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Algemene noot:
1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Wel zijn er af en toe woorden vervangen
door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze
studie gebruiken.
2. 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.
3. 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.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. 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
4 hierboven.
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Onze almachtige Vader-God
Inleiding
Onze God is één Persoon, er is geen andere God behalve Hij.
Deuteronium 6:4
(Zie ook Markus 12:29)

"Hoor, o Israël, JaHWeH is onze God, JaHWeH is Één (Persoon)." (letterlijk vertaald)

God is GEEN 3-enig Wezen, zoals door menigeen wordt geleerd. Wel openbaart Hij Zich aan wie zich waarachtig
van zonde en duisternis tot Hem bekeert, als Vader, Zoon en Heilige Geest.
De Zoon van God is een Deel van God en Godzelf. Zo is de Geest van God een Deel van God en eveneens Godzelf. Wij kunnen, hoewel zéér summier, deze drie openbaringsvormen van God vergelijken met de drie delen,
waaruit de mens bestaat:
• geest,
• ziel en
• lichaam.
Geest en ziel van de mens zijn onzichtbaar, alleen het lichaam is nu zichtbaar. Zo is ook alleen de Zoon van God
(eerst alleen voor de engelenwereld) zichtbaar; de Vader en de Heilige Geest niet.
Mattheüs 28:19
"Gaat dan heen, onderwijst al de volken in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest; lerende hen onderhouden, alles, wat Ik u geboden heb."
Mattheüs 3:16-17
"En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest van God nederdalen, gelijk een duif, en op Hem komen. En ziet,
een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke ik Mijn welbehagen heb."
Johannes 16:28
"Ik ben van de Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen: wederom verlaat Ik de
wereld, en ga heen tot de Vader."
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In “tabernakellicht” kan men duidelijk zien, dat onze God één Wezen, één Persoon, is, doordat het verzoendeksel
en de beide cherubs erboven uit één brok geslagen goud moest worden gemaakt. Dit verzoendeksel met de beide
cherubs beelden namelijk onze almachtige God uit in Zijn drie openbaringsvormen (zie Exod. 37:6-8), zijnde de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Onze almachtige Vader, Die in de Hemel is
Niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon (het Woord) Hem wil openbaren.
Mattheüs 11:27
"Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de
Vader; noch iemand kent de Vader dan de Zoon en die het de Zoon wil openbaren."
De Vader is een Geest. Hij is onzichtbaar.
Hebreeën 11:27
"Door het geloof heeft hij (d.i. Mozes) Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de
koning; want hij hield zich vast als ziende de Onzienlijke."
1 Timotheüs 1:17
"De Koning nu, de eeuwige, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij
eer en heerlijkheid, in alle eeuwigheid. Amen."
Kolossensen 1:15
"(de Zoon Zijner liefde)... Dewelke het Beeld is van onze onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle creaturen (namelijk: van al wat geschapen is)."
Onze Vader is dus onzichtbaar, zelfs voor de geestelijke wereld. Daarom begon Hij, vóór alle dingen werden geschapen, Zich te openbaren door de Zoon te baren, anders gezegd, door Zich te openbaren door Zijn Woord (in
het Grieks: logos – zie Joh. 1:1-3).
Voor mensen met een zgn. sterfbed-bekering, die dus begenadigd, maar ongeheiligd, sterven, bewoont Hij een ontoegankelijk licht.
1 Timotheüs 6:15-16
"Welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen-machtige Here, de Koning der
koningen en Here der heren, Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Dewelke
geen mens gezien heeft, noch zien kan, Welke zij eer en eeuwige kracht. Amen!"
Allen, die ongeheiligd, dus niet uit God wedergeboren, maar wèl begenadigd, sterven, net als de zgn. "goede"
moordenaar bij Jezus’ kruis, komen daarom eerst in het Paradijs of de Voorhemel, die van de ware hemel is ge2
scheiden door de glazen zee (zie Openb. 4:6 en 15:2). In het tabernakelbeeld ten tijde van de Israëlieten in de
1

Als u meer wilt weten over de geestelijke betekenis van de Tabernakel en/of de Tabernakel-objecten, zie dan – op onze
website www.eindtijdbode.nl – de studie “De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen
van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe)” van E. van den Worm en/of de studie “Christus in de Tabernakel (uitleg over de geestelijke betekenis van al de Tabernakel-objecten)” van CJH Theys. (noot – AK)
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woestijn werd dit hemelse paradijs gesymboliseerd door het "voorhof", dat van het heiligdom (beeld van de hemel)
gescheiden was door het wasvat, het beeld van deze "glazen zee".
Lukas 23:42-43
"En hij (de zgn. "goede" moordenaar) zei tot Jezus: Here, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn."
Johannes 4:24
heid."

"God is een Geest, die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waar-

De Vader is de Bron van liefde (in het Grieks: agapè):
1 Johannes 4:8

"Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde."

Maar Hij is ook de Bron van heiligheid en gerechtigheid:
Openbaring 4:8
"En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en waren van binnen vol
ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God almachtig, Die was en
Die is en Die komen zal."
Psalm 97:6

"De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn eer."

Omdat Hij ook de Bron van alle ware Gerechtigheid is, is Hij alléén vergevend, barmhartig, genadig, goedertierend
en vol van lankmoedigheid voor allen, die zich oprecht van de zonde en van satan tot Hem bekeerd hebben en
zich aan Hem overgegeven hebben in belijdenis van schuld.
Jesaja 59:1-2
"Ziet de hand van de Here (letterlijk: JaHWeH) is niet verkort, dat zij niet zou kunnen horen, maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort."
Dus een onbekeerd mens ziet en hoort Hij NIET.
Exodus 34:6-7
"Als nu de Here voor zijn (d.i. Mozes’) aangezicht voorbijging, zo riep Hij: Here, Here,
God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart
aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die de schuldige geenszins
onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid van de vaders aan de kinderen, en aan de kleinkinderen, (tot)
in het derde en vierde geslacht."
Hij wreekt dus alle begane zonden die een mens begaan heeft alsook de zondestaat waarin de mens verkeert,
zelfs die zondige natuur, die men van het voorgeslacht heeft geërfd. Wij moeten dus, behalve ons oprecht tot Hem
te bekeren, ook alle zonde en de zondige levensstijl in Zijn kracht (dus met Zijn hulp) ontvlieden.
2 Korinthe 6:17-18; 7:1 "Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Here, en raakt niet aan
hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen
3
van alle besmetting van het vlees en van de geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods."
Degenen die onbekeerlijk blijven verdoemt Hij.
Mattheüs 25:41
"Dan zal Hij ook zeggen tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is."
In dit verband vermeldt de Schrift ook, dat Gods Wezen gekenmerkt wordt door VUUR. Zijn Wezen openbaart Zich
vaak als vuur. Dit is een eigenschap, waardoor ons ontzag voor Hem wordt verhoogd, en waardoor wij meer vrees
voor Hem moeten koesteren om in de zonde te blijven, want Zijn Wezen verteert de zondemacht en Zijn Woord
zegt, dat Hij een verterend vuur is. Maar Hij loutert (d.i. reinigt) de zondaar, die zich tot Hem bekeert van al zijn
zonden.
Jeremia 23:29

"Is Mijn Woord niet alzo als een vuur, spreekt de Here (JaHWeH)..."

Hij openbaarde Zich aan Mozes als een brand in een braamstruik (zie Exod. 3:2).
Exodus 19:18
"En de gehele Sinaï rookte, omdat de Here (JaHWeH) op dezelve neerkwam in vuur en
Zijn rook ging op als de rook van een oven en de ganse berg beefde zeer."
Openbaring 4:5
"En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en zeven vurige
lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven Geesten van God."
Ook Zijn Shekinah-licht en -glorie (waarmee de openbaring van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid wordt be4
doeld), die zich tijdens Israël’s tabernakel-periode openbaarden, wijzen heen naar Zijn vurig Wezen. De uitdrukking "Shekinah" gebruikten de Hebreeën om Gods tegenwoordigheid aan te duiden, omdat zij de Naam JaHWeH
niet durfden uit te spreken.
Hij heeft Zich op de eerste Pinksterdag ook geopenbaard als “tongen van vuur” (zie Hand. 2:1-4). Glorie voor onze
almachtige God!
Andere Schriftplaatsen, die ontzag voor God uitdrukken, zijn:
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot – AK)
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Hebreeën 10:31

"Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God."

Deut. 32:39
"Ziet nu, dat Ik, Ik Die ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en
Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt."
De Schrift toont Hem mannelijk. Hij wordt "Vader" genoemd, hoewel God geen sekse heeft.
Zijn eeuwige Naam is JHWH (JaHWeH ofwel Jehova).
Exodus 3:14-15
"En God zei tot Mozes: IK BEN, DIE IK BEN. Ook zei Hij: Alzo zult gij tot de kinderen
van Israël zeggen: IK BEN (letterlijk: JHWH) heeft mij tot ulieden gezonden!... Dit is Mijn Naam voor eeuwig en dat
is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht."
De vertalers van onze Bijbel hebben hiervoor HERE gekozen (in hoofdletters geschreven). De King James vertaling schrijft LORD.
Sommigen zeggen abusievelijk, dat Gods Naam "Here Jezus Christus" is. Dit is namelijk de Naam van de Zoon
van God. Deze naam van de Zoon is Hem bovendien tijdelijk gegeven; hij betekent: JaHWeH redt. Maar als de genadetijd (af)gesloten wordt, verdwijnt deze naam en krijgt de Zoon van God een nieuwe naam (zie Openb. 3:12).
Andere schriftuurlijke toevoegingen bij Gods Naam zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elohim
Shaddai
Adonai
Jireh
Nissi
Ropha
Shalom
Tsidkenu
M'Kaddesh
Sebaoth
Shammah
Roeh
Hoseenu
Eloheinu
Jeshua
El Elyon

(de almachtige Schepper)
(Hij is meer dan genoeg voor mij, Hij is barmhartig, Hij koestert mij)
(Hij is mijn Meester)
(Hij is mijn Voorziener)
(Hij is mijn Standaard, mijn Vaandel)
(Hij is mijn Geneesheer)
(Hij is mijn Vrede)
(Hij is mijn Gerechtigheid)
(Hij is mijn Heiligmaker)
(Hij is de Heer der legerscharen)
(Hij is bij mij tegenwoordig)
(Hij is mijn Herder)
(Hij is mijn Maker)
(Hij is de Heer, mijn God)
(Hij is mijn Redder)
(Hij is de Allerhoogste – de Naam, die Melchizedek Hem gaf, zie Gen. 14:19)

De Jehova-getuigen belijden weliswaar de Naam van God (JHWH, JaHWeH, Jehova), maar gehoorzamen de
Schrift niet, waar Jezus zegt, in Johannes 14:6 "Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot
de Vader (JaHWeH) dan door Mij."
Hij is de enige Leidsman (de enige Weg) door de Heilige Vader ons gegeven, Die ons naar Hem toe kan leiden,
naar de Bron van heiligheid, liefde en gerechtigheid.
Ook leert de Here Jezus Christus ons om tot de Vader te bidden:
Mattheüs 6:9-13
"Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks
brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid, amen."
Johannes 16:23

"Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven."

Hij leert ons ook om de Vader te aanbidden:
Johannes 4:23
"Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen
in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden."
Nog enige wezenskenmerken van de Vader:
•

Hij is de Almachtige (zie Gen. 17:1).

•

Hij is Alomtegenwoordig (zie Ps. 139:1-12).

•

Hij is Alwetend. Hij heeft zelfs voorkennis van alle mensen vanaf de grondlegging der wereld (zie Openb.
17:8).

•

Hij is de Eeuwige (zie Gen. 21:33).

•

Hij is de Schepper van de zichtbare en onzichtbare schepping (zie Kol. 1:16), als schiep Hij dit alles door de
Zoon.

•

Hij is de Inspirator van de Schrift: Het Woord gaat van Hem uit (zie 2 Tim. 3:16).
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II

De 7 functies van de Zoon van God:
1. Zijn eeuwige functie: de lichamelijke openbaring van Gods onzichtbaar Wezen.
2. De Zoon van de mens: de vleeswording van de Zoon van God.
3. Het Lam van God.
4. De hemelse Hogepriester:
a. De enige Middelaar van het Nieuwe Testament
b. De Overste Leidsman tot de Vader (tot YaHWeH).
5. Het Hoofd van het Lichaam van Christus (d.i. de Gemeente):
• De Heer van alle geestelijke arbeid en van de oogst, tot vorming van de Gemeente.
• En als zodanig de Bruidegom van de Bruid (de Gemeente).
6. De Goddelijke Rechter over de zichtbare en onzichtbare wereld.
7. De Grote Koning der koningen en Heer der heren.

1
De eerste (en eeuwige) functie van de Zoon van God:
De lichamelijke openbaring van Gods onzichtbaar Wezen
Kolossensen 1:15
“(de Zoon Zijner liefde)… Dewelke het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene
van alle kreaturen (namelijk: van al wat geschapen is).”
Het eerste, dat onze onzichtbare God in de eeuwigheid van het begin heeft gedaan, is het geboren doen worden
van de zichtbare Gestalte van Zichzelf, die de Schrift de Zoon van God, ofwel Het Woord van God (in het Grieks:
Logos), noemt.
De Zoon of het Woord van God is dus van de Vader-God uitgegaan en vormt dus het Uitgedrukte Beeld (d.i. het
Zichtbare Beeld) van Zijn Goddelijke Zelfstandigheid (zie Hebr. 1:3).
Johannes 1:1-2

"In het begin was het Woord en het Woord was bij (in) God, en het Woord was God."

Goed beschouwd, vormt dus de Zoon van God en het Woord van God dezelfde gedachte. De Zoon van God werd
geboren uit de onzichtbaarheid van de schoot van de Vader en het Woord van God was eerst ook onhoorbaar in
het gedachtenleven van de Vader en Hij bracht het tot uitdrukking. Dus is de Zoon van God, ofwel het Woord van
God, in feite GOD ZELF, waarom ook geschreven staat in Kolossensen 2 vers 9:
"Want in Hem (d.i. de Zoon van God) woont al de Volheid van God LICHAMELIJK”.
De Zoon van God is dus de Lichamelijke Openbaring van onze onzichtbare Vader-God. Door deze Lichamelijke
Openbaring van God kan Hij dus niet alom (d.i. overal) tegenwoordig zijn. Ook kan Hij in deze lichamelijke openbaring natuurlijk geen “woning maken”, maar wel Zijn Geest, die Hij, zoals wij later zullen zien, naar en in alle bekeerde en uit God wedergeboren mensen gaat uitzenden. Wel kan Hij, ons aller Hoofd en Bruidegom zijn.
Eenmaal uit de Vader-God voortgekomen, heeft de Zoon (het Woord) de onzichtbare wereld van de engelen en later ook de zichtbare wereld van de mensen en dieren geschapen.
Kolossensen 1:16-19
"Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde
zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem;
en Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de
doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het is het welbehagen van de Vader geweest, dat in Hem al
de volheid wonen zou."
Johannes (1:14) noemt Hem de ENIG-GEBORENE van de Vader (de enige lichamelijke openbaring van de VaderGod). Maar als Hij, als Lam van God, de reiniging van de zonde heeft volbracht en Hij de bekeerde mens als de
goddelijke Hogepriester, als Gods Middelaar, heeft gereinigd en gerechtvaardigd, is Hij niet langer de ENIGgeborene, maar de EERST-geborene onder vele broeders.
Johannes 1:14
"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, van de ENIGGEBORENE van de Vader) vol van genade en waarheid."
Romeinen 8:29
"Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd (d.i. voorbestemd) het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de EERSTGEBORENE zij onder vele broeders."
Hier is geen sprake van praedestinatie (d.i. voorbeschikking) van Godswege, maar van Zijn VOORKENNIS, want:
6
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•

Zo zijn de namen van Gods begenadigden vanwege Zijn VOORKENNIS, en dus niet vanwege Zijn voorbeschikking (praedestinatie), reeds vanaf de grondlegging van deze wereld in het Boek des Levens ingeschreven
(zie Openb. 17:8);

•

Hij zoekt alle mensen te leiden tot Zijn zaligheid.
2 Petrus 3:9

"...niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen."

1 Timotheüs 2:4
waarheid komen.”

“(God, onze Zaligmaker); Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis van de

Ook noemt de Schrift Adam eerst, namelijk voor zijn zondeval, een zoon van God.
Lukas 3:38b

“(het geslachtsregister van Jezus) … de zoon van Adam, de zoon van God.”

Maar na de zondeval ligt het gehele mensengeslacht, voortkomende uit Adam, in het boze (d.i. in de macht van
zonde en satan).
1 Johannes 5:19

“Wij weten, dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze”.

Efeze 2:1b-3
"En u was (geestelijk) dood door uw misdaden en zonden; in welke gij eens gewandeld
hebt naar de tijd van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid; onder wie wij allen eens verkeerd hebben in de begeerten van onze vlees; doende
de wil van het vlees en van de gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, zoals ook de overigen."
Daarom noemde de Here Jezus de tegen Hem rebellerende Schriftgeleerden en Farizeeën kinderen van de duivel
(zie Joh. 8:44) en zegt de Schrift in 2 Korinthe 6:17-18, dat alleen zij, die zich uit de zonde(macht) tot God bekeren,
zonen en dochters van God zijn.
De Zoon van God werd reeds in het Oude Verbond (of: Oude Testament) genoemd, namelijk in Psalm 2 vers 12:
"Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen."
Ook engelen worden in de Schrift eenmaal, namelijk in Job 38:4-7, "kinderen Gods" genoemd, hoewel zij in wezen
slechts dienstknechten van God zijn:
"Waar was gij, toen Ik de aarde grondde? Geeft het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar
maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten
nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen, en al de
kinderen Gods juichten."
Het gaat hier om de zichtbare schepping van God en haar voltooiing op de zesde dag, door de schepping van de
mens. Hier werd Gods schepping vergeleken met een pyramide, toen de uiterste hoeksteen, de top, de "finishing
touch", door God werd gelegd. Toen juichten vrolijk de morgensterren, de engelen, de "kinderen Gods", toen zij dit
aanschouwden. Engelen zijn in feite slechts "gedienstige geesten, die door God uitgezonden worden omwille van
hen, die de zaligheid beërven zullen" (zie Hebr. 1:14).

2
De tweede functie van de Zoon van God:
De Zoon van de mens; de vleeswording van de Zoon van God
De Zoon van God is op het kruispunt der tijden vlees (d.i. mens) geworden (geïncarneerd) en heeft onder de mensen van Zijn tijd gewoond en gewerkt met het enige doel om als Lam van God de zondeschuld van de mens te betalen.
Johannes 1:14

"Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond."

