaatsen wij deze twee VERSCHILLENDE profetieën van Jezus naast elkaar.
Matthéüs 24

Openbaring 6

De profetie van satans VERWOESTENDE krachten tot De profetie van Christus’ REINIGENDE krachten tot overafval van Christus in de laatste dagen.
winning van de 7 Gemeenten in de laatste dagen.
(zie noot 11)
Vers 4-5:
VALSE CHRISTUSSEN (de ANTI-CHRISTELIJKEN).

Vers 6-7a:
OORLOGEN, geruchten van oorlogen, burgeroorlogen,
oproeren.

Vers 7b:
HONGERSNODEN.

Vers 1-2:
12
Het WITTE paard en zijn Ruiter (zie noot ). De HEILIGE
GEEST IN OPWEKKINGSKRACHT, Gods Woord
brengend door Zijn Gemeente heen.
Vers 3-4:
Het RODE paard en zijn ruiter. VREDE van de aarde
WEGGENOMEN; groot zwaard gegeven (grote OORLOGSKRACHTEN ONTKETEND; atomische krachten?).
Vers 5-6:
Het ZWARTE paard van de HONGER en zijn ruiter.
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Zie eventueel de studie “Het Goddelijk herstelwerk in de Gemeente/Kerk in de eindtijd” op www.eindtijdbode.nl (noot –
AK)
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De (door God gegeven) kenmerken van “WIT, KROON en OVERWINNING” moeten m.i. zwaarder wegen dan de rest van
de overeenkomst tussen Matthéüs 24 en Openbaring 6. Vers 4-5 van Matthéüs en vers 1-2 van Openbaring stemmen – na
nadere bestudering van “WIT, KROON en OVERWINNING” – toch echt niet met elkaar overeen (misschien ten overvloede: zie
nogmaals de uitleg van deze BELANGRIJKE kenmerken bij punt 1 t/m 5). (noot – AK)
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Vers 7c:
PESTILENTIËN.

Vers 7d:
AARDBEVINGEN in verscheidene plaatsen.
Vers 9-13:
De GROTE AFVAL door:
• GELOOFSVERVOLGINGEN,
• VALSE PROFETEN,
• VERMENIGVULDIGING VAN DE ONGERECHTIGHEID.

Vers. 7-8:
Het VALE paard van de GEWELDDADIGE DOOD en
zijn ruiter, de gewelddadige dood brengend aan het
vierde deel van de aardbewoners door OORLOG,
HONGER, de (zwarte) DOOD (d.i. de pest) en door
13
WILDE BEESTEN .
Vers 12-17:
AARDBEVINGEN en andere CATACLYSMEN (dit zijn:
NATUURRAMPEN op zeer grote schaal).
Vers 9-11:
GELOOFSVERVOLGINGEN.

U ziet het, er is een TREFFENDE OVEREENKOMST, maar toch een hemelsbreed VERSCHIL IN UITGANGSPUNT. De vergissing is begrijpelijk, nochtans NIET TE AANVAARDEN.
Dit eerste zegel (uit Openb. 6) is mijns inziens geopend in 1906. Van toen af werd en wordt de UITSTORTING
VAN GODS GEEST weer MASSAAL in Gods Gemeente in deze wereld ervaren. Deze GODDELIJKE KRACHT
VAN HEILIGE-GEEST-OPWEKKINGEN zal voortgaan tot de grote verdrukking toe en zal haar culminatiepunt vin14
den in de grote SPADE-REGEN-OPWEKKING van de laatste dagen. NU en VOORTAAN kan het Woord van
God wederom gepredikt worden in de ALMACHTIGE KRACHT en ZALVING van GODS HEILIGE GEEST! Halleluja!

************
⇒ UITLEG 7
Uit de Bijbelstudie: “Die is en Die was en Die komen zal: De Openbaring” (blz. 135, 139-144), door
C.J.H. Theys.

