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 VROUW
uit Openbaring 12 ?

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

En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW,
bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
en zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
(vers 1-2)

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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De VROUW uit Openbaring 12

Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?
“En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de
maan was onder HAAR voeten, en op HAAR hoofd een kroon van twaalf sterren; 2 En ZIJ was zwanger, en
riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken gezien in de hemel;
en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven
koninklijke hoeden. 4 En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde.
En de draak stond voor de VROUW, die baren zou, opdat hij HAAR kind zou verslinden, wanneer ZIJ het
zou gebaard hebben. 5 En ZIJ baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren
roede; en HAAR kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 6 En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar
ZIJ een plaats had, HAAR van God bereid, opdat zij HAAR aldaar zouden voeden duizend tweehonderd
zestig dagen (d.i. 3½ jaar). … 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de
VROUW vervolgd, die het manneke gebaard had. 14 En (aan) de VROUW zijn gegeven twee vleugels (als)
van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en
tijden, en een halve tijd (d.i. 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang wierp uit haar mond achter de VROUW water als een rivier, opdat hij HAAR door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde
kwam de VROUW te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn
mond had geworpen. 17 En de draak vergrimde op de VROUW, en ging heen om krijg (d.i. oorlog) te voeren
tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
Openbaring 12:1-6 en 13-17
(uit de Statenvertaling)
Om te beginnen:

 DEZE VROUW is en kan (in het licht van de Bijbelse profetie en de openbaring van Gods Geest)
niemand anders zijn dan “de Bruid van het Lam van God”. Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest spreekt in Efeze 5 vers 27: “een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of
iets dergelijks, maar die heilig en onberispelijk is”! Met andere woorden: zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de mate van de grootte van de volheid van Christus”
(zie Ef. 4:13b).


Kan dit waar zijn? Ja, en ALLEEN omdat “de volheid van de Godheid Lichamelijk” in haar woont (zie Kol.
2:9, Ef. 3:19b, 4:13b). En dit wordt gesymboliseerd door die zon, maan, en die sterren (uit Openb. 12:1)! Respektievelijk het beeld van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is
1.

Velen zien in deze “VROUW” het volk ISRAËL en in de “mannelijke zoon” de CHRISTUS.
• Ten eerste: Het volk Israël was – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het
geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht, als hier (in Openb. 12:1) beschreven.
1
• Ten tweede: Johannes moest bij het aanschouwen van de visioenen (of: gezichten – zie noot ) op Patmos
schrijven over “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN” (dit is: NA dit ogenblik – zie Openb.
1:19). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openb. 12:5b). Jezus werd wel ongeveer 2 jaar
na Zijn geboorte (zie Matth. 2:16) weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Heródes te
ontlopen (zie Matth. 2:13-18).

2.

Anderen noemen deze “VROUW” inderdaad de Gemeente (of: de Gemeente-van-alle-tijden), maar haar zoon
de CHRISTUS!
• Ten eerste: De Gemeente bestond bij de geboorte van Christus nog helemaal niet, maar ontstond pas bij
de eerste Pinksterdag.
• Ten tweede: Christus is in het geheel niet voortgekomen uit de Gemeente, maar het OMGEKEERDE is
waar! De Gemeente is voortgekomen uit Christus!

3.

Weer anderen zien in deze “VROUW” Maria, de moeder van Jezus, en in haar zoon, de CHRISTUS.
• Hoewel Maria waarlijk wel een heilig en ingetogen leven had geleid, voldoet zij toch niet aan dit grootse
2
beeld van Openbaring 12 (zie noot ). Vooral ontbrak aan haar aardse leven “de 12-sterrige kroon”, beeld

1

En deze Openbaring (dit “gezicht”) kreeg Johannes ongeveer 90 na Christus. Dus vele jaren NA de geboorte, en zelfs vele
jaren NA het sterven en de hemelvaart van Christus.

