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Het profetisch Woord:
2 Petrus 1:19-21

Uit de Statenvertaling:
“En wij hebben het profetische woord, dat zéér vast is, en gij doet wel,
dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere
plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster (beeld van de Here
Jezus Christus in Zijn openbaring door de Heilige Geest in de laatste
dagen, vlak voor de GROTE MORGEN, het 1000 jarige Vrederijk) opga
in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van
eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voortgebracht door
de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige
Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken”.

Uit “Het Boek”:
“Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is, wat de profeten
hebben gezegd. U doet er goed aan dat allemaal heel serieus te nemen, want daardoor kunnen wij veel dingen begrijpen, die anders
moeilijk en duister zouden zijn. Hun woorden verlichten ons innerlijk.
Door deze ter harte te nemen leren wij Jezus Christus beter kennen. U
moet goed onthouden, dat niets van wat de profeten in de Boeken
hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken”.

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.

Nieuwe opmaak: januari 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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Hoofdstuk 1

Zijn Wederkomst IN en DOOR Zijn Geest is op handen
Het doel van deze Wederkomst is Zijn vereniging met het gereinigde deel van Zijn Gemeente
Er komt spoedig een BRUILOFT (de éénwording) van het Lam met het GEREINIGDE deel van Zijn Gemeente
HIER OP AARDE!!!
Het is GEEN bruiloft in de hemel in deze laatste dagen en ook GEEN opname in de hemel vóór (aanvang van) de
Grote Verdrukking. Wij zullen zien, dat dit ONSCHRIFTUURLIJK is, al wordt dit door het merendeel van de gelovige christenen verwacht.
Wel komt er een WEGNAME van de Bruid/Bruidsgemeente, nadat ze door de Geest des Heren is gebruikt als een
instrument:
1. tot herstel van de Gemeente
2. tot de algemene, laatste wereldwijde opwekking.
Wij gaan dit Schriftuurlijk bewijzen.

De uitgieting van de Heilige Geest op de 1ste Pinksterdag
“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde plotseling uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar
zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij
werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun
gaf uit te spreken.” (Hand. 2:1-4)
Wij staan in deze laatste dagen dus vlak voor, ja in een fenomenale (d.i. een verbazingwekkende en waarneembare), Goddelijke ingreep, een Goddelijk SCHUDDEN tot HERSTEL van de GEMEENTE. Het is een LAATSTE
(op)roep, eerst gericht tot de Gemeente en wat later tot deze WERELD, om te komen tot WAARACHTIGE BEKERING, tot (volledige) overgave aan God, weg van satan en alle zonden, waaraan men zich heden ten dage
massaal overgeeft, een zondestaat, waarin men met sneltreinvaart voortholt naar de UITERSTE ONGERECHTIGHEID toe (zie Ezechiël 21:25), naar een DIEP MOREEL VERVAL.
1

“Want zo zegt de HERE der heirscharen : 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 heirscharen. Mijn is
het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HERE der heirscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal
groter worden, dan van het eerste, zegt de HERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven,
spreekt de HERE der heirscharen.” (Hag. 2:7-10)
Met “hemelen” wordt hier bedoeld het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk de Gemeente/Kerk en met “aarde, zee en droge” de wereld.
God gaat met Zijn oordelen, die over Gemeente/Kerk en wereld komen de mensheid wakker SCHUDDEN. Dan zal
men door het LICHT van Woord en Heilige Geest de Goddelijke tuchtiging aannemen en zich bekeren.
“Wanneer Uw gerichten (of oordelen) op aarde zijn, zo leren de inwoners van de wereld gerechtigheid.”
(Jes. 26:9b)
Wie hieraan geen gehoor geeft, werpt Hij in deze EINDTIJD in de VERNIETIGING en zoals het Boek Openbaring
ons leert worden deze OORDELEN van God hoe langer hoe strenger, heviger, en volgen ze sneller na elkaar op,
zoals de BARENSWEEËN van een zwangere vrouw.
“En net zoals het geschied is in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen (van de wederkomst) van de
Zoon des mensen. 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 ze allen. Op dezelfde wijze ook, zoals 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 Sódom uitging, regende het vuur en zwavel van de hemel, en verdierf ze allen. Net
zo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Luk. 17:26-30)
De Bijbelse beschrijving van de wereld van de EINDTIJD is een algemene vernietiging van de mensheid, net zoals
dat geschiedde in de dagen van Noach en van Lot.
“En de HERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en dat al de overleggingen
(d.i. de gedachten) van hun hart te allen dage slechts boos was. Toen berouwde het de HERE, dat Hij de mens op
de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de HERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen
heb, verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des
hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de HERE.”
(Gen. 6:5-8)
Maar voordat God de aarde werkelijk slaat met Zijn oordelen, verzegelt Hij eerst Zijn 144.000 heiligen van de eind1