De zegels worden geopend…
…In dit hoofdstuk nu (van Openbaring 6) aanschouwen wij de opening van de zegels, en zien wij taferelen en activiteiten, die beginnen met HET OPTREDEN VAN DE DERDE PERSOON VAN DE GODHEID, God de Heilige
Geest. Hij is hier uitgebeeld als “De Ruiter op het Witte Paard”…

Het eerste zegel geopend: Het Witte Paard en Zijn Ruiter.
Wanneer wij nu de opening van het eerste zegel in beschouwing nemen, zo zullen wij tot de ontdekking komen van
nog wonderlijker dingen.
Openb. 6:1-2
“En ik zag, toen het Lam één van de zegelen geopend had, en ik hoorde één van de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en zie, een wit paard,
en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne.” (SV)
Vanuit de omgeving van de troon klinkt deze machtige stem als een donderslag. Het is de stem met de AANDRANG VAN DE HEILIGE GEEST om “te doen komen en te laten zien”. Vanzelfsprekend is dit een “zien met gezalfde ogen” want alleen zó valt het Boek Openbaring te beschouwen; het is een onderzoeken “met gezalfde aandacht”. Eerst dan zullen wij de beelden in hun juiste zin in ons kunnen opnemen, om ze dan in ons hart te bewaren
en die nimmermeer te vergeten. Dit KOMEN en ZIEN is, voorwaar!, een INNERLIJKE WERKING van de Heilige
Geest. God openbaart ons dan de dingen, die nog komen zullen en die ons doen “jagen naar de heiligmaking,
zonder welke niemand de Here zien zal” (Hebr. 12:14).
Nà het openen van de eerste vier zegels ziet de apostel telkens een PAARD verschijnen. In de Bijbel worden vaak
twee symbolen (of: zinnebeelden) gebruikt om MACHT voor te stellen: het ene is een TROON en het andere is een
de
PAARD. Reeds eerder hebben wij kennis gemaakt met deze troon van God (nl. in het 4 hoofdstuk) en thans vinden wij een paard met zijn ruiter. Is er sprake van STRIJD, dan wordt een MACHT in de Bijbel, en in het bijzonder
in dit Boek (Openbaring), weergegeven onder het zinnebeeld van “een tot de strijd toegerust PAARD”. Geldt hier
de GODDELIJKE macht en is er reeds sprake van onderwerping van de betoonde rebellie, is de overwinning reeds
behaald en is er dus geen STRIJD meer, maar wèl sprake van HEERSCHAPPIJ en OORDEEL, dan is de TROON
het gebruikte zinnebeeld.
Wij zien één en ander duidelijk in de hoofdstukken 19 en 20 van Openbaring. Christus wordt in Openbaring 19 ter
bestrijding van Zijn vijanden gezien: “gezeten op een paard”. Is de overwinning behaald en zijn de vijanden van
Zijn Gemeente vernietigd… dan worden er tronen gezet, en Zijn heerschappij neemt een aanvang (zie Openb. 20).
Het witte paard in vers 2 (van Openb. 6) is dus de symbolische voorstelling van de GODDELIJKE MACHT, van die
GEESTESSTROMING die tot vervulling van Gods onnaspeurlijke wegen en ondoorzoekelijke bedoelingen op aarde gezonden wordt.
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Deze wilde beesten kan men letterlijk opvatten, maar ook figuurlijk. Zoals mensen die als beesten tekeergaan en daardoor
letterlijk “dood en verderf zaaien”. (noot – AK)
14