Johannes 12:27
"Nu is Mijn ziel ontroerd en wat zal Ik zeggen? Vader verlos Mij uit deze ure! Maar
hierom (namelijk: om te sterven voor de zondeschuld van de mens) ben Ik in deze ure gekomen."
Hebreeën 10:5-10
"Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: "Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.
Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin van het boek is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, O God! Als Hij
te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offers voor de zonde hebt Gij niet gewild,
noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden); Toen sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o
God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. In welken (d.i. Zijn) wil wij geheiligd zijn, door het offer
van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied."
Micha 5:1
"En gij, Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?
Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der
eeuwigheid."
De Zoon van de mens, Jezus Christus, heeft Zijn oorsprong als Zoon van God in de eeuwigheid van het begin.
Onze almachtige God
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Johannes 16:28

"Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen..."

Filippensen 2:5-11
"Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestalte van
God zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; maar Hij heeft Zichzelf vernietigd, de gestalte van
een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden; en in gedaante gevonden als een
mens, heeft Hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de kruisdood. Daarom heeft
God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; opdat in de
Naam van Jezus alle knie zich zou buigen, van degenen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de
aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de HERE zij, tot heerlijkheid van God de Vader."
De Zoon legde Zijn goddelijke Gestalte, Zijn goddelijk Vermogen, in de hemel af. Hij vernietigde Zichzelf zo en nam
de gestalte van de gevallen mens aan door Zich, in de schoot van Maria, te verenigen met haar menselijke eicel en
dus met het geslacht (in het Grieks: spermatos) van David.
Romeinen 1:3-4
“(Paulus,… afgezonderd tot het Evangelie van God,…) van Zijn Zoon, Die geworden is uit het
zaad (of geslacht; in het Grieks: spermatos) van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van
God naar de Geest van heiligmaking, uit de opstanding der doden.
Naar het vlees (lichaam) was Hij (de Zoon van de mens) voortgekomen uit het zaad van David, waarom Hij Zichzelf ook een “Zoon van David” noemde (zie Luk. 20:41-44), en waardoor Hij de zondige genen van het geslacht
(letterlijk in het Grieks: spermatos) van David in Zich had. Daarom had de Zoon van God, wonende in de Zoon van
de mens, d.i. in Zijn lichaam, een TEGENKRACHT nodig in de Geest van heiligMAKING, om hier op aarde een
HEILIGE, ZONDELOZE levenswandel te hebben als Zoon van de mens.
Romeinen 8:3
"Want hetgeen door de Wet onmogelijk was, omdat zij door het (zondige) vlees (en leven
van de mens) krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid (in het Grieks: homoioma) van het zondige vlees, en dat voor de zonde (van de mensheid), de zonde veroordeeld in het vlees."
Hetzelfde woord “homoioma” gebruikte Johannes (in 1 Joh. 3:2) als hij schrijft: "Wij zullen Hem gelijk wezen”, namelijk als leden van het Christuslichaam, waarvan Hij het Hoofd is."
Het is daarom dat het Lam van God, stervende aan het kruis, ook door Hemzelf vergeleken wordt met de koperen
slang van Mozes. Een slang is het beeld van de zonde en Hij is voor ons tot zonde gemaakt om in onze plaats de
zondeschuld te betalen.
2 Korinthe 5:21
"Want Die (d.i. Jezus) geen zonde gekend heeft, heeft Hij (d.i. de Vader) tot zonde voor
ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtvaardigd in Hem."
De Vader maakte Hem tot zonde voor ons door Hem het lichaam te geven, dat de genen bevatte van het geslacht
van David. Daarom staat er geschreven in Jesaja 53 vers 10: "Het behaagde de HERE (JaHWeH) Hem (d.i. het Lam)
te verbrijzelen”, om zo de zondemacht van de mens in en door Hem te vernietigen.
Johannes 3:14
"En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon van de
mens verhoogd worden."
Velen geloven, dat deze "gelijkheid van het zondige vlees" een "uiterlijk lijken op" is en geen gelijkwaardigheid,
waarin de Zoon van de mens moest wandelen en werken. Persoonlijk geloof ik van wel, want alleen de “oude
mens” (nl. de van nature zondige mens) is vatbaar voor verleiding en zonde, hoewel de Zoon van de mens zonder
zonde is gebleven. De Nieuwe mens (in Christus) staat overwinnend tegenover de verleiding door de zondemacht,
maar de Zoon van de mens moest in deze functie er nog tegen strijden. De volgende Schriftgedeelten wijzen in
deze richting:
•

Hij had een eigen en dus menselijk rebellische wil, door het lichaam, waarin Hij geboren werd uit Maria,
waardoor Hij behept was met haar genen, die zij erfde uit haar voorgeslacht, het geslacht van David. Hij weerstond echter die vleselijke, eigen wil.
Johannes 5:30b

"Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft."

Als Hij enkel en alleen Zoon van God was, dan bestond deze eigen, zondige, menselijke wil niet. (Zie ook Johannes 6:38).
•

Hij moest als Zoon van de mens gehoorzaamheid aan de Vader leren.
Hebreeën 5:8-9
"Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij
heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, oorzaak van de eeuwige zaligheid
geworden."

•

Hij was in alle dingen verzocht geweest als wij, doch zonder te zondigen.
Hebreeën 4:15
"Want wij hebben geen Hogepriester, die niet medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Die (net als wij) in alle dingen is verzocht geweest, doch zonder zonde (d.i. zonder te zondigen)."

Hij had als Zoon van de mens op aarde, voor Zijn kruisdood, dus twee naturen:
•
•

de reine goddelijke natuur als Zoon van God, en
de natuur van de gevallen mens.

Hij moest zo deel hebben aan de zondige menselijke familie en toch zonder zonde blijven om de zonde van de
mens op Zich te kunnen nemen en die te betalen. Zo moest de Zoon van de mens Zich op aarde kwetsbaar op8
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stellen om ons te kunnen redden. Nochtans heeft Hij als Lam van God de macht van zonde en satan voor de mens
OVERWONNEN!! Hallelujah.
Omdat Hij al Zijn macht en kracht in de hemel achterliet, moest Hij met de macht en kracht van de Heilige Geest
gesterkt en bekleed worden om Zijn taak, Zijn zalving, op aarde te kunnen volbrengen.
Die taak was tweeledig:
1. Zijn taak als Lam van God en
2. Zijn taak als Profeet en Leraar op aarde, vóór Zijn kruisoffer.
Om de marteldood aan het kruis te kunnen volbrengen – Zijn taak als Lam van God, namelijk als zondoffer, als offer voor onze zonden – moest Hij gesterkt worden met de Heilige Geest, Die op en in Hem kwam als een Duif. En
een duif is in Israël een slachtofferdier.
Mattheüs 3:16
"En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water en ziet, de hemelen
werden Hem geopend, en hij (d.i. Johannes de Doper) zag de Geest van God neerdalen gelijk een duif en op Hem
komen."
Op niemand anders is de Geest van God zo, namelijk als een duif, bij de Geestesdoop verschenen. Op de apostelen verscheen de Geest van God als een sterke Wind en als tongen vuur (zie Hand. 2:1-4), omdat zij door het vuur
van de Geest moesten worden gelouterd van alle zonden. Ook werd Hij, als Zoon van de mens, aangegord met de
sterkte van Gods macht, door de Doop met de Heilige Geest, om de Blijde Boodschap in Gods kracht met wonderen en tekenen aan de Joden te brengen.
Jesaja 61:1-3
"De Geest van de Here HERE is op Mij, omdat de HERE Mij gezalfd heeft om de blijde boodschap (d.i. het Evangelie) te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de
gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis;
om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HERE, en de dag van de wraak (of: het oordeel) van onze
God; om alle treurigen te troosten; om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad in
plaats van as, vreugdeolie in plaats van treurigheid, het lofgewaad in plaats van een benauwde geest; opdat zij
genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting van de HERE, opdat HIJ(zelf) verheerlijkt worde."
De Zoon van de mens wordt in de Schrift ook wel de “laatste Adam” of de “tweede Mens” genoemd.
1 Korinthe 15:45-50
"Alzo staat er ook geschreven: "De eerste mens Adam is geworden tot een levende
ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest, doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke,
daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards(gezind); de tweede Mens is de HERE uit de hemel.
Hoedanig de (eerste) aardse mens is, zodanige zijn ook de (andere) aardse mensen; en hoedanig de hemelse
(Mens) is, zodanig zijn ook de hemels(gerichte mensen). En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen
hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse (Mens) dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en
bloed het Koninkrijk van God niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet."

3
De derde functie van de Zoon van God:
Het Lam van God
Reeds vanaf de grondlegging van deze wereld was de Zoon van God (voor)bestemd om de Vader te dienen als
Lam van God tot delging (d.i. tenietdoen) van de zondemacht, omdat God van te voren wist, dat de nog te scheppen mens de heerlijkheid van God(s Zoon) zou derven (d.i. missen, ontberen) (zie Rom. 3:23) door de zonde,
waarin de mens vallen zou.
Openbaring 13:8
"En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve (d.i. de antichrist) aanbidden, (namelijk:
degenen) wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens, van het Lam, Dat geslacht is van(af) de grondlegging der wereld."
Johannes 17:5
wereld was."

"En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de

Romeinen 3:23

"Want zij hebben allen gezondigd, en derven (d.i. missen) de heerlijkheid van God."

Op het kruispunt der eeuwen moest het Lam van God, onze Here Jezus Christus, het zondoffer volbrengen tot
redding van de mensheid uit de zondemacht.
Johannes 12:27
"Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure? Maar
hierom (namelijk: om te sterven voor de zondeschuld van de mens) ben Ik in deze ure gekomen."
Johannes 1:29

"En Johannes zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt."

Niet alleen, dat het Lam de zonde VERGEEFT, maar het Lam NEEMT haar ook WEG!
Johannes 3:14-17
"En net zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon van
de mens verhoogd worden; opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want alzo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet in de
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wereld gezonden, opdat Hij de (mensen van deze) wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou
behouden worden."
Hier vergelijkt Jezus Zichzelf met de koperen slang, het beeld van de zonde.
2 Korinthe 5:21
"Want Die (d.i. Jezus), Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (d.i. God) tot zonde voor
ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem."
Romeinen 8:3
"Want hetgeen der wet onmogelijk was, omdat zij door het (zondige) vlees krachteloos
was, heeft God, Zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde
veroordeeld in het vlees."
Hebreeën 2:14
"Daar dan de kinderen aan het vlees en aan het bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook
DESGELIJKS (d.i. op gelijke wijze als wij) aan dezelve deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet zou
doen, die het geweld (of: de macht) van de dood had, dat is de duivel."
Wij zijn in de zonde geboren (de zgn. erfzonde) en kunnen hier niets aan doen.
Efeze 2:1b-3
"En u was (geestelijk) dood door uw misdaden en zonden; in welke gij eens gewandeld
hebt naar de tijd van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid; onder wie wij allen eens verkeerd hebben in de begeerten van onze vlees; doende
de wil van het vlees en van de gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, zoals ook de overigen."
Zo heeft de Zoon van de mens desgelijks (d.i. op gelijke wijze als wij) dit zondige vlees aangedaan (zie Rom.
8:3) door Zich, in de schoot van Maria, voor zover het Zijn vlees aangaat, te vermengen met de genen van David, waarom Hij ook een Zoon van David werd genoemd (zie Luk. 20:44).
Romeinen 1:3
het vlees”.

“Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad (in het Grieks: spermatos) van David, naar

Hij droeg zo de zonde van de mens in Zijn vlees, hoewel Hij nooit zondigde, nooit de wil van Zijn vlees volgde.
Johannes 5:30b
"Want Ik zoek niet Mijn wil (d.i. de wil van Mijn vlees), maar de wil van de Vader (d.i. de wil
van Zijn Geest), Die Mij gezonden heeft."
En nu is de ure gekomen, dat dit zondige vlees door God moet worden gedood (verbrijzeld, volgens Jes. 53:10),
opdat wij, verlost van de zonde, zouden worden gemaakt rechtvaardigheid Gods in Hem (zie 2 Kor. 5:21).
Wij zagen reeds, dat dit al bij de grondlegging van deze wereld in het hart van de Vader is beslist. Dit is zo, omdat
bij de grondlegging van deze wereld, dus vóór de schepping van Adam, de zondeval van de mens reeds inbegrepen is en de verlossing van die mens door God reeds is gepland.
Net zoals een lam, dat naar de slacht wordt geleid, geen geluid geeft, zo deed ook het Lam van God Zijn mond niet
open.
Jesaja 53:3-12
"Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en
verzocht in krankheid; en een ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze ziekten op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen;
doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en
door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar
onze (eigen) weg; doch de HERE heeft al onze ongerechtigheden op Hem doen neerkomen. Als dezelve (straf)
geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid,
en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is
uit de angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het
land der levenden; om de overtreding van Mijn volk is de plaag op Hem geweest. En men heeft Zijn graf bij de
goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Doch het behaagde de HERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem ziek gemaakt;
als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen; en het
welbehagen van de HERE zal door Zijn hand gelukkig voortgang hebben. Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het
zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want
Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen
als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en
Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft."
Exodus 12:3-6 vormt een exacte profetie van de laatste vier dagen van het Lam van God:
"Spreekt tot de gehele vergadering van Israël, zeggende: Op de tiende (dag) van deze maand (d.i. de maand Nisan)
neemt een ieder een lam, naar de huizen van de vaderen, één lam voor een huis. Maar indien een huis te klein
is voor één lam, zo neemt hij het en zijn buurman, de naaste aan zijn huis, naar het getal van de zielen, een ieder naar dat hij eten kan; gij zult rekening houden met de grote van het lam. Gij zult een volkomen lam hebben,
een mannetje, één jaar oud; van de schapen- of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag van deze maand; en de gehele vergadering van Israël zal het slachten tussen
twee avonden."
Hij deed Zijn mond niet open toen Hij, als een Lam, ter slachting werd geleid. Slechts éénmaal, in de Hof van Gethsemane, onder zware stress zijnde, bad Hij de Vader, of deze drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan.
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Lukas 22:40-44
"En toen Hij aan die plaats gekomen was, zei Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af, ongeveer een steenworp ver; en knielde neer en bad, zeggende:
Vader, indien Gij wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En
door Hem werd een engel uit de hemel gezien, die Hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad Hij des te ernstiger. En Zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed, die op de aarde vielen."
Exodus 12:6 zegt, dat het Pascha-lam op de 14de Nisan, tussen de avonden, moest worden geslacht. Het kruis
waaraan Jezus werd gekruisigd werd dus woensdag opgericht. Hij hing daar aan dat kruis van 9 uur ‘s morgens
tot 3 uur ’s middags toe.
Markus 15:25

"Het was de derde ure (d.i. 9 uur ’s morgens) en zij kruisigden Hem."

Lukas 23:44
"Omstreeks de zesde ure (d.i. 12 uur ’s middags) werd het duister over de gehele aarde
tot de negende ure toe (d.i. 3 uur ‘s middags). Toen stief Hij."
De soldaat, die Zijn rechterzijde doorstak met een speer tot hij Zijn hart doorboorde, constateerde, dat het bloed
zich reeds had gescheiden in water (nl. plasma) en bloed(lichaampjes), wat medisch gezien de ingetreden dood
betekende (zie Joh. 19:34-37).
Mattheüs 27:51-54
"En ziet, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden;
en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen van heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; en uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij
in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden,
ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was
Gods Zoon!"
Lukas 23:44-46
"En het was omstreeks de zesde ure, en er kwam duisternis over de gehele aarde, tot
de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En
Jezus, roepende met luide stem, zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf
Hij de geest."

De 7 kruiswoorden
Toen het nog licht was gedurende de eerste drie uur sprak Jezus, aan het kruis, woorden van troost voor de mensen om Hem heen, zelfs voor Zijn moordenaars.
De laatste vier kruiswoorden waren woorden tot de Vader gericht.
Lukas 23:34

"En Jezus zei: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen."

Lukas 23:43
"En Jezus zei tot hem (d.i. tot de zgn. “goede” moordenaar): Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult
gij met Mij in het Paradijs zijn."
Johannes 19:27
"Daarna zei Hij tot de discipel (Johannes): Zie, uw moeder. En van die ure aan nam de
discipel (Johannes) haar in zijn huis."
Mattheüs 27:46
"En omstreeks de negende ure riep Jezus met een luide stem, zeggende: Eli, Eli, Lama Sabachthani, dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!"
Johannes 19:28
den, zei: Mij dorst."

"Hierna, Jezus wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld wor-

Johannes 19:30
"Toen Jezus dan de edik (d.i. zure wijn, zuur als azijn) genomen had, zei Hij: Het is volbracht. En het hoofd buigende, gaf Hij de geest."
Lukas 23:46
"En Jezus, roepende met luide stem, zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.
En als Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest."
Jezus moest als zondoffer (d.i. als offer voor de zonden van de mensheid) sterven en na drie dagen en nachten
weer opstaan.
Johannes 10:17-18
"Daarom heeft mij de Vader lief, omdat Ik Mijn leven (uit vrije wil) afleg, opdat Ik het leven opnieuw neme. Niemand neemt het leven van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het terug te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen."
Drie dagen en drie nachten was Hij in de macht van satan. Hij was daar als de Zoon van de mens en was, hoewel
Hij geen zonde had gekend, tot zonde gemaakt (zie 2 Kor. 5:21) en dus moest de Zoon van God in Hem, met Zijn
vlees deze dood smaken.
Handelingen 2:22-28
"Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man van
God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het
midden van u, gelijk ook gijzelven weet; Deze, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven
zijnde, hebt gij genomen, en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; Welke
God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat Hij door de
dood (vast)gehouden zou worden. Want David zegt van Hem: Ik zag de HERE te allen tijde voor mij; want Hij is
aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja,
ook mijn vlees zal rusten in hoop; want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult (Gij) Uw Heilige overge-
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ven, om verderving (d.i. verrotting) te zien. Gij hebt mij de wegen van het leven bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging door Uw aangezicht."
Jezus werd na die derde dag opgewekt en zo werd Hij ontbonden van “de smarten van de dood” (vers 24). Het
lichaam van de gestorven mens kent geen smarten van de dood, wel zijn ziel. Dus Jezus heeft die wel degelijk gekend, toen Hij in de macht van satan was (zie ook vers 27). Ook ondervond Zijn lichaam geen verderving (d.i. verrotting), omdat die pas na de vierde dag op zou treden.
Handelingen 13:32-37
"En wij verkondigen u de belofte, die tot de (voor)vaderen geschied is, dat namelijk
God dezelve (belofte) vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt (d.i. uit de doden opgewekt) heeft.
Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd (d.i. voortgebracht). En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer tot verderving zal keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden van David geven, die getrouw zijn; waarom hij (d.i. David) ook in
een andere psalm zegt: Gij zult Uw Heilige niet overgeven, om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd
de raad van God gediend had, is ontslapen, en is bij zijn (voor)vaderen gelegd; en heeft wel verderving (d.i. verrotting) gezien; maar Hij, Die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien."
Na drie dagen en drie nachten in Hades (d.i. het dodenrijk) te zijn geweest – en dus in satans macht, in de macht
van de dood – kwam er uit de hemel NIEUW Goddelijk Leven in het gestorven Lam van God en werd Zijn Geest in
dat uur opnieuw uit God gegenereerd (zie Ps. 2:7). Dit zal grote beroering hebben gegeven in het rijk van satan.
De gestorven Zoon van God werd op die derde dag tot leven gebracht (en ten tijde van Handelingen was dat moment HEDEN)! Toen kwam Hij tot satan en ontrukte hem de sleutels van de hel en van de dood.
Openbaring 1:18
"Ik ben de Eerste en de Laatste en Die leeft, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben
levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood."
Nu Hij de sleutels van hel en dood aan satan heeft ontrukt door Zijn overwinning over hem, kan hij degenen, die in
de macht van satan gevangen zijn en daardoor dood en hel verdienen, in vrijheid brengen, als zij zich tot Hem bekeren. Glorie voor het Lam!!
Na die drie dagen en drie nachten stond Hij op uit de dood, in een verheerlijkt lichaam. Het was de eerste dag van
de nieuwe week.
Mattheüs 28:1-4
"En laat na de sabbat, als het licht begon te worden, tegen de eerste dag van de
week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote
aardbeving; want een engel van de Here, nederdalende uit de hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van
de deur, en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit
vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden."
Mattheüs 27:52-53
"En de graven werden geopend, en vele lichamen van heiligen, die ontslapen waren,
werden opgewekt (d.i. de zgn. inleidende opstanding der doden). En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding,
kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen."