2

In de Studiebijbel staat er bij Openbaring 12 vers 1:
Johannes bevindt zich kennelijk nog steeds op aarde en ziet ‘in/aan de hemel’ (zie woordstudie 3255 het Griekse woord “ouranos”) een ‘groot teken’ verschijnen (vergelijk vers 3 en 15:1 – zie 3995 het Griekse woord “sēmeion”), dat als het ware wordt
geprojecteerd op het hemeldoek. Het beeld doet enigszins denken aan de droom van Jozef (zie Gen. 37:9). 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… Het is ONwaarschijnlijk dat we hier concreet
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•

van de machtige werken in de kracht van de Heilige Geest, dat reiken zou tot aan de einden der aarde (3 x
3
4 – zie noot )!
Bovendien zijn én Maria én de onvolprezen geboorte van de Christus ZAKEN UIT DE VERLEDEN TIJD en
hier dus NIET terzake doende! (Want er staat, zoals al eerder vermeld, duidelijk in Openbaring 1:19 geschreven: “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN “).

Wie de VROUW uit Openbaring 12 dan WEL is
de

Het 12 hoofdstuk van Openbaring wordt door Bijbelverklaarders ook wel genoemd het “centrale of sleutelhoofdstuk” van de Bijbel. Het “waarom” is duidelijk. Dit hoofdstuk openbaart de Bijbel-onderzoeker de voltrekking
van het Goddelijk Plan van alle eeuwen. Een ieder die de strekking niet verstaat, de geestelijke diepte verkeerd
interpreteert, zal nimmer komen tot de juiste onderscheiding van Gods wondervolle bemoeienissen in het met
Gods Geest vervuld en tot volheid gekomen leven! Hier faalt alle “geschiedkundige oriëntatie”, hier helpt geen
“boeken-kennis”, hier kan de Heilige Geest alleen spreken tot het ONbevooroordeeld hart en kan de openbaring
van Gods Geest slechts geschonken worden aan het eerlijk, open, ontvankelijk en verwachtend gemoed!
Openbaring 12 opent met: “En er werd een GROOT TEKEN gezien in de hemel; namelijk een VROUW, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”
Wij willen hier eerst zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan
het volgende vaststellen:
ste
• De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1 “Persoon” (beter geste
4
zegd: de 1 Openbaringsvorm – zie noot ) van de Godheid.
• De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de
de
de
Zoon van de levende God en de 2 “Persoon” (beter gezegd: de 2 Openbaringsvorm) van de Godheid
– de Centrale Figuur.
de
• De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3
de
“Persoon” (beter gezegd: de 3 Openbaringsvorm) van de Godheid. De 12 sterren wijzen hier ook op 12
met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods – die hier dienen te worden onderscheiden als degenen,
aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht.
Maar wie is dan deze “VROUW”?
Wie wordt door dit “GROTE TEKEN” voorgesteld?
Welke is dan wel haar verheven “positie” in het raadsplan Gods, dat de apostel Johannes haar ziet “bekleed met
zon, maan en sterren”, met deze wonderlijke symbolen, die in direct verband staan met de Drie-enige God (beter
gezegd: met de 3 Openbaringsvormen van God) Zelf?
DEZE VROUW is, zoals al eerder vermeld, persé NIET de “moeder-Maria”, de uitverkoren “maagd van Israël”,
zoals velen leren. Zij is OOK NIET de symbolische voorstelling van het oude Israël, zoals anderen ons willen doen
geloven. DEZE VROUW is en kan in het licht van de Bijbelse profetie en de openbaring van Gods Geest niemand
anders zijn dan “de Bruid van het Lam van God”, de “Gemeente van de Here Jezus Christus”! Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest spreekt in Efeze 5 vers 27: “een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft,
of iets dergelijks, maar die heilig en onberispelijk is”! Met andere woorden: zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13b); doordat “de
volheid van de Godheid Lichamelijk” in haar woont (zie Kol. 2:9, Ef. 3:19b, 4:13b), gesymboliseerd door die
zon, maan, en die sterren!
DEZE VROUW wordt hier aan Johannes getoond als “DE Gemeente” in haar slotbediening,
• VOL van de Heerlijkheid Gods (de zon),
• trouw aan de Verzoening, gekocht en betaald door Jezus Christus op Golgotha’s kruis (de maan), voor haar,
• terwijl zij in “de laatste dagen” geleid wordt door de Heilige Geest (de sterren), mede door de bediening van de
12 “Spade Regen-apostelen” van Christus Jezus, haar Here en Bruidegom.