Here der heirscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders.
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tijd aan hun voorhoofden. Deze zijn de “voortreffelijksten” onder Zijn dienstknechten van de eindtijd (zie Openbaring 14:4), die Hij zal gebruiken om Zijn volk wakker te schudden door middel van hun scherpe predikingen in de
kracht van de almachtige God.
“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, welke 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. En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls.” (Openb. 7:1-4)
Zijn Wederkomst naar de aarde als Bruidegom en het daarop volgend Bruiloftsfeest heeft een vierledig doel:
1. Het herstel van de in slaap gevallen Gemeente (het beeld van lauwheid en zonde).
2. Het leiden van de laatste, wereldwijde opwekking, naast
3. het herstel van het “Huis van David”.
4. Het leiden van de oordelen van God tot VERNIETIGING van de (goddeloze) wereld.
Wij houden ons in deze studie voornamelijk slechts met de eerste twee doelen bezig.
Zijn (weder)komst is stellig:
“Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo
Hij vertoeft (d.i. Zich ophoudt), verbeid (d.i. verwacht) Hem, want Hij zal zeker komen, Hij zal niet achterblijven.” (Hab.
2:3)
Hij komt met een GEOPENDE Bijbel:
“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 de linker op de
aarde. En Hij riep met een luide stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als Hij geroepen had, spraken de zeven
donderslagen hun stemmen.” (Openb. 10:1-3)
Hij komt om de 12 stammen van Israël weer terug te brengen in Kanaän, dit geschiedt ten dage van de wereldwijde opwekking (zie Jesaja 11:10):
“Want het zal geschieden ten zelve dage, dat de heidenen (d.i. de heidenvolkeren) naar de Wortel van Isaï (d.i. het
beeld van Jezus als Verlosser en Zaligmaker), Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal
heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dage, dat de Here ten andere male Zijn hand aanleggen zal om
weer 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:
kustlanden) der zee. 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
wegwijken, en de tegenstanders 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 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 (het huidige Jordanië, met Amman als hoofdstad) zullen hun gehoorzaam zijn.” (Jes. 11:10-14)
Als de oorlog van Gog en Magog (zie Ezechiël, hoofdstuk 38 en 39) voorbij is en Hij voor Israël de door Hem beloofde plaats zal hebben vrijgemaakt, brengt Hij geheel Israël, niemand van hen in de wereld buiten Kanaän latend, in hun land terug (zie Ezechiël, hoofdstuk 48).
“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, hun God ben, dewijl Ik ze gevankelijk (d.i. 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 van Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Here HERE.” (Ezech. 39:25-29)
Van dit volk van 12 teruggekeerde stammen zal 2/3 deel door onbekeerlijkheid UITGEROEID worden en 1/3 deel
zal zich tot JaHWeH bekeren en zal door Hem gelouterd en gered worden:
“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 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.” (Zach. 13:8-9)
De stijfhoofdigsten (dit zijn: de koppigsten) onder de geredden krijgen van de Here genade bij Zijn Wederkomst op
de wolken:
4
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“Doch over het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en
der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als
met de rouwklacht over (de dood van) een enige zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk
kermt over (de dood van) een eerstgeborene. Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, gelijk die
rouwklacht van Hadad-Rimmon, in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht afzonderlijk;
het geslacht van het huis van David afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; en het geslacht van het huis van
Nathan afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Simeï afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; al de overige geslachten, elk
geslacht afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk.” (Zach.12:10-14)
De grote, wereldwijde opwekking en de terugvoering van GEHEEL Israël (d.i. alle 12 stammen) gebeuren in de
de
eerste helft van Daniëls 7 jaarweek (zie Daniël 9:27). Dus in een periode van 3½ jaar, vlak voor de heerschappij
van de anti-christ (die ook 3½ jaar zal duren – zie Openbaring 13:5).
Hij komt om de wereld(se mensen) te OORDELEN, maar zal ook de wereld(se mensen) voor het laatst Zijn GENADE-AANBOD, Zijn Woord, klip en klaar openbaren en aanbieden:
“Ziet, is het niet van de HERE der heirscharen, dat de volken arbeiden ten vure, en de lieden zich tevergeefs vermoeien? Want de aarde zal vervuld worden, (zo)dat zij de heerlijkheid van de HERE bekennen,
gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken.” (Hab. 2:13-14)
De letterlijke Hebreeuwse vertaling zegt: “Want de aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van
JaHWeH” (zie ook Openbaring, hoofdstuk 5 en 6).
Hij komt PLOTSELING in de grote kracht van de Heilige Geest, tot loutering en toebereiding van het bereidwillige deel van Zijn volk:
“Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i.
tot Zijn geestelijke “vaten” - die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het
(Bloed)verbond aan Dewelke gij lust hebt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest); ziet, Hij
komt, zegt de HERE der heirscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (en dus
niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid,
2
en als de zeep van de vollers . En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van
Levi (uitbeelding van alle wijze, geroepen en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is); dan zullen
zij de HERE spijsoffer (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) toebrengen in gerechtigheid (door
wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23).” (Mal. 3:1-3)
“Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders (en zusters)! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want
gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een plotseling verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden.” (1 Thess. 5:1-3)
De DAG van de Here, van JaHWeH, is ook de tijd van Zijn OORDELEN, die zullen met en door Zijn komst PLOTSELING komen.
Wij hebben voor deze plotselinge komst IN en DOOR de Heilige Geest te WAKEN en BEREID te zijn (zie Matthéus 24:42 en Habakuk 3:3-5).