De grote opdracht aan Zijn discipelen:
Mattheüs 28:18-20
"En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam van de Vader, en de
Zoon, en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden, alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden
al de dagen tot de voleinding van deze wereld. Amen."

De Hemelvaart
Veertig dagen na Zijn opstanding, na aan velen verschenen te zijn, voer Jezus terug naar de hemel, naar Zijn hemelse Vader, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen (zie Hand. 1:9).
Het vervolg van dit tafereel zien wij in Daniël 7 vers 13-14:
"Verder zag ik (d.i. Daniël) in de nachtgezichten en ziet, er kwam Één met de wolken des hemels, als een mensen zoon, en Hij kwam tot de Oude van dagen (d.i. Vader-God), en zij deden Hem voor Dezelve naderen. En Hem
werd gegeven heerschappij en eer, en het Koninkrijk, (op)dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden;
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden."
Hier kreeg Hij (d.i. de Zoon) opnieuw van de Vader heerschappij en eer en het Koninkrijk.
Mattheüs 22:44
"De Here heeft gezegd tot mijn (d.i. Davids) Here: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw
vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten (d.i. totdat ze allen overwonnen zijn)."
De Zoon keerde terug naar de Vader (zie Joh. 16:28), maar nog niet in de volle gemeenschap en heerlijkheid, die
Hij had voordat de wereld geschapen was (zie Joh. 17:5). Hij moest zitten aan Zijn rechterhand, totdat alle vijanden van God en van de geredde mensheid zullen zijn overwonnen (zie Hebr. 1:13). Pas dan zal de Zoon alles aan
de Vader overgeven, namelijk als Hij de geredde mensheid in alle reinheid aan de Vader heeft voorgesteld.
Hebreeën 2:12-13
"Ik zal Uw Naam (JaHWeH) aan Mijn broeders verkondigen; in het midden van de gemeente zal Ik U lofzingen. En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen, en wederom: Ziedaar Ik en de
kinderen, die God Mij gegeven heeft."
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Hier stelt de Zoon Zijn Bruid aan de Vader voor, namelijk de gewonnen oogst van Zijn Vaders kinderen. Dit voorstellen van Zijn Bruid, Gods gewonnen kinderen, aan de Vader en de overdracht van het Koningschap aan de Vader geschiedt NA het 1000-jarig Vrederijk, als al Gods kinderen zijn gebracht in Gods volmaaktheid.
1 Korinthe 15:24-28
"Daarna zal het einde zijn, wanneer de Zoon het Koninkrijk aan de Vader zal overgegeven hebben; wanneer de Zoon zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. Want de
Zoon moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden (van God) onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. Want de Vader heeft alle dingen aan Zijn (Zoons) voeten onderworpen. Doch wanneer de Vader zegt, dat de Zoon alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat de
Vader uitgenomen (d.i. uitgezonderd) wordt, Die de Zoon alle dingen onderworpen heeft. En wanneer de Zoon alle
dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden aan de Vader, Die de Zoon alle
dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen (namelijk: in de Zoon èn in ons).
Dan pas is de Zoon met Zijn gewonnen Bruid IN de Vader, voor eeuwig.
Openbaring 21:1-7
"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeru5
zalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal in hen wonen,
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal in hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geween, noch moeite zal er meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op de troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want
deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Oméga,
het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint,
6
zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn."

4
De vierde functie van de Zoon van God:
De hemelse Hogepriester (Psalm 110:1-7)
Eerst moest de Zoon als Hogepriester tussen de Vader en de in de zonde vervallen, maar bekeerde, mens staan
en Zijn Goddelijk werk volbrengen, dat Hij over de gehele aarde door de Heilige Geest in Zijn zeven openbaringsvormen, gaat volbrengen.
Openbaring 5:6
"En ik zag en ziet, in het midden van de troon en van de vier dieren, en in het midden
van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn in alle landen."
7

Hier hebben wij de zeven Geesten van God , Die het Lam uitzendt in alle landen naar hen, die zich tot God hebben bekeerd en die Hem als hun Verlosser hebben aangenomen. In Openbaring 4:5 zien wij deze zeven Geesten
van God uitgaan van de troon van God Almachtig, tot genade en tot oordeel; genade aan hen, die zich hebben
bekeerd; oordeel over de zondaren, die zich NIET hebben bekeerd.
Toen het Lam van God Zijn offer voor de zonde had volbracht, ging Hij, na Zijn hemelvaart, tot God Almachtig om
daar Zijn gestorte Bloed aan te bieden als losprijs voor de zonde.
Hebreeën 9:11-15
“Maar Christus, de Hogepriester van de toekomende goederen (namelijk: de geestelijke
zaken, die wij in het Nieuwe Verbond kennen), gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte (d.i. hemelse) tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, noch door het bloed van bokken en kalveren, maar
door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.
Want indien het bloed van stieren en bokken, en de as van de jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid van het vlees; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest
Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de Middelaar van het Nieuwe Testament, opdat – de dood daartussen gekomen zijnde,
tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste (d.i. Oude) Testament waren – degenen, die geroepen
zijn, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden."
Hebreeën 10:14
den."

"Want met één offer heeft Hij in eeuwigheid volmaakt, degenen, die geheiligd wor-

5

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God,
het Lichaam van Christus” van E. van den Worm. (noot – AK)
6
Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er
niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot – AK)
7
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E.
van den Worm. (noot – AK)
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In de hemel werd dit offer door de hemelse Justitie (dus door God) AANVAARD als VOLLEDIGE afdoening (d.i.
betaling) van de zondeschuld, maar op AARDE moet dit offer nog persoonlijk worden toebedeeld aan hen, die
zich tot God bekeren en Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Deze toebedeling moet de Hogepriester
doen door Zijn Heilige Geest (of Trooster, zie Joh. 14:16) heen als Middelaar tussen God en de bekeerde zondaar
(zie Hebr. 9:15). Dit doet Hij, zittende aan de rechterhand van de Vader, totdat alle vijanden van de bekeerde
mensheid, (namelijk de satanische zondemachten) in hun hart en leven, zijn overwonnen (zie Hebr. 1:13,
10:12-13, 12:2; Ps. 110:1 en 1 Kor. 15:24).
Hebreeën 1:13
"En tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik
(door Zijn Geest) Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten (m.a.w. totdat al Gods vijanden zijn overwonnen en weggebannen uit de levens van Zijn begenadigden)."
Ook bidt de Zoon hier voor degenen, die zich aan Hem hebben overgegeven:
Johannes 14:16

"Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven."

In deze functie is Hij de Engel van het (Bloed)Verbond.
Maleachi 3:1-3
"Ziet, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal, en plotseling
zal tot Zijn tempel komen die HERE, Die gijlieden zoekt, te weten de Engel van het (bloed)verbond, aan Dewelke gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger). Maar wie zal
de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (d.i. stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als
het vuur van een goudsmid, en als zeep van de voller (d.i. iemand die het linnen wit maakt door het te bleken met de zeep).
En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van de arbeiders van de
Heer) reinigen (om hen dan, als Zijn instrumenten, te kunnen gebruiken), en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver;
dan zullen zij de HERE spijsoffer (beeld van hun woordbediening) toebrengen in gerechtigheid."
Als zodanig zal de Zoon ons de verworvenheden van Zijn gestorte bloed, van Zijn dood en opstanding toebedelen,
tenminste als wij ons (oprecht) tot Hem bekeren en Hem aangenomen hebben als onze Heiland en Zaligmaker (zie
Joh. 1:12). Pas daarna zal Hij zich helemaal verenigen met en in God, de Vader, met de uit de wereld gewonnen
mensen, opdat God zij alles en in allen (zie Hebr. 2:10-13, 1 Kor. 15:24). Dan zal de Zoon die heerlijkheid, die
Hij in de Vader had, wederom terugkrijgen (zie Joh. 17:5), de heerlijkheid, die Hij had vóór de wereld (van de
mens) er was, omdat de mens Zijn heerlijkheid door de zondeval had gederfd (d.i. gemist, ontbeerd) (zie Rom.
3:23).
Als Hogepriester leidt de Zoon, door Zijn Geest, de bekeerde en gelovige mens op aarde stap na stap op de
heilsweg (d.i. onze kruisweg) naar de Vader (JaHWeH, JHWH, Jehova) toe.
Johannes 14:6
dan door Mij."

"Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader

1 Korinthe 1:30
"Maar uit Hem (d.i. de Vader) zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is Wijsheid van
God, Rechtvaardigheid, en Heiligmaking, en Verlossing."
Hebreeën 12:1-7
"Daarom dan ook, alzo wij zo een grote wolk van getuigen romdom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons (zo) licht omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de
loopbaan, die ons voorgesteld is. Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke,
voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan
de rechterzijde van de troon van God. Want aanmerkt Deze, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren
tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog niet tot bloedens toe
tegengestaan, strijdende tegen de zonde; en gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt:
Mijn zoon, acht niet klein de kastijding van de Here, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; want die de
HERE liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt iedere zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo
gedraagt God Zich tegenover u als zonen (want wat voor zoon is er, die de vader niet kastijdt?)."

De zeven stappen, die een bekeerling/christen moet doen
Op deze weg worden wij niet gedragen, wij moeten deze kruisweg VRIJWILLIG LOPEN, al worden wij gesterkt
door de inwendig wonende Geest. Deze rechtvaardigmaking geschiedt dus NIET AUTOMATISCH (zie Rom. 8:14).
Stap 1

Wij hebben
• te geloven in het volbrachte werk (d.i. in Zijn dood en opstanding) voor ons;
• te geloven, dat Hij (d.i. Zijn Geest) almachtig is Zijn overwinning met ons te delen;
• te geloven in het gebrachte Kruiswoord (zie Rom. 3:21-26).

Stap 2

Wij hebben naar Hem toe te komen in het gebed (zie Matth. 11:28-30, Jes. 1:18).

Stap 3

Wij hebben Hem te ontvangen in ons hart en leven, opdat Hij dit volbrachte werk in ons kan uitwerken
door de wassing in Zijn Bloed, door ons te dopen in Zijn Vuur (zie Matth. 3:11-12; Openb. 3:20).

Stap 4

Wij moeten willen sterven aan onze oude zonde-natuur (zie Luk. 9:23-25, Mal. 3:1-2, 1 Petr. 2:24).

Stap 5

Wij hebben geestelijk te hongeren en te dorsten naar het Nieuwe Leven, naar de Christusnatuur, de
Goddelijke natuur, die Hij ons wil geven tot in de volmaaktheid toe (zie Matth. 5:6, Filip. 3:10-14, 2 Petr.
1:3-4, Ef. 4:13).
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Stap 6

Wij hebben Hem op deze (heilige) weg gehoorzaam te volgen (zie Joh. 3:36).

Stap 7

Wij hebben ons af te scheiden van zonde en verleiding en moeten voorzichtig willen handelen en wandelen (zie 2 Kor. 6:14-18, 7:1, Luk. 1:17).

Jesaja profeteerde reeds ongeveer 700 jaar voor Christus van deze heilsweg.
Jesaja 35:1-10
"De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich
verheugen, en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen;
de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid
van de Here, het sieraad van onze God. Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. Zegt
de onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. Alsdan zullen de blinde ogen opengedaan worden, en de dove oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong van de stomme zal
juichen: want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand
water worden, en het dorstige land tot waterbronnen; in de woningen van de draken, waar zij gelegen hebben,
zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal
genoemd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die deze weg (be)wandelt, zelfs
de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch
aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten van de Here zullen
weerkeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden."
8

De Zoon is thans in de hemel, de Goddelijke Hogepriester naar de Goddelijke ordening van Melchizedek (zie Hebr. 5:10). De Hogepriester Zelf (met de hulp van Zijn priesters, die het Woord brengen en uitleggen) moet ons, door
Zijn Heilige Geest, persoonlijk deelname geven aan Zijn zaligmakende krachten. Hij is de Enige Middelaar tussen
God en mensen (zie 1 Tim. 2:5). Hij moet ons, als wij ons hart en leven voor Hem openen, één plant maken met
9
Zijn dood en opstanding, ons Zijn Avondmaal te eten geven.
Openbaring 3:20
"Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en
de deur zal opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal (in de geest) Avondmaal met hem houden en hij met Mij
(waardoor wij samengroeien met Zijn dood en opstanding)."
Hij moet ons “één plant maken met Zijn dood en opstanding” (zie Rom. 6:5). Hij zal de bekeerde en in Hem gelovende mens leiden in de algehele overwinning over de zonde en over satan (zie Openb. 2 en 3, Openb. 6:2).
Openbaring 12:11
"En zij (namelijk: 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 lief
tot de dood toe (zodat zij bereid zijn om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest)."
1 Petrus 2:24
"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout (d.i. circa 2000 jaar
geleden), opdat wij (NU) aan de zonden afgestorven zijnde, naar Zijn gerechtigheid leven zouden; door Wiens
striemen gij genezen zijt."
Zo zal Gods Hogepriester Zijn Gemeente heiligen, “totdat zij zonder vlek of rimpel zijn, onberispelijk” (zie Ef.
5:26-27), “wit als sneeuw, als witte wol” (zie Jes. 1:18), want “wie de Zoon heeft vrijgemaakt (van zonde en -machten),
zal waarlijk vrij zijn” (zie Joh. 8:36).
•

Hij is de Goede Herder, Die Zijn schaapjes leidt naar Gods gerechtigheid en liefde (zie Ps. 23, Joh. 10:14).

•

Hij is de Bewaarder van Israël (nl. van de gelovige die besneden is naar het hart – zie Rom. 2:29), Die niet
sluimert, Die ons bewaart tegen de vijand (zie Gen. 15:1).

•

Hij is ons tot Schild (zie Ps. 121:1-8).

8

Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem) die
Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de aartsvader (d.i.
voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Gen. 14:18). Melchizedek was een priester
van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering (d.i. geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtestamentische,
priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie Hebr. 7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als
type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het
Levietische (d.i. Israëlitische tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3
in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Gen. 14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier
als een geheimzinnig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst...”). Men spreekt
aldus van “een priesterschap naar de ordening van Melchizedek”. (noot – AK)
9

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het
Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam…” van E. van den Worm. (noot – AK)

Onze almachtige God

15

1 Thessalonicenzen 5:23
"En de God van Vrede Zelf heilige u geheel en al en heel uw oprechte geest, ziel
en lichaam (dus de gehele mens) worde onberispelijk bewaard in de tegenwoordigheid (d.i. de juiste vertaling – zie
10
noot ) van onze Here Jezus Christus."
Hij is ons tot een vurige Muur rondom ons en tot heerlijkheid in onze innerlijke mens (zie Zach. 2:5).
Hij is onze Trooster, Die ons onderweg (op deze heilsweg) troost als wij iets moeilijks ondervinden (zie Joh. 14:16).
Hij is: onze Verlosser,
onze Heiligmaker,
onze Rechtvaardigheid,
onze Wijsheid Gods (zie 1 Kor. 1:30).
Hallelujah.

5
De vijfde functie van de Zoon van God:
•
•
•
•

Hij is:
het Hoofd van het Lichaam van Christus (d.i. de Gemeente),
de Bouwheer van de Gemeente,
de Bruidegom van de Bruid van het Lam van God,
het Hoofd van alle arbeid in Christus.
11

Naast de individuele verlossing, heiligmaking en volmaking is de vorming en groei van de Gemeente het voornaamste werk van de Hogepriester, dat Hij op aarde in en door Zijn Heilige Geest heeft te volbrengen. De Gemeente, het Lichaam van Christus, vormt op aarde de tegenmacht, die de macht van satan op aarde
•

tegenhoudt (zie 2 Thess. 2:7),

•

vernietigt (zie Gen. 3:15 – de kop van de [zonde]slang wordt door Gods dienstknechten/dienstmaagden vernietigd – Rom. 16:20, Jes. 54:17, 1 Joh. 3:8).

Uit de wereld moet de Gemeente gevormd worden en uit de Gemeente het Lichaam van Christus (d.i. het levende
deel van de Gemeente), en dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest (zie Zach. 4:6).
Zacharia 4:1-9
"En de Engel, Die met mij sprak, kwam terug; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die
van zijn slaap opgewekt wordt. En Hij zei tot mij: Wat ziet gij? En ik zei: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven het hoofd ervan, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en
zeven (dus 2 x 7) pijpen (of: toevoerbuizen), dewelke boven zijn hoofd waren; en twee olijfbomen daarnaast, één aan
de rechterzijde van het oliekruikje, en één de linkerzijde ervan. En ik antwoordde, en zei tot de Engel, Die met
mij sprak, en zei: Mijn Here! wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zei tot mij:
Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zei: Neen, mijn Here! Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord van de Here tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door
Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Here der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger). Wie zijt gij, o
grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal de hoofdsteen
voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij dezelve! Het woord van de Here geschiedde verder tot mij,
zeggende: De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien; opdat
gij weet, dat de Here van de heerscharen Mij tot ulieden gezonden heeft."
De gouden kandelaar is het beeld van de Gemeente, het oliekruikje het beeld van de Here Jezus en de zeven pijpen het beeld van de arbeiders van de Here, die de Gemeente – in de kracht van de Heer, namelijk in en door Zijn
Geest (de olie) – moet voeden en onderhouden, zodat de kandelaar (de Gemeente) kan blijven lichten. Het is dus
noodzakelijk, dat deze pijpen nooit verstopt zijn, anders dooft het licht in de Gemeente uit! Zerubbabel was indertijd
de menselijke bouwheer van Jeruzalem/Israël en dus ook het beeld van Gods dienstknechten op aarde.
De twee olijfbomen staan voor Jezus' tweevoudige functie ten aanzien van deze (Gemeente)bouw, namelijk die
van Koning en Hogepriester.