Zie noot 10.
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Bij de opening van dit eerste zegel werd dus gezien:
1. een wit paard;
2. een ruiter op dat witte paard;
3. een boog in de handen van deze ruiter;
4. een kroon, die door de ruiter wordt gedragen;
5. een rijden TOT OVERWINNING en OM TE OVERWINNEN.
Ontegenzeggelijk is dit witte paard met zijn ruiter het symbool van een voorspoedige en zegepralende macht!
Een voortgaande overwinning wordt behaald, zonder slag of stoot. Er is geen bloedvergieten nodig, want Hij heeft
geen zwaard te zijner beschikking, maar een boog (zonder pijl), die voldoende is om de overwinning te behalen;
altoosdurende zegepraal is verzekerd!
Sommigen hebben gemeend, dat deze ruiter Christus voorstelt en zij beroepen zich dan op Openbaring 19, waar
Hij eveneens gezien wordt als “De Ruiter op het Witte Paard”. Anderen beweren, dat deze ruiter onmogelijk de
Christus kan zijn en wel om de volgende redenen: Jezus Christus komt niet eerder dan in de dagen van de zevende bazuin. De figuur van Openbaring 6 heeft een boog, GEEN NAAM en BEVINDT ZICH OP DE AARDE, de
Christus van Openbaring 19 heeft een zwaard, DRAAGT WEL EEN NAAM EN KOMT UIT DE HEMEL.
Laat ons één en ander nader bekijken, want de ons hier geboden stof is hoogst belangrijk. Laat ons hiertoe eerst
Jesaja 31 vers 3 opslaan; wij lezen daar:
“Want de Egyptenaren zijn mensen, en géén God, en hun paarden zijn vlees, en geen geest; en de Here zal
Zijn hand uitstrekken, dat de helper struikelen zal, en die geholpen wordt, zal nedervallen, en zij zullen al tezamen te niet komen.” (SV)
Paarden kunnen dus zowel vlees alsook geest zijn (d.i. zowel het vleselijke alsook het geestelijke uitbeelden). In
het eerste geval doen wij er goed aan om ook nog de volgende Schriftuurplaatsen te raadplegen:
Jes.31:1
“Wee degenen, die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden (en dus letterlijk op hun
“vlees”, d.i. op hun kracht, vertrouwen – AK), en vertrouwen op wagenen, omdat er vele zijn, en op
ruiters, omdat die zeer machtig zijn; en zien niet op de Heilige Israëls, en zoeken de Here
niet.” (SV)
Jer. 5:8
“Als welgevoederde hengsten zijn zij vroeg op; zij hunkeren een iegelijk naar zijns naasten
huisvrouw.” (SV)
Openb. 19:18 “(verzamel u tot de maaltijd van de grote God,) om te eten vlees van koningen, vlees van
oversten over duizend, vlees van machtigen, vlees van paarden en van hen die daarop zitten,
vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.”
Als GEEST worden “paarden”, onder meer, genoemd in:
2 Kon. 2:11
“En het gebeurde als zij (Elia en Elisa) voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een
vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia
met een onweer ten hemel.” (SV)
Hooglied 1:9
“Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao.” (SV)
Zach. 14:20a
“Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De Heiligheid Des Heren.” (SV)
Openb. 19:11 “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw
en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.”
Openb. 19:14 “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, bekleed met fijn linnen, wit en
smetteloos.”
Openb. 19:19 “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog
te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn leger.”
Meermalen in de Bijbel stellen paarden als zinnebeelden OORDELEN voor, zoals bijvoorbeeld in het visioen van
Zacharia in hoofdstuk 6 vers 1-8. KOPER is naar de Bijbel het metaal, dat eveneens staat voor OORDEEL. In vers
5 (van Zach. 6) verklaarde de Engel dat deze paarden “vier winden des hemels” zijn. Wij kunnen met andere woorden hier dus spreken van 4 oordelen òf 4 stromingen. En het is dan ook in dit licht, dat de 4 paarden van Openbaring 6 moeten worden gezien, namelijk als 4 oordeelsstromingen, hetzij als geestelijke, hetzij als vleselijke stromingen.
De onderscheiden kleuren van die paarden staan met het vorengaande in direct verband. Wij moeten eraan denken, dat de genoemde kleuren zo werden gezien vanuit de hemel! Deze geven, profetisch gezien, dus nauwkeurig de kleur van het karakter van die tijdsstroming aan.