hebben te denken aan Maria, de moeder van Jezus; zij wordt in het Nieuwe Testament NOOIT als een hemelse figuur of als
moeder van de gelovigen voorgesteld. In de openingsscène van het visioen wordt zij getekend in haar hemelse, verheerlijkte gestalte…
3

Het getal 3 = Heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de Heilige Geest (1 = het symbolische getal voor de Vader en
2 het symbolische getal voor de Zoon). Het getal 4 = Ook heel kort samengevat: Het symbolische getal voor de 4 kompasrichtingen van deze aarde (noord, oost, zuid, west).
4

In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon
van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is
een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
ste
1. de 1 Openbaringsvorm van God: de Vader
de
2. de 2 Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de
3. de 3 Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
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DEZE VROUW is een “gehuwde vrouw”, namelijk: de Vrouw van Christus (voorheen – d.w.z. VOOR haar “huwelijk”
– was zij “de Bruid” van Christus); en zij is op dat betrokken tijdstip NOG op aarde! Haar “gehuwde staat” is het
Schriftuurlijke bewijs, dat de “Bruiloft van het Lam” VOORAF gaat aan de tijdsperiode van de Grote Verdrukking;
en dat de “gelijkenis van de 10 maagden” (zie Matth. 25) VOOR deze zelfde periode tot vervulling komt! Deze
5
tijdsperiode van de Grote Verdrukking duurt drie-en-een-half jaar (zie noot – a en b – en let vooral op: “en in de
helft van de week”)! Wij verwijzen alsnog naar de volgende Schriftplaatsen voor biddend onderzoek en meditatie:
Psalm 45, Openbaring 19:7-8, Efeze 5:22-23 en Matthéüs 25:1.
In de tijd, waarin wij nu leven, is deze VROUW nog in haar “ondertrouw-tijd” (zie 2 Kor. 11:2) en moet de eerder
genoemde “bruiloft” nog plaats vinden.
Het moet de Bijbelonderzoeker altijd voor ogen staan, dat deze VROUW “de wereld-wijde-Gemeente” is. Dat wil
zeggen: dat haar “conditie” wereldwijd is. Allen onder de kinderen Gods, die door Gods wondere genade,
• tot volkomen overgave en
• algehele toewijding en heiliging door de Heilige Geest,
gekomen zijn tot “de Schriftuurlijke standaard (“de maat” – zie Ef. 4:13b) van de Here Jezus Christus”, zoals vastgelegd in de Schriften, zullen tot DEZE vlekkeloze Gemeente, de “Bruid van Christus”, behoren. En deze bevinden zich over het ganse rond der aarde!
Hoe noodzakelijk is het om “de taal van de Bijbel”, “de code van de Almachtige God” te verstaan. Wanneer wij
hierin falen, zo zullen wij het ook doen in de uitleg van dit “GROTE TEKEN”. Aan deze VROUW – ALLEEN aan de
Bruid van de Here Jezus Christus – zal in “de laatste dagen” Zijn bediening worden gegeven, om deze te manifesteren (d.i. te openbaren) in Zijn majesteitelijke kracht en heerlijkheid. Niemand anders is het gegeven om dat te
doen (zie Ef. 3:8-11). Zij is alsdan gekomen tot de “onsterfelijke staat”, en allen “die levend overblijven bij de wederkomst des Heren” zullen ertoe behoren!
In dit verband staat er geschreven: “Want dat zeggen wij u door het Woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn… DAARNA wij die
levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet, in de
lucht; en alzo zullen wij altijd met de Here wezen” (1 Thess. 4:15-18).
Nogmaals benadrukken wij het feit, dat een recht verstaan van alle lering van Gods Woord met betrekking tot de
zon, de maan, en de sterren, een noodzakelijke eis is, willen wij het juiste (ook geestelijke) inzicht verkrijgen, nodig
om ook hier alles “recht te snijden”. Is daar een wondervoller, bekoorlijker, en imponerender beeld van de volkomen rein-gewassen Bruid van ‘het Lam van God, de Here Jezus Christus’? In de gehele Schrift, met uitzondering
van dit beeld, dat wij NU onder de loep hebben genomen, is zoiets niet te vinden! Vandaar, dat de apostel heeft
moeten schrijven; een “GROOT teken”!
Dat zij “een getrouwde VROUW” is, heeft de Opdrachtgever van de apostel, de Here Jezus Christus Zelf, (indirect)
gezegd, want wij lezen: “en zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren” (Openb.
12:2). Dit kan niet worden misverstaan en is voor andere uitlegging niet vatbaar, tenzij “men” persé (en dat is
dan “moedwillig” – willens en wetens) iets anders ervan wil maken, tegen beter weten in. Dus moet zij dan al eerder getrouwd zijn, anders is er sprake van voorechtelijke gemeenschap, hetgeen door God Zelf als zonde wordt
beschouwd (zie Exodus 22:16). Wie zal het wagen, om wijs te zijn in eigen ogen?