De heerlijkheid van het Hoofd en Zijn Lichaam
Efeze 1:15-23
"Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Here Jezus, dat onder u is, en de
liefde tot al de heiligen, houde niet op voor u te danken, u gedenkende in mijn gebeden; opdat de God van on10

Het Griekse woord “parousiai” kan namelijk zowel vertaald worden met “tegenwoordigheid” als met “toekomst”. Maar bij Zijn
(weder)komst is Zijn bewaring tegen satan niet meer nodig, omdat satan ons dan niet meer belagen kan.
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zen Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring in Zijn
kennis; namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en
welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; en welke de uitnemende grootheid van
Zijn kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, Die Hij gewrocht (d.i. volbracht) heeft in Christus, als Hij Hem uit de dood heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in de
hemel; verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet
alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem
aan de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Degene, Die alles in allen vervult."
Verder deelt Hij Zijn macht met Zijn dienstknechten, om uit de gevormde Gemeente de oprechte discipelen van de
Here te vormen, waarmee het Lichaam van Christus verder kan worden opgebouwd.
In Jesaja 61:1-3 lezen wij over de zalving van de Here Jezus Zelf, een zalving, die Hij dus met de tot de arbeid
geroepen dienstknechten wil delen en die Hij hiertoe zalft en bekrachtigt, als zij bereid bevonden worden, Gods
roeping te aanvaarden:
"De Geest van de Here HERE (d.i. van JaHWeH) is op Mij, omdat de HERE Mij gezalfd heeft om de blijde boodschap (d.i. het Evangelie) te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis; om uit te
roepen het jaar van het welbehagen van de HERE, en de dag van de wraak (of: de dag van het oordeel) van onze
God; om alle treurigen te troosten; om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad in
plaats van as, vreugdeolie in plaats van treurigheid, het lofgewaad in plaats van een benauwde geest; opdat zij
genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting van de HERE, opdat HIJ(zelf) verheerlijkt worde."
Ook bereidt Hij ons het werk, waartoe Hij ons heeft geroepen, voor, zodat wij daarin kunnen werken in Zijn kracht.
Efeze 2:10
"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke
God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen."
Er zijn vijf hoofdzalvingen (of roepingen, bedieningen):
1.
2.
3.
4.
5.

apostelen
profeten
evangelisten
herders
leraars.
Efeze 4:11-16
“En Hijzelf heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking van de heiligen, tot het werk
van de bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus; totdat wij allen zullen komen tot de éénheid van
het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de
volheid van Christus; opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en op en neer, heen
en weer geslingerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij van mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden (op)groeien in Hem, Die
het Hoofd is, namelijk Christus; uit Welke het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt
zijnde zoals deze zijn toegevoegd naar de werking van ieder deel naar mate van zijn roeping, de volmaaktheid
van het lichaam verkrijgt, tot opbouw ervan in de liefde."

Duidelijk staat hier geschreven, dat Hij niet allen, maar sommigen roept tot deze ambten, tot deze leidinggevende
bedieningen, die Hij met hen deelt. Ook staat er geschreven in Romeinen 10:15, dat Hij Zelf deze gezalfden naar
het arbeidsveld zenden moet, zodat deze keuze dus niet door onszelf gemaakt moet worden, al moeten wij natuurlijk wel bereid zijn om door Hem gezonden te worden (zie Ef. 6:15). Wel kan men zijn begeerte om Hem op het arbeidsterrein te helpen bij Hem bekendmaken (zie 1 Tim. 3:1).
Deze 5 bedieningen moeten dus, in en door de kracht van de Heilige Geest, het Lichaam van Christus leiden tot
12
13
volmaaktheid, door heiligmaking en rechtvaardigmaking, en dit kan alleen door het ware geloof in het Woord
van het kruis (en in het bloed van het Lam) en door geestelijk de Christusnatuur aan te doen, tot de mate van de
grootte van de volheid in Christus toe.
Efeze 4:21-32
"Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in
Christus, te weten, dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt
door de begeerlijkheden van de verleiding; en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en
de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de
leugen en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stele niet
meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen degene, die
nood heeft. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door Welke gij verzegeld zijt tot
12

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd” van
E. van den Worm. (noot – AK)
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de dag van verlossing. Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd,
met alle boosheid; maar zijt tegenover elkaar goedertieren (d.i. welgezind, goedwillend), barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. En het zal geschieden in het laatste der dagen,
dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden
boven de heuvelen, en tot dezelve zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen:
Komt, laat ons opgaan tot de berg van de Here, tot het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere van Zijn
wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uigaan, en het woord van de Here uit Jeruzalem."
Hij is niet alleen de Heer (dus het Hoofd) van de Gemeente, maar óók de Leider van alle geestelijke arbeid tot opbouw van de Gemeente, zonder Wie wij niets kunnen doen, dat goddelijke en eeuwigheidswaarde heeft.
Johannes 15:5
"Ik ben de Wijnstok en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel
vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen."
Psalm 127:1-2
"Zo de Here het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan; zo de
Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in de slaap geeft."
Zacharia 4:6 hebben wij reeds bestudeerd.
Mattheüs 16:18
"En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus en op deze petra (d.i. op dit geloof in Mij) zal Ik Mijn
Gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen dezelve niet overweldigen."
Kolossensen 1:18
"En Hij is het Hoofd van het Lichaam, van de Gemeente, Hij, Die het Begin is, de
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn."
Kolossensen 2:10-15; 18-19
"En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; in
Welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt in de uittrekking (of: door het afleggen) van het lichaam, der zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus; zijnde met Hem begraven in
de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, toen gij (geestelijk) dood was door uw misdaden en onbesnedenheid naar het
vlees, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; uitgewist hebbende het handschrift, dat
tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het
midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; en de overheden en de machten uitgetogen
hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. Dat dan
niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen (d.i. engelenverering), intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees; en het Hoofd niet behoudende, waaruit het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde (d.i. door pezen en banden ondersteund en samengehouden), opwast met goddelijke wasdom."
Als het Lichaam (d.i. het geestelijk levende deel van de Gemeente) volmaakt is, vormt het, met de Zoon als ons aller Hoofd, de openbaring van Gods heerlijkheid, omdat de volheid van God dan in de Christus woont, namelijk zowel in het Hoofd alsook in het Lichaam.
Efeze 3:19b

"...opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God."

Kolossensen 2:9

"Want in Hem (d.i. de Zoon) woont al de volheid van God lichamelijk."

Romeinen 8:29-30
"Want die Hij (d.i. Vader-God) te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd (d.i. voorbestemd), het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele
broeders. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt."
Nogmaals, als het Lichaam van Christus (in het Hebreeuws: de Messias) volmaakt is, vormt het met Gods eeuwige
Zoon de openbaring van Gods heerlijkheid, liefde en rechtvaardigheid en is de Zoon de Eerstgeborene geworden
onder vele broeders. Zo vormt de Christus (nl. zowel het Hoofd alsook het Lichaam) de volmaakte woonplaats van
God, waardoorheen God Almachtig (JaHWeH, JHWH) Zich zal openbaren en waardoorheen Hij zal handelen in alle eeuwigheid.

De reiniging van Gods Heiligdom, de Gemeente, begint in de laatste dagen
Maar nu, in deze laatste dagen, is dit Lichaam van Christus nog niet gezond, nog niet vrijgemaakt van alle zonde
en duistere machten en nog niet vervuld met de nieuwe Christusnatuur. Pas als deze geestelijke status is bereikt,
zal dit Lichaam van Christus één zijn.
Johannes 17:21-23
"Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons
één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij
gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn: Ik in hen, en Gij in Mij: opdat zij volmaakt zijn in één, en
opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt."
Dan pas zal de Gemeente tot haar aardse doel komen van:
1. wederhouder van het kwaad door satan in de wereld aangericht:
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"Want de verborgenheid van de ongerechtigheid is reeds in werking: alleen, Die hem (d.i. de antichrist) nu wederhoudt, Die (d.i. de Heilige Geest werkend door de Gemeente heen) zal hem wederhouden, totdat hij (d.i. de macht die wederhoudt) uit uw midden zal weggedaan worden." (2 Thess. 2:7)
2. vernietiger van satans macht in deze wereld:
"En de God van vrede zal de satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Here Jezus Christus zij met ulieden. Amen." (Rom. 16:20)
"Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou." (1 Joh. 3:8b)
3. verheerlijking van de Naam van onze Vader God, van JaHWeH:
"Uw Naam worde geheiligd." (Matth. 6:9)
Vijf van de zeven gemeenten van de laatste dagen, dus ruim 70%, (zie Openbaring 2 en 3) zijn onbekeerd, dus
zonder de leiding van het Hoofd!
14

In Mattheüs 25:1-11 staat, dat de gemeenten van de laatste dagen, uitgebeeld door de tien maagden, geestelijk
in slaap zijn. Dus, vóórdat de Bruidegom onzichtbaar – namelijk in en door de Heilige Geest – komt, zullen ze allen eerst door Woord en Geesteskracht moeten worden wakker geschud, om door het Hoofd, onzichtbaar gekomen in en door de Heilige Geest, hersteld, gereinigd en geheiligd te worden.
Haggai 2:7-10
"Want alzo zegt de Here der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger): Nog eens,
een korte tijd zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al
de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heerscharen. Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de Here der heerscharen.
De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de Here der heerscharen; en in
deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de Here der heerscharen."
De hemelen (d.i. het koninkrijk der hemelen op aarde, nl. de Gemeente) en de aarde (d.i. de onbekeerde wereld)
zullen door felle oordelen van God en door het scherpe Woord van God getuchtigd en hersteld worden. Dan zal
Gods heerlijkheid in de Gemeente doorbreken en Gods heerlijkheid, in nog uitnemender mate dan in de beginperiode van de Gemeente, op aarde geopenbaard worden.
Efeze 5:14-20
"Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die (geestelijk) slaapt, en staat op uit de (geestelijke)
dood; en Christus zal over u lichten. Ziet er dan op toe, dat gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als
wijzen. De tijd uitkopende, daar de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil
van de Here zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest; sprekende
onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Here in uw hart;
dankende te allen tijd over alle dingen de Vader-God, in de Naam van onze Here Jezus Christus."
Dan zal de – door de Heilige Geest – onzichtbaar wedergekomen Engel van het Bloedverbond (zie Mal. 3:1) de
leiding in de zeven gemeenten van de eindtijd in eigen handen nemen:
Openbaring 1:16
"En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend
scherp zwaard, en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht."
Efeze 1:9-10
"Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden (d.i. de eindtijd), wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is, en dat op de aarde is."
Hij doet dit om de wijzen onder de gemeenteleden (degenen die oprecht verlangen naar Zijn gerechtigheid, heiligheid en natuur in hun hart en leven) te leiden in de overwinning, die Hij door Zijn dood en opstanding, nu bijna
2000 jaar geleden, over satan heeft behaald; een overwinning over de macht van zonde en dood, die Hij ze persoonlijk wil toebedelen als ze zich volkomen hebben bekeerd en Hem persoonlijk hebben aangenomen als hun
Verlosser.

Het herstel van de Gemeente15
Joël 2:23-27
"En gij, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente), verheugt u en zijt blijde in de Here,
uw God, want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (nl. de Heilige Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade (d.i. late) regen, zoals voorheen (in de tijd van de apostelen). En de dorsvloeren
zullen vol koren zijn (beeld van ons hart en leven dat overvloedig is gezegend met Gods reddend Woord), en de perskuipen
van most en olie overlopen (beeld van de grote uitgieting van de Heilige Geest). Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden
die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot leger, dat Ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging (geestelijke spijze) eten, en prijzen de Naam van de Here,
uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij
zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de Here, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk
zal niet beschaamd worden in eeuwigheid."
14

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot – AK)
15
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk in de
eindtijd” van E. van den Worm. (noot – AK)
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De Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus, zal op Zijn Gemeente neerdalen, zoals in het begin, in de apostolische tijd, met grote kracht. Dit gebeuren noemt de Schrift ook wel de Bruiloft van het Lam, dat dus op aarde ge16
schieden zal, ook wel genoemd de spade (of late) regen-uitgieting, waarvan wij de eerste "druppels" al ontvangen
hebben.
Maleachi 3:1-3
"Ziet, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal, en plotseling
zal tot Zijn tempel komen die HERE, Die gijlieden zoekt, te weten de Engel van het (bloed)verbond, aan Dewelke
gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen,
en wie zal staan (d.i. stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep
van de voller (d.i. iemand die het linnen wit maakt door het te bleken met de zeep). En Hij zal zitten, louterende, en het zilver
reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van de arbeiders van de Heer) reinigen (om hen dan, als Zijn instrumenten, te kunnen gebruiken), en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij de HERE spijsoffer (beeld
van hun woordbediening) toebrengen in gerechtigheid."
Aan alle wijzen onder Zijn kinderen, die Hem accepteren als een Goudsmid tot loutering van hun wezen, zal Hij Zijn
volbrachte, eeuwige verlossing toebedelen.
Hebreeën 9:11-12
"Maar Christus, de Hogepriester van de toekomende goederen (nl. de geestelijke zaken,
die wij in het Nieuwe Verbond kennen), gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte (d.i. hemelse) tabernakel,
niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, noch door het bloed van bokken en kalveren, maar door
Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.”

De Goddelijke Bruiloft van het Lam van God 17
Dan zal de Gemeente, deelnemend aan Zijn overwinning, zonder vlek of rimpel, heilig en onberispelijk, worden
gemaakt – volgens Efeze 5:26-27: "Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad met het (reinigende) water door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk" – en zal de Bruiloft van het Lam, met zijn
onberispelijk gemaakte Bruid, plaats kunnen vinden. Dit is de uitstorting van de Geest in Bruiloftskracht.
De Bruiloft of éénwording met de Bruidegom, het Lam van God, zal de Bruid heerlijk maken.
Openbaring 12:1
“En er werd een groot teken gezien in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen hier op aarde,
18
dus de Gemeente); namelijk een vrouw (d.i. de vrouw van het Lam), bekleed met de zon (beeld van de Vader); en de
maan (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest).”
Na het Bruiloftsfeest, dat heerlijk gebeuren, waarover wij ook in Joël 2:23-27 lazen, zal Hij Zijn getrouwe discipelen/dienstknechten roepen tot de arbeid in Hem, namelijk om de Gemeente, die in slechte geestelijke staat verkeert, te herstellen.

Het eerste werk van de Bruid in de kracht van de Geest:
Het herstel van de Gemeente
Lukas 12:35-38
"Laat uw lenden omgord zijn (namelijk: met de waarheid van Gods Woord en met de Geest der
Waarheid – zie Ef. 6:14a), en de kaarsen brandende (d.i. geestelijk actief blijven). En zijt gij de mensen gelijk, die op hun
heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen
opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u,
dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen. En zo hij komt in de
tweede nachtwake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo (wakende), zalig zijn dezelve dienstknechten."
1 Petrus 1:13
"Daarom opschortende de lenden van uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus."
Uit deze verzen leren wij, dat de Bruiloft van het Lam hier op aarde plaats zal hebben, want Hij komt na het Bruiloftsfeest terug naar Zijn wakende arbeiders en doet ze met Hem aanzitten en Hij zal ze tijdens de maaltijd dienen.
Ook houdt men in de hemel geen nachtwake. Dit doet men 's nachts, tegen de vijand (satan), dus hier op aarde.
En wat dit geestelijk zeggen wil, leren wij van Johannes 4 vers 31-34:
"En ondertussen baden de discipelen Hem, zeggende: Rabbi, eet. Maar Hij zei tot hen: Ik heb een spijs om te
eten, die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar: Heeft Hem iemand te eten gebracht? Jezus zei
tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe de wil van Degene, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge."

16

Zie eventueel de studie “De ‘Spade Regen opwekking’”, van H. Siliakus. (Zie ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com,
op de datum 24-4-2010). (noot – AK)
17
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”
van E. van den Worm. (noot – AK)
18
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring
12 ?” van A. Klein. (noot – AK)
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Met andere woorden: als Hij terug is gekomen van de Bruiloft, zal Hij Zijn ware arbeiders persoonlijk Zijn opdrachten tot de geestelijke arbeid geven.
Pas dan zal Hij, Zijn Bruid als Zijn aardse instrument gebruikend, de oorlog tegen satan en zonde(machten) in de
Gemeenten kunnen beginnen (zie Openb. 12:7-11). Door Zijn groot licht (en dus inzicht) van Woord en Geest in de
Gemeenten wordt de zevenkoppige zondedraak (zie Openb. 12:3) in de gemeenten openbaar (zie Matth. 10:26)
en kan die door Zijn Woord en Geest bestreden en verslagen worden.
De zonden, die veelal in de Gemeenten heersen, zijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hoererij (zondige seks, homofilie)
de leugengeest
hoogmoed, heerszucht, grootsheid des levens
koopmanschap, geldzucht
jaloezie
roddel, laster, oordeel
schijnheiligheid, vrome schijn.

Deze oorlog in de Gemeente zal een scheiding bewerkstelligen tussen de wijzen, die de tucht van de Here aannemen, en de dwazen, die deze verwerpen en kittelachtig van gehoor zullen worden (zie 2 Tim. 4:3-4) en zich zullen afscheiden (zie Matth. 13:30, 47-50, 22:11-14, Jes. 33:14-17) en andere, zgn. “zachte heelmeesters” zullen
zoeken.
Dan zal de vijfvoudige bediening hersteld worden door de Heer (zie Ef. 4:11-16). Ook zal, mijns inziens, een zesde bediening hieraan toegevoegd worden, namelijk die van verlossers (zie Obadja 21) om de Gemeente te verlossen van alle demonie (zie Luk. 9:19). De Gemeenten zullen verlost worden van hinderlijke denominatieve muren (waarmee organisatorische afscheidingen of belemmeringen in de Gemeente/Kerk worden bedoeld) en van
valse, niet geroepen, niet gezalfde arbeiders en herders.
Ezechiël 34:1-12
"En het woord van de Here geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind! profeteer tegen de herders van Israël; profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Here Here: Wee de herders
van Israël, die zichzelf weiden!, zullen niet de herders de schapen weiden? (d.i. van goed geestelijk voedsel voorzien).
Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke
versterkt gij niet, en het zieke geneest gij niet, en het gebrokene (of: gewonde) verbindt gij niet, en het afgedwaalde brengt gij niet terug, en het verlorene zoekt gij niet: maar gij heerst over hen met strengheid en met hardheid.
Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn al het wild gedierte van het veld tot spijze geworden,
omdat zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel, ja, Mijn schapen zijn verstrooid op de gehele aardbodem; en er is niemand, die er naar vraagt, en niemand, die ze zoekt. Daarom, gij
herders! hoort het woord van de Here! Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here Here. Zeker, omdat Mijn schapen geworden zijn tot een roof, en Mijn schapen al het wild gedierte van het veld tot spijze geworden zijn, omdat
er geen herder is, en Mijn herders naar Mijn schapen niet vragen; en de herders weiden zichzelf, maar Mijn
schapen weiden zij niet; Daarom, gij herders! hoort het woord van de Here! Alzo zegt de Here Here: Ziet, Ik zál
die herders, Ik zal Mijn schapen van hun hand eisen, en zal het weiden van de schapen doen ophouden, zodat
de herders zichzelf niet meer zullen weiden; en Ik zal Mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer
tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Here Here: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden van zijn verspreide schapen is, alzo zal
Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarheen zij verstrooid zijn, ten dage van de
(donkere) wolken en de duisternis (d.i. in de eindtijd)."