Het WITTE PAARD geeft derhalve aan: EEN GOEDE, GEESTELIJKE TIJDSSTROOM.
Wij willen hier direct opmerken, dat de kleuren van de andere paarden – respectievelijk: rood, zwart en vaal – wijzen op VLESELIJKE, dat zijn CORRUPTE TIJDSSTROMINGEN. Zo stelt dan dit Witte Paard èn Zijn Berijder
voor: CHRISTUS EN DE GEMEENTE IN DE UITEINDELIJK WERELDWIJDE GEESTESOPWEKKING VAN DE
LAATSTE DAGEN EN IN HET LAATSTE GROTE CONFLICT MET DE ZONDE!
Hier is dus absoluut geen sprake van de antichrist, gelijk zovelen nog geloven en ook, in het algemeen, kerkelijk wordt geleerd. Wij hebben daarentegen te maken met een OPWEKKENDE, GOEDE TIJDSSTROOM, DIE TEGELIJKERTIJD EEN OORDEELSSTROOM IS. Hij gaat over de ganse wereld, de zonde oordelend en allereerst
ten aanzien van het “Huis van God” (d.i. de Gemeente). Hij gaat “overwinnende, opdat Hij overwonne”.
De wereldwijde Heilige-Geest-Opwekking, de “Spade-Regen-opwekking” (zie noot 10 – AK), is een niet meer te stuiten macht en kracht! Halleluja! ALLE drie volgende tijdsstromingen zijn, zoals wij reeds terloops hebben vermeld,
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KWAADAARDIGE tijdsstromingen, die onder de toelating van de Heer plaats hebben en die de duivel en satan
toebehoren; dat wil zeggen: de operatie ervan geschiedt van satanswege.
Ter bekrachtiging van hetgeen wij leren, dienen de volgende punten als bewijsvoering:
1. PINKSTEREN is de meest wonderbaarlijke opwekking in 19 eeuwen. De huidige uitstorting van de Heilige
Geest had plaats in circa 1900 na Christus (de opening van dit eerste zegel!) en nam wereldwijde proporties aan in een betrekkelijk korte tijd (nl. al in 1907 n.Chr.). In 1957 vierden wij een “Jubileum” (nl. 50 jaar
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Pinksteren)! Eén en ander staat in direct verband met Joëls profetie aangaande “de laatste dagen”! En
het proces van de Geesteswerking, dat nù is, zal voortduren in steeds grotere macht en verdiepende
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kracht, TOTDAT de vervolmaking en de wegname van de Bruidsgemeente zal plaats hebben (zie
Openb. 12:1-6). Zij (de Bruid of Bruidsgemeente) zal straks het meest glorieuze en het meest volmaakte
wonder zijn in deze wereld!
2. HET KONINKRIJK VAN CHRISTUS zal worden gevestigd, alle oppositie ten spijt en niettegenstaande alle
omwentelingen en revoluties in staten en koninkrijken der wereld, welke wij heden ten dage meemaken.
3. HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK zal eerst gepredikt moeten worden in de gehele wereld “tot een
getuigenis voor alle volken”, vóórdat de plagen over diezelfde wereld (kunnen) komen… De profetische lijn:
“de dageraad van kansen èn gelegenheden gaan vooraf aan de donkere nacht van dreigende rampen en
oordelen”.
de
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4. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST heeft plaats gedurende de 3 en laatste tijdsbedeling (zie schets)
en is een, in omvang en kracht, steeds toenemende “beweging”, een “proces”. Het zal groeien en bloeien
en vruchtdragen IN, DOOR en ONDANKS alle strijd. Gods molens malen langzaam, maar zeker! Op Gods
eigen tijd en wijze zal alle arbeid door Christus worden voleindigd! Gods tijd is de beste!
Schriftplaatsen ter ondersteuning van onze interpretatie zijn de volgende: Prediker 9:8, Job 39:19-25, Daniël 11:35
en 12:10, Zacharia 10:3, Matthéüs 17:2 en 28:3, en Handelingen 1:9-10.
Elke andere interpretatie van dit Witte Paard en Zijn Ruiter komt Godslastering nabij, want daar worden
satan attributen toegekend, die enkel en alleen God Almachtig toebehoren:
⇒ Wit – als een embleem van overwinning – staat voor “reinheid”, “gerechtigheid” en “heiligheid”! Deze kleur
kan dus nooit die van de duivel zijn, nòch van de antichrist, die “zondig”, “onheilig” en “duister” (dus zwart
in plaats van wit) is.