Vergelijking van teksten uit het Hooglied
– het Boek, dat gaat over “Bruid en Bruidegom” –
met Openbaring 12
In het Hooglied – het Boek dat gaat over “Bruid en Bruidegom” – lezen wij o.a. “Wie is zij, die daar opklimt uit de
woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste? (Hgl. 8:5a – Statenvertaling). En ook: “Wie is zij, die daar opkomt uit de
woestijn…? Gaat uit, en aanschouwt… de koning… op de dag van Zijn bruiloft…” (Hgl. 3:6 en 11). Vergelijk dit
met Openbaring 12 vers 6: “En de VROUW vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid…”. En ook: “En de VROUW zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woes5

a) Daniël 9 vers 27, de laatste (jaar)week:
“En hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest - zie Mal. 3:1)
zal velen het verbond versterken (nl. door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23) een week; en
in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal hij het slachtoffer (beeld van aanvaarding van en deelname aan – zie 2 Kor.
4:10-11 – het offer van Gods Lam op Golgotha) en het spijsoffer (beeld van de geestelijke spijze, nl. de gezalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen)
doen ophouden, (waardoor niemand meer de genadevolle wassing in Zijn Bloed – zoals vermeld in o.a. Hebr. 9:22, Matth.
26:28, Rom. 3:21-25, 5:9, 1 Joh. 1:7 – kan ontvangen, waarna de Bruid wordt weggenomen en de Grote Verdrukking, die ook
3½ jaar zal duren, in volle hevigheid begint) en over de gruwelijke vleugel (d.i. de valse, antichristelijke kerk en ook de zgn.
naam-christenen – zie Openb. 17 – de zgn. “grote hoer”) zal een verwoester (d.i. de antichrist) zijn, ook tot de voleinding
(van deze wereld) toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste”.
b) 2 Korinthe 4:10-11:
“Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende (d.i. bereid zijn om af te sterven aan het oude, zondige leven)
opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de
dood overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus: reeds
hier op aarde) openbare.” (NBG)
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tijn, in haar plaats (van God bereid – zie vers 6 hierboven) alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar)
en een halve tijd (d.i. ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de
antichrist gedurende de Grote Verdrukking).
In het Hooglied – nogmaals: het Boek dat gaat over “Bruid en Bruidegom” – lezen wij ook: “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?” (Hgl. 6:10 – De Nieuwe Bijbelvertaling).
Vergelijk bovenstaand vers met Openbaring 12 vers 1: “En er werd een groot teken in de hemel (het koninkrijk der
hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) gezien: een VROUW (de vrouw van het Lam), met de zon (beeld van de Vader) bekleed,
met de maan (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de
Heilige Geest) op haar hoofd”.