Hoofdstuk 2

Er zijn 2 bruiloftsfeesten van het Lam in de Kerkgeschiedenis
De 1ste Bruiloft van het Lam, de Zoon van de grote Koning, was in de MIDDAG der tijden.
Al eerder in de heilsgeschiedenis vond er een BRUILOFT op aarde plaats van de Zoon met Zijn Gemeente, namelijk toen de GRONDLEGGING van de Gemeente plaats moest hebben. Vóór Jezus’ dood, opstanding en hemelvaart plaats vond, beloofde Hij Zijn discipelen, dat Hij spoedig (in de Geest) tot hen terug zou keren.
“Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster
geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal IN u zijn. Ik
zal u geen wezen laten; Ik kom weer tot u. Nog een korte tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult
Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in
u.” (Joh. 14:15-20)
“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde
PLOTSELING uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele
2

Vollers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door (het te bleken met) de zeep. In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij
ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als Psalm
51:9, Jes. 1:16 en 18. (noot – AK)
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huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest
hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen uit alle volken, die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een ieder
hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkaar:
Ziet, zijn niet alle deze, die daar spreken, Galiléërs? En hoe horen wij hen een ieder in onze eigen taal, in welke
wij geboren zijn? Parthers, en Méders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotámië, en Judéa, en Cappadócië, Pontus en Azië. En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libyë, hetwelk bij Cyréne ligt, en uitlandse (d.i. in het buitenland wonende) Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze (eigen) talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig
(d.i. onzeker), zeggende, de één tegen de ander: Wat wil/zal toch dit zeggen/zijn? En anderen, spottende, zeiden:
Zij zijn vol zoete wijn.” (Hand. 2:1-13)
“Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. En zei tot hen: Alzo staat er geschreven, en
alzo moest de Christus lijden, en uit de dood opstaan ten derde dage. En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden, onder alle volken, beginnende van(uit) Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze
dingen. En ziet, Ik zende de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.” (Luk. 24:45-49)
“Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn,
zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.” (Hand. 1:8)
Hiermee gordde (d.i. bekleedde) Hij Zijn discipelen met Goddelijke macht en kracht om de Gemeente/Kerk op aarde te GRONDVESTEN (d.i. te STICHTEN) temidden van een Gode vijandige wereld (te beginnen in Jeruzalem) en
later in het gehele Romeinse Rijk.
“En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is
gelijk (aan) een zeker koning, die (voor) zijn zoon een bruiloft (toe)bereid had; en (hij) zond zijn dienstknechten uit,
om degenen die uitgenodigd waren tot de bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere
dienstknechten uit, zeggende: Zegt hen die uitgenodigd zijn: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen,
en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, de één tot zijn akker, de ander tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn
leger zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. Toen zei hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch degenen die (als eerste) uitgenodigd waren, waren het niet waardig. Daarom
gaat op (naar) de uitgangen (d.i. kruispunten of drukste punten) der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze
tot de bruiloft.” (Matth. 22:1-7)
Deze eerste komst door de Heilige Geest heen wordt door de Schrift dus ook een bruiloftsfeest genoemd.
Deze roep tot deelname aan dit feest werd in het land van de Joden – in zijn algemeenheid – AFGEWEZEN en
Gods OORDEEL daarop was de VERWOESTING VAN JERUZALEM en DEPORTATIE van heel het volk, in het
jaar 70 na Christus (40 jaar na “het Pinksterfeest” van Handelingen 2:1-4).