De boog
De boog stelt “het Woord van God” (zie Hab. 3:8-9) voor. Vergelijk ook met Psalm 45:5-6. Jezus is het Woord en
de Gemeente wordt aangezegd het “kleine boek” (SV: het boeksken) te eten (zie Openb. 10:1-11), met andere woorden: zij moet het Woord, na het ontvangen te hebben, (goed) bestuderen en het proclameren in de kracht van de
Heilige Geest. Laten wij in dit verband ook onderzoeken: Jeremia 15:16, Ezechiël 3:1-3 en Openbaring 10:2, 8-11.

De kroon
De kroon duidt op “koningschap” en “heerschappij” (soevereiniteit) en hier staat die in directe betrekking met het
“geprofeteerde” resultaat van de Heilige-Geest-Opwekking, namelijk overwinnende en opdat Hij overwonne!
Een progressieve overwinning dus… die leidt tot de openbaring van “de vervulde verborgenheid Gods” en de nederwerping van satan! Daar is en zal nimmer sprake zijn van nederlaag! Jezus IS Koning der koningen en Here der
heren!
In de Bijbel lezen wij ook nog van andere “kronen”, die echter allemaal betrekking hebben op de “uiteindelijke overwinning”, welke het deel zal zijn van ieder kind van God, doch alleen door de Heilige Geest. Deze kronen zijn:
• “de onverderfelijke kroon”
in 1 Kor. 9:25-27
• “de kroon der gerechtigheid”
in 2 Tim. 4:8
• “de kroon des roems” (of: “de erekroon”)
in 1 Thess. 2:19-20
• “de kroon der heerlijkheid”
in 1 Petr. 5:2-4
• “de kroon des levens”
in Jak. 1:12 en Openb. 2:10
En mogen wij in profetisch licht dan nog dit vaststellen: de kroon op dit niet meer te stuiten werk en bediening van
Gods Geest in “deze laatste dagen” van “de slotbedeling in Gods plan van verlossing”, zal zijn de meest innige
gemeenschap tussen de Hemelbruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente… en deze Schriftuurlijke Bruidsgemeenschap is dan ook de uiteindelijke overwinning over zonde, satan en dood (zie Ef. 5:22-23 en Openb. 12:1-6)… Geprezen zij de Naam des Heren!

************
A. Klein
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Zie Joël 2:23 en 28-29, vermeld in noot 10.
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Zie eventueel de studie “De volmaaktheid in Christus, op aarde in de eindtijd”, en, aangaande de wegname, “Een ANDER
geluid ! – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?” op www.eindtijdbode.nl (noot AK)
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Deze schets is, in deze studie over de ruiter op het witte paard, niet vermeld. Hier wordt bedoeld: de periode van 2000 jaar
ste
die ligt tussen Christus’ 1 komst en Zijn wederkomst. (noot AK)
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Onder de titel “Een ANDER geluid !” hopen wij ook nog de volgende onderwerpen te behandelen:







16

Wie is de VROUW uit Openbaring 12?
Is reeds gereed
Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?
Is reeds gereed
Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’
Is reeds gereed
Wie is de mannelijke zoon uit Openbaring 12?
Wie zijn de bewoners, op deze aarde, tijdens het 1000-jarig Vrederijk van Christus?
Een Gemeente zonder vlek of rimpel, onberispelijk! Te mooi – of te utopisch – om waar te zijn?
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