De grote, wereldwijde opwekking
Na het herstel van de Gemeenten zal de – door de Geest – teruggekomen Heer en Engel van het Verbond de wereldwijde opwekking leiden.
Joël 2:28-32
"En daarna (na het geestelijk herstel van de Gemeente) 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 (d.i. visioenen) zien. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden
(letterlijk: slaven en slavinnen, dit zijn, geestelijk gezien, de geringsten in de Gemeente), zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren (d.i. een atomische oorlog). De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag
des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de Naam van de Here zal aanroepen, zal behouden worden;
want op de berg van Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Here gezegd heeft; en dat, bij de
overgeblevenen, die de Here zal roepen."
De woorden, dat Hij "Zijn Geest over alle vlees uit zal gieten", vertellen ons, dat dit licht en woord van de Geest de
gehele wereld zal beschijnen en tot een wereldwijde opwekking zal leiden. Ook een ander Schriftgedeelte profeteert dit:
Openbaring 14:14-16
"En ik zag, en ziet, een witte wolk, op de wolk was Één gezeten, aan de mensenZoon
gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel
kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot Degene, Die op de wolk zat: Zendt Uw sikkel en maai;
want de ure om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de wereld rijp is geworden. En Die op de wolk
zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid."
Onze almachtige God
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Verder vermelden wij ook nog Jesaja 60 vers 3:
"De volken zullen tot Uw licht (het licht en inzicht van de eindtijd) gaan en koningen tot de glans, die in U is opgegaan."
Deze wereldwijde opwekking zal gelijktijdig plaats vinden met de terugkeer van geheel Israël naar Kanaän
(zie Ezech. 39:25-29 en 37:1-14) gedurende de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël (9:27), en dus
3½ jaar duren. Dan zullen velen uit de verloren gewaande tien stammen van Israël als christenen, als Messiasbelijdende gelovigen, naar het voor Israël bevrijde Midden-Oosten terugkeren en zullen vanuit Jeruzalem grote
opwekkingsdiensten, zgn. "outreaches", houden.
Jesaja 2:2-8
"En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren
zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelve zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot de berg van
de Here, tot het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Here uit Jeruzalem."

Deze wereldwijde opwekking van de laatste dagen begint in Nederland (in Rotterdam ?)
19

Holland zal de deur zijn tot een eerst Europese en later wereldwijde opwekking, die verlossing en heiligmaking
door het bloed van het Lam tot de ziel (en dus tot het middelpunt) van haar boodschap zal hebben. Dit zal ook de
laatste en grote opwekking zijn, die 3½ jaar – namelijk de eerste helft van Daniëls laatste jaarweek – zal duren. Wij
gaan dit begin van deze opwekking, die in Holland zal plaatshebben en die ook door menige profeet in deze laatste
dagen bevestigd wordt, Schriftuurlijk belichten.
Jesaja 8:21-23; 9:1-2 (uit de SV) en 9:3-4 (uit de NBG) : "En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt
en hongerig; en het zal geschieden, wanneer hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op
zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien; als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid
en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst; en voortgedreven door donkerheid. Maar het land, dat beangstigd was, zal niet geheel verduisterd worden; gelijk als Hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft,
naar het land van Zebulon aan, en naar het land van Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts, aan Galilea der heidenen. Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht
zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Gij hebt
dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor
Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt."
"Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken (op Golgotha) als op Midiansdag. Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur."
Vers 3 profeteert van het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruishout van Golgotha en vers 4 van de verlossing van Gods volk van het zondejuk in onze dagen, als het zich (volkomen) tot God heeft bekeerd.
Jesaja profeteerde hier ca. 700 jaar vóór Christus over Zebulon, één van de tien zgn. verloren stammen van het
“huis (d.i. volk) van Israël”. Nederland (of Holland) bestond toen nog niet. Etnologen hebben nagegaan waar deze
tien verloren gewaande stammen in de loop van de geschiedenis heen zijn getrokken en kwamen tot de conclusie,
dat Zebulon zich hier in deze lage landen heeft gevestigd. Gaan wij de profetieën over Zebulon na, dan zien wij
grote overeenkomsten in leven en werken met ons volk.
Profetie van Jakob in Genesis 49 vers 13:
"Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen en zijn zijde zal zijn
naar Sidon."
Gedurende het bestaan van deze stam in Kanaän heeft Zebulon nooit de zee als grens gehad. Maar volgens de
profetie zou deze stam in de toekomst “aan de haven der zeeën en der schepen wonen”. Er is geen grotere zeehaven dan Rotterdam en er is geen groter haven van zeeschepen dan in deze Nederlandse stad.
Profetie van Mozes in Deuteronomium 33 vers 18-19:
"En van Zebulon zei hij: Verheug u, Zebulon, over uw uittocht (nl. hun verbanning uit Kanaän), en Issachar over uw
hutten. Zij zullen de volken tot de berg (van Gods heiligheid, nl. de berg Sion – zie Hebr. 12:22) roepen (d.i. gebruikt worden
door God als Zijn instrument van de wereldwijde opwekking), daar zullen zij offers van gerechtigheid offeren (nl. wanneer zij
door de Here geheiligd zijn na hun bekering); want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen (d.i. leven van scheepvaart en
visserij), en de bedekte, verborgen dingen van het zand (d.i. leven van gaswinning)."
Wij zien in deze profetieën een sterke heenwijzing naar Nederland. Wij gaan een andere profetie in dit verband bestuderen.
Openbaring 10:1-3
"En ik zag een andere sterke Engel, afkomende van de hemel,Die bekleed was met
een wolk; en een regenboog was boven Zijn hoofd; en Zijn aangezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als
pilaren van vuur. En Hij had in Zijn hand een boek, dat geopend was; en Hij zette Zijn rechtervoet op de zee, en
19

Zie noot 3.
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de linker op de aarde. En Hij riep met een luide stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als Hij geroepen had,
20
spraken de zeven donderslagen hun stemmen."
Hier zien wij Jezus, als de Engel van het Bloedverbond (zie Mal. 3:1 en Openb. 1:13-18), staan op een kustland en
Zijn rechtervoet zetten op de zee, en Zijn linkervoet op het land, met Zijn aangezicht dus gericht naar het vasteland. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus, de Leeuw van Juda, hier staat op de Nederlandse kust (Rotterdam ?) om
Zijn opwekkingswerk in Europa te beginnen. Hier geeft de Leeuw van Juda Zijn overwinningsbrul te horen en Zijn
wakende dienstknechten zullen deze overwinningsbrul – als Zijn aardse klankborden, als zeven donderslagen –
aan de wereld doorgeven tot realisering van Zijn overwinning op aarde.

Het einde van de grote, wereldwijde opwekking en van Gods genadetijd
Als de eerste 3½ jaar van Daniëls laatste jaarweek (zie Dan. 9:2) voorbij zijn gegaan, begint de grote verdrukking
voor die christenen, die niet behoren tot de Bruid van het Lam, maar tot de overigen van haar zaad (zie Openb.
12:17). Dezen worden dus in de wereld van de antichrist achtergelaten (zie Openb. 13:7, 11:1-2) en zullen, om behouden te worden, als martelaren moeten sterven (zie Openb. 7:9-17).
Allen, die NIET voldoen aan de eis van God van algehele heiligmaking (namelijk het “zonder vlek of rimpel, het
heilig en onberispelijk zijn”, om te kunnen behoren bij de Bruid van het Lam – zie Ef. 5:26-27) zullen in de grote
verdrukking dus achtergelaten worden, alwaar allen, om behouden te worden, als martelaren zullen moeten sterven.
Openbaring 11:1-2
"En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei:
Sta op, en meet de tempel van God en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat
van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking)."
Deze meetroede is de maat van de grootte van de volheid van Christus (zie Ef. 4:13). Het voorhof, de plaats van
de nog niet uit God wedergeboren gelovigen, wordt sowieso in de grote verdrukking achtergelaten, maar ook die
christenen, die weliswaar wedergeboren zijn uit God en in het Heiligdom de Here God aanbidden, maar nog niet
volkomen zijn geheiligd en dus nog niet voldoen aan de door God vereiste maat, worden met de zgn. "Voorhofschristenen" in de grote verdrukking achtergelaten. Zij allen behoren tot “de grote, ontelbare groep” van Openbaring
7:9-17 en tot "de overigen van haar zaad" van Openbaring 12:17.
Als de grote verdrukking begint, zal er geen (genade)tijd meer zijn, waardoor er dus geen bekeringen meer
plaats kunnen hebben.
Openbaring 10:5-7
"En de engel, die ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar de
hemel; en hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is,
en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen (genade)tijd meer zal zijn; maar in
de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld
worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft." (Zie ook Lukas 13:24-27)
De Bruid van het Lam echter zal in de antichristelijke tijd “in de woestijn", dus hier op aarde, worden bewaard op
een plaats haar van God bereid. Dit lezen wij in Openbaring 12 vers 13-17:
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"En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw (van het Lam) vervolgd, die het
manneken (nl. de 144.000) gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat
zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd (= 1 jaar), en tijden (= 2 jaar), en een
halve tijd (= ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de
vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 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. En de
draak vergrimde op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus hebben (dus oprechte christenen, die echter niet tot de Bruid behoren)."
Wij lezen hier, dat de Bruid het begin van de vervolging door de antichrist mee zal maken, maar toch behouden zal blijven. In Openbaring 3:10 lezen wij, dat de Gemeente van Filadelfia ook bewaard wordt en niet in de hemel wordt opgenomen; zoals velen abusievelijk leren, namelijk dat de Gemeente in de eindtijd bij Jezus' weder22
komst een opname in de hemel zal ervaren. De Bijbelteksten 1 Thessalonicensen 4:13-18 en 1 Korinthe 15:51-57
worden dan hiervoor aangehaald (zie hiervoor iets verderop), maar deze vertellen in werkelijkheid van de opgang
van degenen, die bij Jezus' lijfelijke wederkomst Hem tegemoetgaan in de wolken om met Hem naar de aarde terug te keren om daar het 1000-jarig Vrederijk met Jezus op te richten, waarover later meer. De enigen, die waarlijk
opgenomen worden, zijn de 144.000 of "de mannelijke zoon" (zie Openb. 12:5, 14:1-5 en Jes. 66:6-10).
Als de grote verdrukking, die 3½ jaar duren zal, voorbij is, komt Jezus (de Leeuw van Juda) lijfelijk (en dus zichtbaar) op de wolken van de hemel terug om de aarde toe te bereiden voor het 1000-jarig Vrederijk.
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Mattheüs 24:29-31
"En terstond na de (grote) verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden,
en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon van de mens; en dan
zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon van de mens zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij
zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het ander uiterste derzelve." (Lees ook Openb. 6:12-17 en 19:11-21)
Dit is ook het moment van de opstanding van de rechtvaardige doden en de verandering in een punt des
tijds, waarvan sprake is in de hieronder vermelde tekstgedeelten: 1 Korinthe 15:51-57 en 1 Thessalonicensen
4:13-18, waarin sprake is van een opgang naar de wolken, de Here tegemoet in de lucht, om samen met Hem
terug te keren naar de aarde om hier het 1000-jarig Vrederijk te stichten.
1 Korinthe 15:51-58
"Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar zullen allen
veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de
doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij (nl. degenen die tot de Bruid behoren) zullen veranderd worden.
Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aan doen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En
wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde; en de kracht
van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Zo
dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Here, als
die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Here."
1 Thessalonicensen 4:13-18
"Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat
Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met
Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord van de Here, dat wij (nl. degenen die tot de Bruid behoren), die levend
overblijven zullen (op de aarde) tot de toekomst (d.i. de wederkomst) van de Here, niet zullen voorkomen degenen,
die ontslapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, en met de bazuin
Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij (dus degenen
die tot de Bruid behoren), die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken,
de Here tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Here wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze
woorden."

6
De zesde functie van de Zoon van God:
De Goddelijke Rechter over de onbekeerde mensheid in
Gemeente/Kerk en wereld
Gods oordeel over de zonde is aan de Zoon gegeven
Al het oordeel over de zondige mensheid en de engelenwereld is door de Vader aan de Zoon van de mens gegeven.
Johannes 5:22
ven"

"Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gege-

Romeinen 8:34
"Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook
opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt."
Mattheüs 25:41
"Dan zal Hij (d.i. de Zoon van God) zeggen, ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaat
weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is."
Het is ook het Lam van God, Dat de zegels tot oordelen opent, Dat de bazuinen tot oordelen doet blazen en Dat de
fiolen tot oordeel doet uitgieten en, ten slotte, Dat Armageddon leidt tot uiteindelijke doem van de antichristelijke
wereld.

1. De zeven zegeloordelen
Waartoe ze dienen
De zegeloordelen van het Lam van God zijn oordelen, die voortduren en in heftigheid steeds toenemen. Ze dienen
om de zeven zegels te verbreken, waarmee satan het Bijbelboek verzegeld houdt, opdat de mensheid Gods genadeaanbod, dat Hij door Zijn Woord brengt, niet verstaat. De zeven zegels zijn de door satan aangebrachte verduistering van het verstand, waardoor de mensheid, geestelijk, blind is voor de dingen van God en hierdoor kan satan
de mensheid in de macht van de zonde houden. De oordelen van het Lam dienen dus allereerst om de mens tot
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inzicht te brengen van zijn zondestaat om hem zo tot oprechte bekering te leiden. Hij begint hiermee bij het huis
van God, de Gemeente.
1 Petrus 4:17
"Want het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van God (d.i. de Gemeente/Kerk);
en indien het (oordeel) eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van degenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?"
Daarom moeten wij het eerste zegeloordeel dan ook zien als een tuchtigend Woord, gericht tot het huis van God,
de Gemeente/Kerk.
Het eerste, wat het Lam van God door Zijn Geest doet, is het verstand van Zijn oprechte dienstknechten voor Zijn
Woord te openen door hen te dopen met de Geest van Wijsheid en van Openbaring in Zijn kennis.
Efeze 1:17-20
"Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de
Geest van wijsheid en van openbaring in Zijn kennis; namelijk verlichte van ogen van uw verstand, opdat gij
moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van Zijn erfenis in
de heiligen; en welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking van de
sterkte van Zijn macht, die Hij gewrocht (d.i. volbracht) heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt;
en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in de hemel."
Door deze doop in Zijn Geest en door de openbaring in Zijn kennis worden Zijn oprechte dienstknechten geleid op
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de (heilige) weg van Gods genade, die hen maakt tot overwinnaars over de macht van zonde en satan om
hen dan te gebruiken als Zijn instrumenten tot bekering van de in (zonde)slaap gevallen Gemeente/Kerk van de
eindtijd.

De formering van Gods predikers tot overwinnaars over de macht van zonde en satan 24
Maleachi 3:1-3
"Ziet, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal, en plotseling
zal tot Zijn tempel komen die HERE, Die gijlieden zoekt, te weten de Engel van het (bloed)verbond, aan Dewelke gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (d.i. stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als
zeep van de voller (d.i. iemand die het linnen wit maakt door het te bleken met de zeep). En Hij zal zitten, louterende, en het
zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van de arbeiders van de Heer) reinigen (om hen dan, als Zijn instrumenten, te kunnen gebruiken), en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij de HERE spijsoffer
(beeld van hun woordbediening) toebrengen in gerechtigheid."
Eerst wordt de weg van de Heer in het hart van Zijn dienstknechten, de geroepen predikers, bereid door de Heilige
Geest, hier "Zijn Engel" genoemd; de eerste openbaringsvorm van de Geest, Die het hart van Zijn predikers gewillig maakt om Zijn louterend vuur voor zichzelf te accepteren.
Pas als Gods dienstknechten, hier de "kinderen van Levi" genoemd, tot overwinnaars over de macht van zonde
en satan zijn geformeerd (of gevormd), kan dit louterend en tot overwinning brengend Woord van God door hen
ook aan Juda en Jeruzalem (beeld van de Gemeente/Kerk) worden gebracht.
Maleachi 3:4-6
"Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem (beeld van de woordbediening in de Gemeente)
voor de HERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren. En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die vals
zweren, en tegen degenen, die het loon van de dagloner met geweld inhouden, die de weduwe, en de wees, en
de vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger). Want Ik, de HERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen van Jakob, niet verteerd."
Gods Woord richt zich eerst tot Israël, de kinderen van Jakob, om zich dan te keren tot de Gemeente/Kerk, gewonnen uit de wereld.
Ook in de profetie van de profeet Daniël (zie Dan. 2:31-35 en 44-45) zien wij, dat de totale verlossing van de
zondemacht persoonlijk en geleidelijk aan in de eindtijd gebeurt, namelijk in de tijd van de tien koningen van
het herstelde Romeinse Rijk (de tien tenen van het beeld van Nebukadnezar; de tien koningen van Openbaring
17:12-13).
Daniël 2:31-35
"Gij, o koning, zag (in uw droom), en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was voortreffelijk, en de glans ervan was uitnemend), staande tegenover u; en zijn gedaante was schrikwekkend. Het hoofd
van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper; zijn onderbenen van ijzer; zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, en gedeeltelijk van leem. Dit zag gij, totdat er een steen
afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. Toen
werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren van
de zomer, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het
beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde."
Daniël 2:44-45
"Doch in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een Koninkrijk (nl. het
Koninkrijk van God op aarde) verwekken, dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen
ander volk (dan aan Gods volk, Zijn Goddelijk Israël) overgelaten worden; het zal al die (aardse) koninkrijken vermalen,
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en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien, dat uit de berg (beeld van
de zonde) een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft de koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker."
Hier werd één steen zonder handen (dus zonder menselijk toedoen) van de berg der zonde losgemaakt, afgehouwen. Sommigen denken, dat deze éne steen Jezus Christus is, maar dit is een verkeerde visie, omdat Jezus Christus nooit in Zijn aardse leven gebonden is geweest aan de berg der zonde, en bovendien is dit een gebeuren van
de eindtijd, ten tijde van de tien koningen van het herstelde Romeinse Rijk (wanneer de dan opgekomen antichrist
Europa zal hebben verdeeld in 10 staten omwille van beter bestuur). Deze steen moet dus een zondaar uit de
eindtijd zijn, die door zijn geloof in het volbrachte werk en in de kracht van Jezus, de Verlosser, in de overwinning
van Jezus is gebracht en zo de macht van satan en zonde heeft overwonnen in zijn persoonlijk leven, van wie
het hart is doorzuiverd (d.i. gereinigd) van het kaf (d.i. de natuur) van de oude mens, waarna hij – door de kracht
van het Woord – deze overwinning met vele anderen heeft gedeeld, zodat er “een berg” van volmaakt verloste
christenen zal ontstaan, die geestelijk “zonder vlek of rimpel” zullen zijn, namelijk de Bruid van het Lam. Deze
steen heeft dus in de eindtijd een voorbeeldsfunctie te vervullen. In het hart van deze mensen/christenen van de
eindtijd, de tijd van de tien koningen, wordt dus alle vorm van heerschappij van de oude mens – in hun hart en leven – vernietigd, vermalen, waarna die door de wind van de Heilige Geest wordt weggenomen.
Openbaring 12:11
"En zij (nl. de overwinnaars) hebben hem (d.i. satan en de zondemacht) 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 de dood toe (zodat zij bereid zijn om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest)."
Dit is, wat de opening van het eerste zegel in Openbaring 6:1-2 tot uitdrukking wil brengen.