Het 2de Bruiloftsfeest op aarde in het eind der tijden
“En als één van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zei hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in
het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er
velen uit. En hij zond zijn dienstknecht uit ter ure van het avondmaal, om hen die uitgenodigd waren te zeggen:
Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eendrachtelijk (d.i. op dezelfde wijze) te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u,
houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven (d.i. te keuren); ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd, en
daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen (aan) zijn
heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zei tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken
van de stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zei: Heer,
het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zei tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen en paden (van de dorpen en gehuchten); en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die (als eerste) uitgenodigd waren, mijn avondmaal smaken zal.” (Luk.
14:15-24)
Ook hier weer AFWIJZING door velen die UITGENODIGD zijn, maar ook AANVAARDING ervan en aanzitting (d.i.
deelname) aan het Bruiloftsmaal van het LAM.

Hoofdstuk 3

De toestand van de Gemeente en de wereld vóór de Bruiloft van het Lam
aan het eind van de tijd
“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit,
6
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de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen
nemende, namen geen olie (beeld van de innerlijke werkingen van de Heilige Geest) met zich. Maar de wijzen namen
olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu (de komst van) de bruidegom vertoefde (d.i. uitbleef), werden zij allen
sluimerig, en vielen in slaap.” (Matth. 25:1-5)
Het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk de Gemeente, is in de eindtijd gelijk aan 10 maagden. En 10 is het
Bijbelse getal van volkomenheid. Zij zijn MAAGDEN, omdat ze zich in hun algemeenheid wassen (d.i. reinigen) in het
Bloed van het Lam.
De helft van hen is WIJS en de andere helft DWAAS. WIJS zijn zij, die OLIE (het beeld van de Heilige Geest) in
hun vaten, dit is in hun hart en wezen, meenemen. Zij zijn degenen, die hun hart en leven laten reinigen (louteren)
door het Vuur van de Heilige Geest, naast het meenemen van hun (brandende) lampen, het beeld van hun getuigenisleven. Vanzelfsprekend branden alle lampen, want het is in de avond der tijden. De DWAZEN hebben enkel
hun (brandende) lampen, hun getuigenisleven, en hebben geen zorg voor hun persoonlijke HEILIGMAKING. Als
de komst van de Bruidegom uitblijft, vallen ALLEN in slaap. Dit is een geestelijke slaap als gevolg van hun tolerante houding ten aanzien van de heersende zonde en door hun onwaakzaamheid ten aanzien van de ware leer van
3
Gods Woord.
“Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die (geestelijk gezien) slaapt, en staat op uit de (geestelijke) dood; en Christus zal
over u lichten. Zie er dan op toe, dat gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, omdat de dagen boos zijn. Daarom weest 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 elkaar met
psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Here in uw hart; dankende te allen
tijd, over alle dingen, God en de Vader, in de Naam van onze Here Jezus Christus; elkaar onderdanig zijnde in
de vreze Gods.” (Ef. 5:14-21)
Reeds Joël profeteerde (d.i. voorspelde), ± 490 jaar voor de geboorte van Christus, over dit geestelijke verval in de
eindtijd:
“Het woord des HEREN, dat geschied is tot Joël, de zoon van Pethuël: Hoort dit, gij oudsten! en neemt (dit) ter
ore, alle inwoners van het land! Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen van uw (voor)vaderen? Vertel uw
kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en dezelve kinderen aan een ander geslacht.
Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft
de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waakt op (d.i. wordt – geestelijk – wakker), gij dronkenen! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers! om de nieuwe wijn (beeld van de Heilige
4
Geest) , omdat hij van uw mond is afgesneden. Want een volk (uit het duistere rijk van satan) is opgekomen over
mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn (als) leeuwentanden, en het heeft baktanden (als) van een
oude leeuw. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn vijgeboom tot schuim; het heeft hem
helemaal ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. Kermt, als een jonkvrouw, die met een zak
omgord is vanwege (de dood van) de man van haar jeugd. Spijsoffer en drankoffer (beeld van oprecht eerbetoon aan de
Almachtige) is van het huis des HEREN afgesneden; de priesters, de dienaars van de HERE, treuren. Het veld is
verwoest, het land treurt; want het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw. De akkerlieden zijn
beschaamd, de wijngaardeniers huilen, om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is vergaan. De
wijnstok is verdord, de vijgeboom is flauw; de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom; alle bomen
van het veld zijn verdord; ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Omgordt u, en rouwklaagt, gij
priesters! huilt, gij dienaars van het altaar! gaat in, overnacht in zakken (als teken van rouw), gij dienaars van mijn
God! want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis van uw God. Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten, en alle inwoners van dit land, ten huize des HEREN, uw God, en roept tot de
HERE. Ach, die dag! want de dag des HEREN is nabij, en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is
niet de (geestelijke) spijze voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging van het huis van onze God? De
granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren
is verdord. O, hoe zucht het vee, de runderkudden zijn bedwelmd, want zij hebben geen weide (d.i. geen plek om –
geestelijk – gevoed te worden), ook zijn de schaapskudden verwoest. Tot U, o HERE! roep ik; want een vuur heeft de
weiden van de woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld aangestoken. Ook schreeuwt elk
beest van het veld tot U; want de (geestelijke) waterstromen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden van de
woestijn verteerd.” (Joël 1:1-20)
Deze (geestelijke) toestand wordt, zoals wij al eerder vaststelden, veroorzaakt door een tolerante houding ten aan3