Ook nog een vergelijking van teksten uit Openbaring 21 met Openbaring 12
In Openbaring 21:2 en 9c-11a staat: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende
van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is” en “Kom herwaarts, ik zal u tonen
de Bruid, de Vrouw van het Lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij
de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid van
God…” (lees voor alle duidelijkheid hoofdstuk 21 helemaal).
Van de heerlijkheid van de Bruid lezen wij niet alleen in Openbaring 12:1 (bekleed met en staande in de volle
heerlijkheid van de Drie-enige God), maar ook in Openbaring 21:9-27. De heerlijkheid die hier beschreven wordt
(waarbij de Bruid voorgesteld wordt als een “stad”, evenals in Openbaring 3:12 en 22:14, het Nieuwe Jeruzalem –
let op de tegenstelling met Babylon, de “valse bruid”), wordt haar niet pas geschonken na het duizendjarige Rijk,
maar reeds bij haar huwelijk. Als zij na het duizendjarige Rijk in deze heerlijkheid gezien wordt (zie Openbaring
21:1-2), wil dat nog niet zeggen, dat zij diezelfde heerlijkheid niet reeds in een eerder stadium kan hebben bezeten!
Bedenk, bij het huwelijk met Jezus wordt de Bruid niet alleen echtgenote, doch tevens “koningin”. Haar bruidskleed is het witte lijnwaad van volmaakte heiligheid, van “aanvaardbaarheid” (d.i. rechtvaardigheid) voor Jezus (zie
Openbaring 19:8), maar daarnaast ontvangt de Bruid ten gevolge van haar huwelijk ook het koninklijke kleed van
Goddelijke heerlijkheid. De beschrijving van deze heerlijkheid in Openbaring 21 komt overeen met de beschrijving
van Openbaring 12:1. Zie de vergelijking in onderstaand schema:

Openbaring
12 vers 1

Openbaring
21 vers …

Tekst (van Openbaring 21 vers …)

Opmerkingen

“bekleed met de
zon”;

Vers 11

“had de heerlijkheid Gods”
“haar licht was als de steen Jaspis (d.i. diamant)” (zie Openb. 4:3);

“zon”:
het symbool van de
vrouw voor God, de
Vader;

Vers 23
Vers 14

“de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht”;
“12 fundamenten = de 12 apostelen van het
Lam (zie Ef. 2:20) (de 12 “Vroege Regen”
apostelen);

Vers 19-20

Deze fundamenten waren “met kostelijk gesteente versierd”;
“het Lam is haar Lamp” (voor haar voet – zie
Psalm 119:105);
“12 engelen (d.i. wachters, voorgangers) in
12 poorten, met de namen van de 12 stammen van Israël” (de 12 engelen zijn de 12
“Spade Regen”-apostelen;
“de 12 poorten waren 12 paarlen”.

“de maan onder
haar voeten”;

Vers 23
“een kroon van 12
sterren”.

Vers 12:

Vers 21

“maan”:
het symbool van de
vrouw voor God, de
Zoon;

“sterren”:
het symbool van de
vrouw voor God, de
Heilige Geest.

Tot zover dit onderwerp.
Wilt u meer hierover weten, dan kunnen wij u o.a. de volgende studies aanbevelen:
 “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”,
 “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”,
 “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, van E. van den Worm
en
 “De Wederkomst van Christus nader bekeken”, van A. Klein.
Alle studies zijn GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
A. Klein
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Met bijdragen uit:
•
•
•

“Die is en Die was en Die komen zal” (een tekst-voor-tekst verklaring van het Boek Openbaring) van CJH Theys en
“Aantekeningen bij HET BOEK OPENBARING: Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen”
(een tekst-voor-tekst verklaring van het Boek Openbaring) van E. van den Worm.
“Dingen die haast geschieden moeten” (een systematische verklaring van het Boek Openbaring) van H. Siliakus.

Onder de titel “Een ANDER geluid !” hopen wij ook nog de volgende onderwerpen te behandelen:







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

De VROUW uit Openbaring 12
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