Het eerste zegeloordeel
Openbaring 6:1-2
"En ik zag, toen het Lam één van de zegels geopend had, en ik hoorde één uit de vier
dieren 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!"
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.
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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.
Romeinen 1:16a
Gods tot zaligheid…"

"Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus; want het is een kracht

1 Korinthe 1:18
"Want het woord van het kruis (onderwijzend, dat wij moeten afsterven aan onze oude, zondige
menselijke natuur) is wel voor degene, die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons, die behouden worden, is het
een kracht Gods."
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.
Habakkuk 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
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hun persoonlijke zonden.
Openbaring 12:11
"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
de dood toe (zodat zij bereid zijn om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest)."
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1 Petrus 2:24
"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout (d.i. circa 2000 jaar
geleden), opdat wij (NU) aan de zonden afgestorven zijnde, in Zijn gerechtigheid leven zouden; door Wiens
striemen gij genezen zijt."
Abusievelijk leren sommigen, dat men in deze ruiter (van Openb. 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 ande27
ren 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.
Ezechiël 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 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-jarig Vrederijk)."

Het oordeel van het Lam van God over de wereld
Als het oordeel van het Lam over het “huis van God” (d.i. de Gemeente/Kerk) is volbracht, richt het Lam Zich met
Zijn oordelen over de wereld, om hen, die zich alsnog tot Hem bekeren, te leiden tot overwinning en zo de grote,
ontelbare oogst van de eindtijd uit hen binnen te halen. De geringsten in de wereld tot aan de hoogste in positie
hebben zich laten leiden door satans ongerechtigheid, die zich in deze eindtijd vermenigvuldigt (zie Matth. 24:12).
Aan Bijbelse normen en waarden stoort men zich niet, zelfs sociale normen en waarden worden in de eindtijd met
voeten getreden door hoog en laag. Zij roepen zo Gods oordelen over zich uit:
Psalm 2:1-5
"Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van
deze aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de HERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen;
de HERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken."
Daarom zal God over deze wereld moeten komen met Zijn oordelen, die wij nu in steeds toenemende mate in deze
wereld zien gebeuren:
Jesaja 26:9b
"...want wanneer Uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners van
deze wereld gerechtigheid."
Uiteindelijk zal Hij, net als in de dagen van Noach en Lot, de gehele zondige mensheid moeten verderven (d.i. doden).
Lukas 17:26-29
"En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen
(van de wederkomst) van de Zoon van de mens. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf (d.i. doodde) ze allen. Net zo ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij
plantten, zij bouwden; maar op de dag, op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel, en verdierf ze allen."
Maar vóór deze oordelen in volle mate zullen losbarsten over deze wereld van de eindtijd, zal Hij eerst Zijn dienstknechten roepen, hen formeren en sterken om Zijn waarschuwend Woord door hen heen aan deze wereld te doen
horen.
Openbaring 7:1-3
"En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier
winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik
zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep
met een luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God
zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden."
Allen, die door God geroepen zijn en bereid zijn gebleken om Hem als Zijn woordbrenger in deze wereld te dienen,
worden verzegeld aan hun voorhoofden, in hun denken, waar Hij Zijn Woord, Zijn eeuwig Evangelie, aan hen
openbaart: hun verstand is ervoor openend.
Dit reddend Woord van God is van de vroegste tijden aan door satan verminkt en gewijzigd, opdat de mensen het
Woord van God niet zouden verstaan (begrijpen) en erdoor gered zouden kunnen worden. Satan heeft het verstand van de mensheid hiervoor verduisterd door ze in de zonde(machten) gevangen te houden. Het zijn de zeven
zegels, waarmee het Woord door satan verzegeld is, die het Lam één voor één moet verbreken.
Wij hebben het eerste zegel, dat het “huis van God” (nl. de Gemeente/Kerk) betreft, reeds behandeld. Nu volgen
de overige zes zegels, die de wereld betreffen.
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Het tweede zegeloordeel
Openbaring 6:3-4
"En toen Het (Lam) het tweede zegel geopend had, hoorde ik (d.i. Johannes) het tweede
dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard ging uit, dat rood was; en die daarop zat, werd macht gegeven de
vrede (weg) te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven."
Hier wordt door het Lam van God het oorlogspaard, de helse macht van de oorlog in de wereld van de eindtijd,
losgelaten. En deze macht van satan krijgt in de eindtijd een groot zwaard. Persoonlijk denk ik, dat dit grote
zwaard het atoomwapen en andere massa-vernietigingswapens zijn. Wij hebben gezien, dat het Lam hier verantwoordelijk voor is. Hij laat de oorlogsgeest in de eindtijd, als Gods oordeel over de wereld, los.
Dit tweede zegeloordeel is m.i. met het begin van de eerste wereldoorlog (1914) verbroken en zal, net als alle andere zegeloordelen, in heftigheid alsmaar toenemen, terwijl ook het kapitalistische Babylon in de eindtijd plotseling,
in één dag, door Gods hand als een kaartenhuis in elkaar zal storten (zie Openb. 18:8-24). Economen zullen dan
met verbijstering deze kapitalistische ramp beleven en er geen raad mee weten.
Het Lam brengt dit oordeel, deze oorlogsgeest en deze vernietiging van het economische Babel over de wereld
van de eindtijd, omdat de mensen van de eindtijd, vooral in het kapitalistische deel van de wereld, geld-gek geworden zijn. Men jaagt in de eindtijd massaal naar bezit en kapitaal in deze kapitalistische maatschappij, men aanbidt
de Mammon (d.i. de afgod van geld en bezit) liever dan God.
Het oordeel van het Lam van God over deze kapitalistische maatschappij komt door middel van oorlog, waardoor
bezit van goederen, van huizen, van geld enz. enz., wordt vernietigd, maar óók door het economisch Babylon van
de eindtijd te verdelgen.
Men onderscheidt drie soorten van Babylonische macht:
1. Het politieke Babylon: de regeringsmacht, door de zondige mens georganiseerd. Alle vormen ervan, ook democratie.
2. Het godsdienstige Babylon: allerlei godsdiensten, door de mens bedacht.
3. Het economische Babylon: de kapitalistische maatschappij, waarin geld heerst.
Al deze drie vormen van Babylon zullen op hun eigen tijd door God worden vernietigd. Ik vermeldde reeds, dat de
geld-gekte van de mens van de eindtijd door het Lam wordt geoordeeld en veroordeeld, zowel door oorlogen in de
wereld te brengen als door de vernietiging van het economisch Babylon.

Gods oordeel over het economische Babylon:
Openbaring 18:1-19
"En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht,
en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtig met een luide stem, zeggende: Zij is
gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden (tot) een woonplaats van duivels, en een schuilplaats
van alle onreine geesten, en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte; omdat uit (de beker met) de
wijn van Gods toorn, vanwege haar hoererij, alle volken gedronken hebben, en de koningen van deze aarde
met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden van deze aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap (of: deel) hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene
op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeldt haar,
gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in de drinkbeker, waarin zij
geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en
zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij
zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, Die haar oordeelt. En de koningen van deze aarde,
die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer
zij de rook van haar brand zullen zien; van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de
grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. En de kooplieden van deze aarde
zullen wenen en rouw bedrijven over haar, omdat niemand hun goederen meer koopt; goederen van goud, en
van zilver, en van kostbaar gesteente, en van paarlen, en van fijn linnen, en van purper, en van zijde, en van
scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostbaarste hout, en
van koper, en van ijzer, en van marmersteen; en kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn,
en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastdieren, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen van mensen. En de vrucht waarnaar uw ziel begerig was is van u weggegaan; en al wat
lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. De kooplieden van deze
dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenende en rouw
bedrijvende; en zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, en purper, en scharlaken,
en versierd met goud, en met kostbaar gesteente, en met paarlen; want in één uur is zo’n grote rijkdom verwoest. En iedere stuurman, en al het volk op de schepen, en de zeelieden, en allen, die de zee bevaren om
handel te drijven, stonden van verre; en riepen, de rook van haar brand ziende, zeggende: Welke stad was aan
deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende:
Wee, wee, de grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn;
want zij is in één uur verwoest geworden."
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Ook moet de komende oorlog, genoemd in Ezechiël, de hoofdstukken 38 en 39,
zien.
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onder deze noemer worden ge-

Ezechiël 38:1-12
"Het Woord van de HERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog
in het land van Magog, de vorst van Rosh, Mesech en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here
HERE: zie, Ik zál u, Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken (d.i.
u politiek omwenden) en u (uit uw land) doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote menigte, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; ook Perzen (Iraniërs),
Ethiopiërs en Puteërs, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het
noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de menigten, die
zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren (nl. in de eindtijd) zult gij optrekken tegen het land dat zich van de oorlog hersteld heeft, (een volk)
dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen van Israël, die tot een blijvende wildernis waren geworden; maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken, als een
opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met
u. Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen – gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die
in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – om buit te maken en roof te plegen, om uw
hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied van de (heiden)volken
bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel (d.i. het centrum) van de aarde woont." (NBG
vertaling)
In vers 6 is een aanwijzing gegeven waar de vijand vandaan komt. De Schrift spreekt hier over “ver in het noorden” (in de Statenvertaling vertaald met "de zijden van het noorden"). Uitgaande van Israël, dat hier aangevallen
wordt, worden de zijden van het noorden, ofwel het uiterste noorden, gevormd door Rusland. De oorspronkelijke
Hebreeuwse tekst zegt in vers 2: "Zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de vorst van Rosh, Mesech
en Tubal (van Rusland, Moskou en Tobolsk)”. De reden van zijn aanvalsoorlog is genoemd in de verzen 11-12: hij
wil de rijkdommen van zijn prooi, Israël, roven.
Ook zal het westen van Europa tot zijn tegenstander gerekend worden. Dit zijn de kooplieden van de Europese
Unie (vers 13), terwijl hij met diverse fanatieke Arabische staten een monsterverbond zal hebben gesloten (vers 5);
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in het oorspronkelijke Hebreeuws: Perzië, Ethiopië en Lybië. God zal Zich in deze oorlog tegen Gog en Magog
opstellen en hen vernietigen. Dan zal Israël zijn bevrijd uit zijn benauwdheid en de grenzen krijgen, die God reeds
aan Abram (de latere Abraham – zie Gen. 17:5), aan dit volk had beloofd.
Genesis 15:18-21
"Op diezelfde dag maakte de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad
heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Eufraat: De Keniet, en de
Keniziet, en de Kadmoniet, en de Hethiet, en de Fereziet, en de Refaieten, en de Amoriet, en de Kanaaniet, en
de Girgaziet, en de Jebusiet."
Als dit "Groot Israël", vanaf de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat, na deze oorlog zal zijn ontstaan, zal
de eindtijd-exodus van alle Israëlieten (dus alle twaalf stammen) door God worden ingezet.
Ezechiël 39:25-29
"Daarom zo zegt de Here HERE: NU zal Ik Jakobs gevangenen terugbrengen, en zal
Mij ontfermen over het gehele huis (d.i. volk) van Israël, en Ik zal ijveren over Mijn heilige Naam; als zij hun
schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij
in hun land zeker woonden, en er niemand was, die hen verschrikte. Als Ik hen zal hebben teruggebracht uit de
(heiden)volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen van hun vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn
voor de ogen van vele heidenen; dan zullen zij weten, dat Ik, de HERE, hunlieder God ben, omdat Ik ze als gevangenen heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weer verzameld in hun land, en heb aldaar
niemand van hen meer overgelaten. En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn
Geest over het huis (d.i. volk) van Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Here HERE."
Dan zal niet één Israëliet meer buiten Kanaän wonen (vers 28). Deze exodus, deze uittocht uit de wereld van het
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gehele “huis van Israël” (dus alle de twaalf stammen) zal gelijktijdig plaats hebben met de grote wereldwijde opwekking.
Jesaja 11:10-14
"Want het zal geschieden ten zelven dage (namelijk: in dezelfde tijd als genoemd in vers 11),
dat de heidenen naar de Wortel van Isaï (beeld van Jezus Christus), Die staan zal tot een banier der volken, zullen
vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn (beeld van de laatste, wereldwijde opwekking). Want het zal geschieden te dien dage, dat de Here opnieuw Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van Zijn volk, hetwelk
overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden (beter vertaald: de kustlanden) der zee (waar de 10 verloren gewaande stammen
van Israël wonen). En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden van het aardrijk. En de nijd van Efraïm zal
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39)
– De Russische Opmars” van CJH Theys. (noot – AK)
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Zie noot 28.
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak !” van E. van den Worm
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wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal
Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen (de huidige Palestijnen?) op de schouder vliegen (d.i. aanvallen)
tegen het westen, en zij zullen tezamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen
slaan, en de kinderen van Ammon (Amman, het huidige Jordanië) zullen hun gehoorzaam zijn."
Beide gebeurtenissen zullen plaatsvinden in de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9:37. Aan het eind
van deze eerste helft (van 3½ jaar) zal ook de grote verdrukking beginnen.

Het derde zegeloordeel
Openbaring 6:5-6
"En toen Het (Lam) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen:
Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik
hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zei: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes
gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn (beeld van de ware kinderen van God) niet."
Hier wordt het hongerpaard in de wereld van de eindtijd losgelaten als een oordeel van het Lam van God over de
vraat- en dranklust van de mensen van de eindtijd. Hongersnoden teisteren de wereld van de eindtijd in steeds
toenemende mate. Van dergelijke calamiteiten zijn wij in deze eindtijd dan ook regelmatig, via TV-beelden, getuigen. Ook dit oordeel is door het Lam van God in de wereld van de eindtijd gebracht om de wereldse mens tot bezinning te brengen, om niet zijn buik tot een afgod te hebben, maar zich te bekeren tot de levende God en Zijn
Christus.
Een weinig eten; namelijk, één maatje tarwe en drie maatjes gerst, kost dan een penning, destijds een dagloon.
Met andere woorden: voedsel wordt dan door zekere omstandigheden zo schaars, dat een arbeider al zijn verdiensten moet besteden om eten voor hem en zijn gezin te kopen. Hongersnood zal dan op de aarde heersen, maar de
kinderen van God, hier getypeerd door "olie" en "wijn", zullen niet door deze van Godswege gezonden honger beschadigd worden. Hoe God dit doen zal, moet men aan Hem overlaten. Denk hiervoor aan Elia, die door raven en
een wonder van God in leven werd gehouden (zie 1 Kon. 17:4-16).

Het vierde zegeloordeel
Openbaring 6:7-8
"En toen Het (Lam) het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde
dier, die zei: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de (gewelddadige)
dood; en de hel volgde hem na (namelijk: alle zielen, die door hem gedood werden). En hun werd macht gegeven om te
doden tot het vierde deel van de aarde (d.i. ruim 1,5 miljard mensen), met zwaard, en met honger, en met de (gewelddadige) dood, en door de wilde beesten van deze aarde."
Dit vierde zegeloordeel wil de wereldse mens verlossen van zijn zonde van botviering van zijn aardse levenslusten. Denk ook aan overdreven vakantielusten. Daarop komen Gods oordelen, die het aardse leven van de mens
soms flink bekorten door:
• pestilentiën en pandemieën (wereldwijde besmettelijke ziekten, denk bijv. aan AIDS);
• oorlog, zinloze moorden onder elkander;
• honger;
• agressie van wilde dieren,
zodat een vierde deel van de wereldbevolking hierdoor sterft (ruim 6 miljard : 4 = meer dan 1,5 miljard mensen).

Het vijfde zegeloordeel
Openbaring 6:9-11
"En toen Het (Lam) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van
degenen, die gedood waren om het Woord van God, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met luide stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd,
dat zij nog een korte tijd rusten zouden, totdat ook (het getal van) hun mededienstknechten en hun broeders vervuld zouden zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij."
Dit oordeel betreft de wereldsgezinde mens, die zich in Kerken (of christelijke Gemeenten) als lid slechts traditioneel religieus gedraagt, zonder enige relatie met de Heer.
Het Lam van God zendt dan satanische vervolgingsmachten uit het rijk der duisternis onder hen, zodat de onwaarachtige christenen, door deze christenvervolgingen door kerk en staat, de Gemeente/Kerk ontvluchten en de
Gemeente/Kerk gereinigd wordt van alle onwaarachtige “christenen”.
Openbaring 17:6
"En ik zag, dat de vrouw (d.i. de valse en onwaarachtige christelijke Gemeente/Kerk van de eindtijd)
dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde
31
mij, als ik haar zag, met grote verwondering."
Zij heeft dus deel aan de regeringsmacht in de eindtijd.

Het zesde zegeloordeel
Openbaring 6:12-17
"En ik zag, toen Het (Lam) het zesde zegel geopend had, en ziet, er kwam een grote
aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel
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vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind geschud wordt.
En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit
hun plaatsen (door grote aardbevingen). En de koningen van deze aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten
over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in
de steenrotsen van de bergen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van
het aangezicht van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn
is gekomen, en wie kan (voor Zijn aangezicht) staan (d.i. stand houden)?"
Dit zegeloordeel is en wordt over de wereld uitgegoten, omdat de wereldse mensen totaal geen vrees voor God
hebben. Deze calamiteiten als aardbevingen, vloedgolven, watersnoden, grote hagelstenen, en dergelijke zullen de
wereldse mensen doen beven, en hopelijk zullen velen, gedreven door hun angsten, eindelijk tot God komen om
vergeving van hun zonden en om hulp.
Jesaja 26:9b
wereld gerechtigheid."

"...wanneer Uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners van deze

Aangezien zegeloordelen geen éénmalige calamiteiten zijn, maar rampen, die in steeds grotere mate voorkomen
en in steeds frequenter mate zich voordoen, tot aan het eind der tijden toe, zien wij in Openbaring 6:13-17 dan ook,
de voor de wereldse mens wereldwijde ramp, van de komst van de hemelse Rechter, Die de gehele resterende,
zondige mensheid zal doden. (Hetzelfde kunnen wij lezen in Openbaring 19:11-21 en in Jesaja 24:19-23).

Het zevende zegeloordeel
Openbaring 8:1-2
"En toen Het (Lam) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilzwijgen in de
hemel van een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven."
Het zevende zegeloordeel omvat de zeven bazuinoordelen. Dit zijn oordelen van het Lam, die in heftigheid de zegeloordelen overtreffen. Het zijn éénmalige calamiteiten. Werd ten tijde van de zeven zegeloordelen één vierde
deel van de wereldbevolking gedood, ten tijde van de bazuinoordelen is dat één derde deel, en ten tijde van de fiool- of schaaloordelen is dat 100% van de mensheid.
Deze fiool- of schaaloordelen, die ten tijde van de antichrist (in de tijd van de grote verdrukking van 3½ jaar) worden uitgegoten over de antichristelijke wereld van de eindtijd, eindigen dan met de persoonlijke (en lijfelijke) wederkomst van de Koning-Rechter, onze Here Jezus Christus, op de wolken met grote kracht en heerlijkheid, en met
Armageddon, de eindoorlog tussen God en de antichristelijke wereld.
Toen het zevende zegeloordeel werd geopend, was er een stilte van een half uur. Toen was het, dat de hemel als
het ware de adem inhield, omdat er zeer grote dingen in de mensenwereld gingen gebeuren:
1. De Bruidegom keert dan onzichtbaar, namelijk in en door de Heilige Geest, op aarde terug en dan wordt het
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Goddelijke Bruiloftsfeest op aarde gevierd. Dan wordt de Bruid aangedaan met heerlijkheid en kracht (zie
Openb. 12:1).
2. De antichristelijke machten staan dan op het punt om hun sterke lieden (de antichrist en zijn helper, de valse
profeet – zie Openb. 13) aan te gorden met satanische macht, waarna, met de zevende bazuin, de grote verdrukking van 3½ jaar aan zal vangen.
Mijns inziens zijn NU alle zegels door het Lam geopend en ontwikkelen deze oordelen zich tot in hun volle kracht.
Nu kan Gods eeuwig Evangelie door Gods geroepen dienstknechten begrepen worden en in de Gemeente/Kerk
gepredikt worden en kunnen wij het eerste bazuinoordeel verwachten.

2. De zeven bazuinoordelen
Bazuinoordelen zijn oordelen, die de komst van de Hemelkoning met klem uitbazuinen (inluiden) en de wereldbevolking waarschuwen:
Ezechiël 33:11

"Bekeert u toch tot onze God, waarom zal Hij u moeten doden?"

Al deze oordelen, die het Lam van God in deze wereld brengt, gaan gepaard met het licht (en dus inzicht) van de
Geest der waarheid en het Woord der waarheid, waardoor de wereldse mens zal worden overtuigd van zijn
zonden en hun geweten weer gaat spreken, waardoor ze zullen weten dat ze schuldig staan voor God. Dit licht van
Woord en Geest zal over alle vlees komen (zie Joël 2:28, Hand. 2:17) en zal, naast de oordelen van het Lam, dus
de grote wereldwijde opwekking tot stand brengen, waardoor de ontelbare schare (of: menigte), genoemd in
Openbaring 7:9, voor Gods Koninkrijk gewonnen zal worden. Ook zij zullen overwinnaars zijn over de macht van
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zonde en satan door hun – uit genade geschonken – geloof in het Bloed van het Lam, door het Woord van hun
getuigenis èn omdat zij hun zondig leven niet liefhebben, zodat zij bereid zijn om volkomen aan hun oude, zondige
leven af te sterven door de krachtswerking van Woord en Geest.
Openbaring 12:11
"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
de dood toe (zodat zij bereid zijn om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest)."
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De eerste vier bazuinen
Openbaring 8:6-13
"En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te
bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en het werd op
de aarde geworpen; en het derde deel van de bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. En de
tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en
het derde deel van de zee is bloed geworden. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel van de schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind, en er is
een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel van de rivieren, en op de waterbronnen. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel van al het water
werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van het water, want het was bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel van de zon werd geslagen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren; opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden, en dat het derde deel van de dag
geen licht had; en de nacht desgelijks. En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel,
zeggende met luide stem: Wee, wee, wee, degenen, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van
de bazuin van de drie engelen, die nog bazuinen zullen."
Bazuinoordelen heten zo, omdat ze stuk voor stuk als bazuinen waarschuwen: "De Koning komt! Bekeer u van het
kwaad!"

De eerste bazuin (vers 7).
Hagel en vuur, gemengd met bloed, worden dan op de aarde geworpen, waardoor één derde deel van de aardse
vegetatie wordt verbrand. Hier zien wij een natuurramp, veroorzaakt door hagel en bliksem. Dat er ook bloed bij
vloeit, wil ons zeggen, dat daarbij ook doden onder de mensen zullen vallen. Aangezien één derde deel van alle
aardse vegetatie hierbij wordt verbrand, zullen de mensen lijden onder een sterke vermindering van de zuurstofproduktie en plantaardig voedsel.

De tweede bazuin (verzen 8 en 9).
Hier valt een meteoor ter grootte van een grote berg in één van de aardse zeeën, waardoor één derde deel van
al het leven in die zee en op het kustland van die zee, wordt gedood. Dit wil zeggen, dat zo'n grote massa steen,
die door de wrijving in de atmosfeer een grote vuurbal wordt, een mega vloedgolf teweeg zal brengen van wel kilometers hoog. In de eerste plaats wordt al het leven in en op de zee, waar die berg in valt, gedood; de gevolgen
hiervan zijn rampzalig, want zo'n vloedgolf zal diep in het kustland zijn vernietigende werking hebben en al het leven, en alles wat op het land is, meesleuren en deze vervolgens op de terugweg weer terugsleuren naar de zee.
Één derde deel van al het leven in, op en bij die zee wordt dan gedood.

De derde bazuin (verzen 10 en 11).
Dit is kennelijk geen natuurramp, want de gevallen ster uit de hemel treft slechts één derde deel van de rivieren en
van de waterbronnen, waardoor het water van de rivieren en van de waterbronnen tot alsem, d.i. bitter worden. Wij
moeten dit bazuinoordeel dus geestelijk zien.
Want, volgens de Bijbelse symbolieken, moeten wij in een ster een mens zien. Denk bijv. aan de Ster van Bethlehem (beeld van de Messias) en ook aan de sterren van de zeven Gemeenten in Openbaring 2 en 3: (beeld van de
leiders van die Gemeenten). Deze menselijke leider is uit de hemel (nl. het koninkrijk der hemelen op aarde, de
Gemeente/Kerk) gevallen en afvallig geworden (vermoedelijk de laatste paus ?). Ik ben ervan overtuigd, dat wij te
maken hebben met het ontstaan van de valse profeet, de staart van de zondedraak (zie Jes. 9:14 en Openb.
12:4), die één derde deel van de sterren van de hemel (beeld van de christenen) op aarde heeft getrokken en met
hem afvallig heeft gemaakt door zijn valse, satanische leer en zo een grote afval in de Gemeente/Kerk veroorzaakt (zie 2 Thess. 2:3).

De vierde bazuin (vers 12).
Hier zien wij weer een natuurramp gebeuren. Één derde deel van al het licht van zon, maan en sterren valt weg,
een zware aantasting van al het leven op aarde, waardoor ook de temperatuur zal dalen en veel vegetatie zal vergaan.

De vijfde bazuin
Openbaring 9:1-12
"En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit de hemel op de
aarde, en haar werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. En zij heeft de put van de afgrond geopend;
en er is rook opgegaan uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht is verduisterd geworden door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven,
gelijk de schorpioenen van de aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij het gras van de aarde niet
zouden beschadigen, noch enige groente, noch enige boom, dan de mensen alleen, die het zegel van God aan
hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij door
hen gepijnigd zouden worden vijf maanden (lang); en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen,
wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, en zullen die niet
vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden. En de gedaante van de sprinkhanen
waren de paarden gelijk, die tot de oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren kransen als gouden kronen, en
hun aangezichten (waren) als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als het haar van vrouwen, en hun
tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen; en het gedruis van
hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten
aan de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen
32

Onze almachtige God

vijf maanden (lang). En zij hadden de engel van de afgrond over zich tot een koning; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Het eerste wee is voorbijgegaan, ziet, er
komen nog twee weeën hierna."
Ook nu weer moeten wij dit (vijfde) bazuinoordeel geestelijk zien. Hier is weer een leider uit het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk uit de Gemeente/Kerk, afvallig geworden; ook hij is uit de hemel op aarde gevallen. Hem
wordt de sleutel van de put van de afgrond gegeven, dus grote satanische macht. Vermoedelijk zien wij hier
het ontstaan van de antichrist.
Openbaring 12:18 en 13:1-2
"En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen,
hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden
was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn voeten als die van
een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw; en de draak (d.i. de satan) gaf hem zijn kracht, en zijn troon,
en grote macht."
Ook in Openbaring 9:1 is er sprake van overdracht van macht.
Het eerste, dat de antichrist met zijn satanische macht doet, is zich aangorden met hulptroepen uit de afgrond,
de demonen (vers 2 en verder). Zij moeten de onbekeerde mensen in Gemeente/Kerk en wereld, die het zegel
van God aan hun voorhoofden niet hebben, overweldigen met satanische bezetenheid, waardoor er een algemene vervolgingswaanzin optreedt. Hierbij blijft de dood vijf maanden lang van de mensen weg. Zij zullen de
dood uit wanhoop zoeken, maar die niet vinden (vers 6). Zij zullen als waanzinnigen voor deze geestvervolgingen
(proberen te) vluchten, net zo lang tot zij toch door deze demonen bezeten zullen zijn en in een satanische “rust”
komen.
Aan het hoofd van de demonen staat de engel van de afgrond, in het Grieks “Apollyon” genoemd en in het Hebreeuws “Abaddon”, hetgeen beide vernieler betekent.
Dan hebben deze nieuwe bezetenen de hulp van de verlossers (zie Obadja 21) hard nodig om hen van hun bezetenheid af te helpen.

De zesde bazuin
Openbaring 9:12-21
"Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen. En de zesde
engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar, dat voor God was,
zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier,
de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen het uur, en dag, en maand,
en jaar, opdat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het getal van de legers van de ruiterij was
tweemaal tien duizenden der tien duizenden (d.i. 200.000.000 man); en ik hoorde hun getal. En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebben vurige, en hemelsblauwe, en zwavelkleurige borstschilden; en
de hoofden van de paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en zwavel.
Door deze drie (plagen) werd het derde deel van de mensen gedood, namelijk door het vuur, en door de rook, en
door de zwavel, dat uit hun monden uitging. Want de macht van de paarden is in hun mond, en in hun staarten;
want hun staarten zijn aan de slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve. En de overige
mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken van hun handen, dat
zij de duivelen niet (meer) zouden aanbidden; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen; en zij hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen."
Met het blazen van de zesde bazuin wordt de vierde wereldoorlog ontketend. De derde wereldoorlog is de oor34
log van Gog en Magog, de vorst van Rosh, Mesech en Tubal, hetgeen wij in Ezechiël 38-39 kunnen lezen. Na
deze derde wereldoorlog wordt volgens de profetie de antichrist door de dan functionerende paus gekroond als
heer van Europa. Zeer waarschijnlijk wordt Europa dan door de antichrist verdeeld in tien koninkrijken, als een herrijzenis van het Romeinse Rijk (van 2 x 5 staten), omdat de grote hoeveelheid staten Europa onbestuurlijk maakt.
Daniël 7:7-8
"Daarna zag ik in de nachtgezichten (d.i. een goddelijke droom of visioen), en ziet, het vierde
dier was schrikwekkend en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en
vertrad het overige met zijn voeten; en het was anders dan al de (andere) dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelve; en ziet, in diezelve hoorn waren ogen als
mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende."
De kleine hoorn in vers 8 genoemd, is de opkomende antichrist. Drie koningen, die onwillig zijn om met hem mee
te werken, worden "uitgerukt" om plaats te maken voor drie welwillende koningen. Als de zesde bazuin geblazen is,
krijgt de bazuinende engel opdracht om de vier engelen, die de vier winden der aarde vasthouden (beeld van de
satanische machten, die bij de rivier de Eufraat gebonden zijn), los te laten. Men leest van deze engelen ook in
Openbaring 7 vers 1:
"En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde (nl. satanische, destructieve machten), opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom."
Ook lezen wij over hen in Openbaring 16 vers 12:
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"En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, de Eufraat; en zijn water is opgedroogd, opdat bereid
zou worden de weg van de koningen, die van de opgang van de zon (d.i. vanuit Gods hemel) komen zullen.”
Vergelijken wij deze verzen, die over dezelfde vier engelen gaan, dan zien wij, dat met de rivier de Eufraat in
beeldspraak de bevolking van de gehele wereld bedoeld wordt. Dit komt, omdat de rivier de Eufraat (in de Bijbel
ook wel “Frath” genoemd) het paradijs bewatert, de bakermat (of de oorsprong) van de mensheid (zie Gen. 2:10 en
14). Met het loslaten van de vier satanische machten wordt dus de vierde wereldoorlog ontketend. Zeer waarschijnlijk hebben wij hier te maken met het neerwerpen van (konink)rijken en heerschappijen op aarde, die de antichrist wederstaan, en die dan door hem worden onderworpen om zo zijn wereldheerschappij te vestigen.
Eén rijk, dat de antichrist blijft weerstaan, blijft dan over, namelijk Israël, dat dan geregeerd wordt door Mozes, de
op aarde teruggekomen regent van God (zie Openb. 11:3-12 en Mal. 4:4-5).
In Jeremia 30:10 zegt God, dat Hij de genadetijd dan weliswaar voor de wereld heeft afgesloten, maar voor Israël
houdt Hij de genadedeur nog open. Deze genadetijd is, zoals wij zullen zien, de laatste helft van Daniëls zeventigste jaarweek (zie Dan. 9:24-27).
Jeremia 30:10-11
"Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HERE, ontzet u niet, Israël! want
zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land van hun gevangenis; en Jakob zal terugkomen
(in het land Kanaän), en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke. Want Ik ben met u, spreekt
de HERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarheen Ik u verstrooid
heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet geheel onschuldig
houden."
Israël krijgt van de Here een uitzonderingspositie, de gehele laatste jaarweek (dus 7 jaar) door. In de eerste helft
van de laatste jaarweek van Daniël 9:27, waarin de grote opwekking in de wereld plaatsvindt, worden alle 12
stammen teruggebracht naar Kanaän, zoals wij reeds hebben gezien bij de behandeling van het tweede zegeloordeel. In de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël 9, tijdens de grote verdrukking, staat Israël onder direct
Goddelijk bestuur, uitgevoerd door de op aarde teruggekeerde Mozes en Elia, terwijl het Israëlitische volk, als uitzondering, nog steeds onder Gods genade staat, buiten de macht van de antichrist.
Openbaring 11:3-13
"En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren 1260 dagen (d.i. 3½
jaar), met zakken bekleed. Dezen zijn de twee olijfbomen (vertegenwoordigers van Jezus als Hogepriester en Koning), en
de twee kandelaren (beeld van Gods lichtdragers), die voor de God van deze aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Dezen hebben macht de hemel te sluiten, opdat er geen regen zal vallen in
de dagen, dat zij profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en de aarde
te slaan met allerlei plagen, zo vaak als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal
het beest (d.i. de antichrist), dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen
doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad (nl. Jeruzalem), die geestelijk genoemd
wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Here gekruisigd is. En de mensen uit alle volken, en geslachten, en
talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie en een halve dag, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een halve dag, is een levensgeest uit God in hen gegaan; en zij stonden (weer) op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een
grote stem uit de hemel, die tot hen zei: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk; en hun
vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel van de
stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn
zeer bevreesd geworden, en hebben de God van de hemel heerlijkheid gegeven."
In Openbaring 13:4 lezen wij van de nutteloosheid om de antichrist te wederstaan ("Wie kan oorlog voeren tegen
hetzelve?"). In Openbaring 9 vers 16 en verder lezen wij, dat alleen al de cavalerie van zijn leger bestond uit
"tweemaal tienduizenden der tienduizenden" (d.i. 2 x 10.000 x 10.000 = 200.000.000 man). Het gevolg van deze
wereldoorlog is, dat één derde deel van de mensheid wordt gedood, dat is één derde deel van ruim 6 miljard mensen, ofwel ruim 2 miljard mensen (2.000.000.000).

De zevende bazuin
Openbaring 11:15-19
"En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken van deze wereld zijn geworden van onze Here en van Zijn Christus, en Hij zal
als Koning heersen in alle eeuwigheid. En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neer op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God almachtig, Die is, en Die
was, en Die komen zal!, dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; en de volken
waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd voor de doden, om geoordeeld te worden, en om
het loon te geven (aan) Uw dienstknechten, de profeten, en de heiligen, en degenen, die Uw Naam vrezen, de
kleinen en de groten; en om te verderven (d.i. te doden) degenen, die de aarde verdierven. En de tempel van God
in de hemel is geopend geworden, en de ark van Zijn verbond is gezien in Zijn tempel; en er kwamen bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel(stenen)."
Met het bazuinen van de zevende bazuin wordt de genadetijd beëindigd en is het getal van het Koninkrijk van God
vol, namelijk ontelbaar (zie Openb. 7:9). Nu nadert het ogenblik, dat Gods resterende oordelen (namelijk: de fiooloordelen) over de mensenwereld moeten worden uitgestort, opdat de antichristelijke mensheid zal worden uitge34
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roeid en God Zijn begenadigden kan belonen. Ook wordt “de Ark van Zijn Verbond”, namelijk de Bruid van het
Lam, in haar heerlijkheid gezien op aarde, namelijk in de Gemeente.
Maar op aarde zijn er bliksemen, stemmen, donderslagen, aardbevingen en grote hagelstenen, en dit zijn de oordelen van God uitgestort op de wereld in de dagen van de antichrist. Ook Openbaring 10:6-7 spreekt van de beeindiging van de genadetijd voor de wereldse mensheid:
"En hij zwoer bij Die, Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de
aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen (genade)tijd meer zal zijn; maar in de
dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods (nl. de vorming van heel Zijn Lichaam, Zijn Koninkrijk) vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd
heeft."
Ook in Daniël 9:27 zegt God, dat Hij het slachtoffer en het spijsoffer – wijzend op de deelname van de mensheid
aan de dood en opstanding van het Lam, door af te sterven aan het oude, zondige leven – zal doen ophouden en
dat Hij de "gruwelijke vleugel", waarmee de met satan verbonden christenheid wordt bedoeld, zal verwoesten.
Daniël 9:27
"En hij zal velen het verbond versterken één week (d.i. 7 jaar); en in de helft van de
week (d.i. na 3½ jaar opwekking) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en
opstanding van het Lam, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel (d.i. de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste."

3. De zeven fiool- of schaaloordelen
Als deze oordelen over de wereld worden uitgestort, is de grote verdrukking begonnen en is de wereldheerschappij van de antichrist een feit.
Openbaring 15:1-8
"En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel; namelijk zeven engelen,
hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag (iets) als een glazen zee,
met vuur gemengd; en de overwinnaars over het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; en zij zongen het gezang van
Mozes, de dienstknecht van God, en het gezang van het Lam, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken,
Here, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning van de heiligen! Wie zou U
niet vrezen, Here, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig; want alle volken zullen komen, en
voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik, en ziet, de tempel van de tabernakel der getuigenis (d.i. het heiligdom) in de hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen
hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen, en de borst omgord met gouden gordels.
En één van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van de toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht;
en niemand kon in de tempel ingaan, totdat de zeven plagen van de zeven engelen geëindigd waren."
De fiooloordelen zijn finaal-oordelen. Het Lam van God maakt dan een eind aan het leven van de gehele wereldbevolking. Zijn discipelen, die achtergebleven zijn – vanwege het feit dat zij nog niet “volmaakt heilig” waren
(zie Ef. 5:26-27), waardoor zij niet tot de “in de woestijn bewaarde” Bruid behoren (zie Openb. 12:6, 14) – zijn dan
overgeleverd aan de marteldood, die de antichrist hen aan zal doen. Hitler heeft een holocaust aan zes miljoen
Joden bedreven, maar de antichrist zal dit doen aan ontelbaren. Het zijn zowel de zielen, die met de grote wereldwijde opwekking gewonnen zijn, alsook “de overigen van het zaad van de vrouw” (zie Openb. 12:17)
Openbaring 7:9-17
"Na deze zag ik, en ziet, een grote schare (of menigte), die niemand tellen kon, uit alle
natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met luide stem, zeggende: De zaligheid zij onze
God, Die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en
de vier dieren; en vielen voor de troon neer op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: Amen. De lof, en
de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onze God in alle
eeuwigheid. Amen. En één uit de ouderlingen antwoordde, zeggend tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange
witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Here, gij weet het. En hij zei tot
mij: Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen (beeld van hun oude,
zondige leven) gewassen (d.i. gereinigd), en hebben hun lange klederen wit gemaakt in (en door) het bloed van het
Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op de troon zit,
zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet
vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een
Leidsman zijn tot levende fonteinen (of: bronnen) van water (beeld van Gods Geest die in en door hen heen werkt); en God
zal alle tranen van hun ogen afwissen."
Wij lezen hier, dat dat deze grote menigte, die niemand tellen kon, honger en dorst geleden hebben, omdat zij niets
mochten kopen of verkopen zonder in het bezit te zijn van het merkteken (of de naam, of het getal van de naam)
van het beest (zie Openb. 13:17) en ook dat de zon fel op hen had geschenen (zie Openb. 16:8), vóór zij werden
gegrepen en gedood.
Openbaring 13:7
"En hetzelve (d.i. de antichrist) werd macht gegeven, om de heiligen krijg aan te doen, en
om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk."
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Hier lezen wij, dat de antichrist macht over de heiligen zal verkrijgen – namelijk over die christenen, die niet tot de
Bruid behoren – om hen dit alles aan te doen.
Openbaring 11:1-2
"En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei:
Sta op, en meet de tempel van God en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat
van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen (over)gegeven; en zij zullen de heilige stad
vertreden twee en veertig maanden (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking)."
Hier lezen wij, waarom zij aan de antichrist zijn overgegeven: zij voldoen niet aan de vereiste maat (nl. “de mate
van de grootte van de volheid van Christus” – zie Ef. 4:13): alle zgn. voorhofs-christenen én die christenen, die
weliswaar in het heiligdom aanbidden, maar die nog niet voldoen aan de Goddelijke eis van (geestelijke) “vlekkeloosheid en rimpelloosheid” (zie Ef. 5:26-27), die nodig is om te behoren tot de Bruid van het Lam.
In Openbaring 12:17 worden zij "de overigen van haar zaad" genoemd. Dit betekent, dat zij voortgekomen zijn uit
dezelfde groep (nl. uit Gemeente of Kerk) waartoe ook de Bruid behoorde. Alleen zijn zij op een lager geestelijk
peil blijven steken.

Het eerste fiooloordeel
Openbaring 16:2
"En de eerste engel ging heen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er kwam een
kwaad(aardig) en boos gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.
Openbaring 13:15-17
"En hetzelve (nl. de valse profeet) werd macht gegeven om het beeld van het beest een
geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het
beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en
rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam."
Een ieder, die dit beeld aanbidt, en dit merkteken ontvangt, zal extra door God geoordeeld worden. Zij worden door
God geslagen met een “kwaadaardig en boos gezwel” (kankergezwellen?).
Openbaring 14:9-11
"En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een luide stem: Indien iemand het
beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal ook drinken
uit (de beker met) de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de drinkbeker van Zijn toorn;
en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun
pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn
beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt."

Het tweede fiooloordeel
Openbaring 16:3
"En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode;
en alle levende ziel is gestorven in de zee."
Dit oordeel brengt de dood aan alle levende ziel (of wezens) in de zee. Dit is dus het einde van alle visserij en
zeewaterdieren.

Het derde fiooloordeel
Openbaring 16:4-7
"En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de waterbronnen; en al het
water werd bloed. En ik hoorde de engel van het water zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Here! Die is, en Die was,
en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt; omdat zij het bloed van de heiligen, en van de profeten vergoten
hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig. En ik hoorde een ander van
het altaar zeggen: Ja, Here, Gij almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig."
Het derde fiooloordeel verontreinigt al het water op aarde, dus ook het drinkwater, het wordt bloed! Noodgedwongen moeten de antichristelijke mensen bloed drinken of dorst lijden.

Het vierde fiooloordeel
Openbaring 16:8-9
"En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen
te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de Naam van God, Die
macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven."
De gehele wereld wordt verhit door zéér felle zon, en nog bekeren de mensen zich niet, maar lasteren de Naam
van God.

Het vijfde fiooloordeel
Openbaring 16:10-11
"En de vijfde engel goot zijn fiool uit op de troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden (op) hun tongen van pijn; en zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijnen, en vanwege hun zweren; en zij bekeerden zich niet van hun (boze) werken."
Felle lichamelijke pijnen en zweren teisteren de lichamen van de antichristelijke mensen, van de regeringsmensen
in het bijzonder.
36

Onze almachtige God

Het zesde fiooloordeel
Openbaring 16:12-16
"En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, de Eufraat; en zijn water is opgedroogd, opdat bereid zou worden de weg van de koningen, die van de opgang der zon komen zullen. En ik
zag uit de mond van de draak (d.i. de satan), en uit de mond van het beest (d.i. de antichrist), en uit de mond van de
valse profeet, drie onreine geesten gaan, de kikvorsen (of: kikkers) gelijk; want het zijn geesten van duivelen, en
zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen van deze aarde en (tot) de gehele (mensen)wereld, om die te
vergaderen tot de oorlog op die grote dag van de almachtige God. Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die
waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij (geestelijk) niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. En zij
hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon."
Ik heb u reeds aangegeven, dat de Eufraat symbolisch staat voor de wereldbevolking. Die zal nu opdrogen, uitgeroeid worden, om plaats te maken voor de "koningen uit de opgang der zon". Slechts één volk bestaat uit koningen (zie 1 Petr. 2:9, Openb. 5:10): het volk van God. Dit volk zal na de opstanding van de doden de aarde bevolken, tezamen met hen, die "in een punt des tijds" veranderd worden (zie 1 Kor. 15:50-52). Hun sterfelijke lichamen
hebben dan onsterfelijkheid aangedaan (zie 1 Kor. 15:53-54), en dit laatste betreft de Bruid van het Lam, die tijdens de grote verdrukking op aarde werd bewaard). Dezen zullen dus in het 1000-jarig Vrederijk, onder de regering van Koning Jezus Christus, de aarde bevolken, opdat allen tot de geestelijke status komen van “de mate van
de grootte van de volheid van Christus”.
Na de uitgieting van dit zesde fiooloordeel maakt de gehele antichristelijke mensheid zich op om Israël, dat niet
onder hun heerschappij is, van de kaart te vegen.
Dit zal de vijfde en laatste grote oorlog zijn: de gehele antichristelijke mensheid tegen Israël, en dus tegen God!
De slag van Armageddon nadert!

Het zevende fiooloordeel
Openbaring 16:17-21
"En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een luide stem uit de
tempel van de hemel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er geschiedden stemmen, en donderslagen,
en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de
aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad (Babylon) is in drie delen
gescheurd, en de steden van de heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God,
om haar te geven de drinkbeker met de wijn van de toorn van Zijn gramschap. En alle eilanden zijn verdwenen,
en de bergen zijn niet (meer) gevonden. En grote hagel(stenen), elk van een talent (d.i. ± 56 kilo) zwaar, viel neer uit
de hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel; want die plaag was
zeer groot."
Een enorme mega natuurramp voltrekt zich over het politieke Babylon van de antichrist, hier "de grote stad" genoemd. De aarde splijt zich in drie delen en waggelt zwaar.
Jesaja 24:17-20
"De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners van de aarde! En het zal geschieden, zo wie voor de stem van de vrees vluchten zal, die zal in de kuil vallen; en die uit de kuil opklimt, die zal in
de strik gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fundamenten van de aarde zullen beven. De aarde zal geheel openbarsten, de aarde zal geheel vaneen gescheurd worden, de aarde zal geheel bewogen worden. De aarde zal geheel waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weer bewogen
worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weer opstaan."
Zeer waarschijnlijk zal de aarde dan worden getroffen door een grote meteoor, die de aarde in de richting van de
zon drijft, want de temperatuur zal zevenmaal zo heet worden en men zal de sterren zien "vallen" (d.i. van hun
plaats zien schieten).
Jesaja 24:26
"En het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal
zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; op de dag als de HERE de breuk van Zijn volk zal verbinden, en
de wond, waarmede het geslagen is, genezen."
Mattheüs 24:29
"En terstond na de (grote) verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden,
en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden."
Dan zullen alle nog levende aardbewoners, de antichristelijke mensheid, verteerd worden tot as.
Maleachi 4:1
"Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en
al wie goddeloosheid doet, (als) een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Here der
heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger), Die hun noch wortel, noch tak laten zal."

4. Armageddon
Als de antichristelijke legers Israël aanvallen en Jeruzalem voor de helft ingenomen is door de antichrist, komt
Koning Jezus op de wolken van de hemel lijfelijk (dus voor een ieder zichtbaar) terug op aarde. Tijdens deze aanval van de antichrist zal twee derde deel van het volk van Israël "uitgeroeid" worden, omdat zij onbekeerd zijn gebleven.
Zacharia 13:8-9 en 14:1-5 "En het zal geschieden in het gehele land, spreekt de HERE, de twee delen daarin
zullen uitgeroeid worden, en de geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. En Ik zal dat derde
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deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men
goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal
zeggen: De Here is mijn God." "Ziet, de dag komt voor de Here, dat uw buit zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem! Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft van de stad zal
uitgaan in gevangenschap; maar het overige van het volk uit de stad zal niet uitgeroeid worden. En de Here zal
uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage van de strijd.
En Zijn voeten zullen op die dag staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg
zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en
de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de (andere) helft ervan naar het zuiden. Dan zult gijlieden vluchten door de vallei van Mijn bergen (want deze vallei van de bergen zal reiken tot Azal), en gij zult
vluchten, gelijk als gij vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda; dan zal de HERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o Here!"
Mattheüs 24:29-31
"En terstond na de (grote) verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden,
en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon van de mens; en dan
zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon van de mens zien, komende op de wolken van de
hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en
zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve."
Openbaring 6:12-17
"En ik zag, toen Het (Lam) het zesde zegel geopend had, en ziet, er kwam een grote
aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel
vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind geschud wordt.
En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit
hun plaatsen (door grote aardbevingen). En de koningen van deze aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten
over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in
de steenrotsen van de bergen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van
het aangezicht van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn
is gekomen, en wie kan (voor Zijn aangezicht) staan (d.i. stand houden)?"
Openbaring 19:11-20
"En ik zag de hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een
vlam van vuur, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand
wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd
het Woord van God. En het (Goddelijke) leger (nl. de 144.000) in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed
met wit en rein fijn linnen. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou.
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak met de wijn van de toorn en de
gramschap van de almachtige God. En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der
koningen, en Here der heren. En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een luide stem, zeggende
tot al de vogels, die in het midden van de hemel vlogen: Komt hierheen, en vergadert u tot het avondmaal van
de grote God; opdat gij eet het vlees van de koningen, en het vlees van de oversten over duizend, en het vlees
van de sterken, en het vlees van de paarden en van degenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en
dienstknechten, en kleinen en groten. En ik zag het beest (d.i. de antichrist), en de koningen van deze aarde, en
hun legers vergaderd, om oorlog te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn (Goddelijk) leger. En
het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hem gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die dat beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel van vuur, die met zwavel brandt."

5. Het laatste oordeel
Na het 1000-jarig Vrederijk van Koning Jezus volgt de laatste activiteit van de Goddelijke Rechter, gezeten op de
grote witte troon: het laatste oordeel.
Mattheüs 25:31-46
"En wanneer de Zoon van de mens komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd
worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de
schapen tot Zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot Zijn linkerhand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die aan Zijn rechterhand zijn: Komt, gij gezegenden van Mijn Vader! beërft dat Koninkrijk, dat u bereid is
van(af) de grondlegging van deze wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben
dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was
naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt
tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here! wanneer hebben wij U hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U (als) een vreemdeling
gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U ziek gezien, of in de gevangenis, en zijn
tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit (aan)
één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat (aan) Mij gedaan. Dan zal Hij zeggen ook tot
degenen, die aan Zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel
en zijn engelen bereid is. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig ge38
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weest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt,
en gij hebt Mij niet gekleed; ziek, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem
antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of (als) een vreemdeling, of
naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voorzoveel gij dit (aan) één van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven."
In dit beeld worden de gezegenden van de Vader, die aan de rechterhand van Jezus staan, tegelijkertijd gezien
met de vervloekte zielen, die aan Zijn linkerhand staan, maar in werkelijkheid heeft de beloning van de gezegenden van God reeds 1000 jaar eerder plaats; namelijk bij de lichamelijke wederkomst van Koning Jezus, wanneer
tevens het 1000-jarig Vrederijk aanvangt. Pas na het 1000-jarig Vrederijk zullen de vervloekte zielen hun oordeel
en eeuwige straf ontvangen.
Maar de duivel en zijn engelen worden echter eerder geoordeeld. Vóór aanvang van het 1000-jarig Vrederijk worden zij in de afgrond geworpen en opgesloten, om na het 1000-jarig Vrederijk voorgoed in de poel van vuur geworpen te worden, in de “Gehenna”, het Griekse woord voor “de eeuwige hel”.
Openbaring 20:1-3
"En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond, en
een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem
duizend jaren; en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd
ontbonden worden."
Openbaring 20:7-10
"En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis
ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken van de aarde zijn, de
Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de oorlog; welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte van de aarde, en omringden de legerplaats van de heiligen, en de geliefde stad; en er
kwam vuur neder van God uit de hemel, en heeft hen verslonden. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, alwaar het beest (d.i. de antichrist) en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid."
Na het 1000-jarig Vrederijk van Koning Jezus worden satan en zijn engelen nog éénmaal ontbonden uit hun gevangenis en op de aarde losgelaten. Daar zullen zij de opgestane ONrechtvaardige doden – die pas opgewekt
worden na afloop van het 1000-jarig Vrederijk – verleiden tot de oorlog tegen Gods heiligen, die dan reeds 1000
jaar, tijdens het 1000-jarig Vrederijk, op aarde geleefd hebben. Maar deze heiligen zullen dan in Gods hemel worden opgenomen en de aanvallers zullen door Gods vuur uit de hemel worden verslonden. Amen.

7
De zevende functie van de Zoon van God:
Koning van Zijn volk Israël
De laatste functie van de Zoon van God is die van Koning over het volk van God, over Israël.
1 Korinthe 15:25-28
"Want de Zoon moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden (van God) onder Zijn
voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. Want de Vader heeft alle dingen aan Zijn (Zoons) voeten onderworpen. Doch wanneer de Vader zegt, dat de Zoon alle dingen onderworpen
zijn, zo is het openbaar, dat de Vader uitgenomen (d.i. uitgezonderd) wordt, Die de Zoon alle dingen onderworpen
heeft. En wanneer de Zoon alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden
aan de Vader, Die de Zoon alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen (nl. in de Zoon èn in ons).”
Als Jezus, als Lam van God, het offer voor de zonde van de mensheid, op het kruishout van Golgotha, heeft volbracht, keert Hij terug naar de Vader en zit dan op de troon aan de rechterhand van de Vader. Hij moet daar als
Koning en Hogepriester aan Gods rechterhand zitten, totdat al Zijn vijanden, namelijk de duivelse invloeden en machten in al Gods gezegenden onder de mensen, zijn overwonnen en uit hen zijn gebannen, zodat allen, die tot
Gods volk behoren volkomen gezuiverd en geheiligd zijn. Dan kan de Zoon Zich weer verenigen in de Vader.
Hebreeën 1:13
"Zit aan Mijn rechterhand (zegt de Vader), totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een
voetbank Uwer voeten."
Als dit werk na het 1000-jarig Vrederijk is volbracht, zal de Zoon het Koninkrijk aan de Vader overdragen.
1 Korinthe 15:24
"Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij (d.i. de Zoon) het Koninkrijk aan Vader-God zal
overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht."
Dan zal de Vader Koning zijn, en Alles in allen zijn. Dan zal de Zoon in alle eeuwigheid als Koning functioneren
onder de heerschappij van de Vader, evenals wij dat zullen zijn, als de eeuwige Bruid van het Lam, onder de heerschappij van de Zoon. Dit is wat er staat in 1 Korinthe 3 vers 23:
"Doch gij zijt van Christus, en Christus is van God."
Dan zien wij in de nieuwe hemel en nieuwe aarde deze eeuwige goddelijke heerschappij functioneren.
Onze almachtige God
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Openbaring 21:1-7
"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 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 ik hoorde
een luide stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel (hier: het Heiligdom) Gods is bij de mensen, en Hij zal in
hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal in hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun
ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn; want de
eerste dingen zijn weggegaan. En Die op de troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en
de Oméga, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. Die
35
overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn."
Dan zit de Vader op de troon en de Zoon met Hem, doch onder de Vader, als de Hoofdtempel waarin de Vader
36
woont (zie Kol. 2:9) en wij – als het nieuwe Jeruzalem, als de Bruid, de Vrouw van het Lam – onder de Zoon, als
37
het Lichaam van Christus, eveneens als de tempel, waarin de Vader in volheid woont (zie Ef. 3:19), samen de
eeuwige heerschappij vormend van Gods universum, zowel over de engelenwereld alsook over de nieuwe mensheid (zie Jes. 65:17-25). Dan zullen wij, als het eeuwige, nieuwe Jeruzalem, net als de ladder in Jakobs droom (zie
Gen. 28:12), de eeuwige verbinding vormen van Gods troon in de hemel met de nieuwe aarde(n) en haar nieuwe
bewoners, zo een eeuwige nederdaling vormend, namelijk om als koningen en heren, onder leiding van de Koning
en Heer, over de nieuwe aardbewoners (in Goddelijke liefde) te regeren.
Amen.
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Zie noot 6.
Zie noot 5.
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de
mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader” van E. van den Worm. (noot – AK)
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