Voor meer hierover: Zie – 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)
4
Ter verduidelijking: "En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken; anders zo zal de nieuwe wijn de lederzakken doen
barsten, en de (nieuwe) wijn (hier: het beeld van de Heilige Geest) zal uitgestort worden, en de (oude) lederzakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen, en zij worden beide tezamen behouden" (Lukas 5:37-38).
Hier is ‘de nieuwe wijn’ het beeld van de Heilige Geest en zijn ‘de nieuwe lederzakken’ het vernieuwde leven, door de
wedergeboorte in ons tot stand gebracht. "En niemand die oude (wijn) drinkt, begeert terstond nieuwe; want hij zegt: De
oude is beter" (Lukas 5:39). Iemand die door gebrek aan omgang met Christus nog niet geestelijk genoeg is, zal niet dadelijk
begeren naar het NIEUWE LEVEN van gemeenschap met Christus - waarin ook het kruisleven, namelijk het (willen) afsterven
aan het oude zondige leven èn aan de zondemacht, ligt verweven - maar blijft liever bij het oude, waarin het eigen-ik God zoekt
te behagen en dat, als gevolg hiervan, geen kruisleven kent. (Overgenomen uit: ”Lukas, het Boek van de NIEUWE MENS in
Christus” van E. van den Worm) (noot – AK)
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zien van de ZONDE. Maar ook door misleidende geestelijke onderwijzingen van Gods Woord, door valse profeten,
als een gevolg van hun geestelijke slaap.
“Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens,
die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de
tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook
het onkruid. En de dienstknechten van de heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Here! hebt gij niet goed
zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen: Een vijandig mens heeft dat
gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? Maar hij
zei: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt. Laat ze beiden
tezamen opwassen tot de oogst, en in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen (d.i. bundels, schoven), om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in
mijn schuur.” (Matth. 13:24-30)
“En vele valse profeten zullen opstaan en zullen velen verleiden.” (Matth. 24:11)
Dit alles wordt mede veroorzaakt, omdat de Gemeente/Kerk van de eindtijd leeft in een tijd van enorm veel verleidingen tot zonde:
“Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde (tot God) van velen verkillen.” (Matth.
24:12)
Nog triester is het, dat deze toestand van verval van de Gemeente/Kerk vlak voor de Wederkomst van de Heer
als Bruidegom plaats vindt.
Het is als gevolg van Gods genade voor Zijn Gemeente, dat Hij, net vóór Zijn komst, de Gemeente/Kerk een algemeen ONTWAKEN (met een opwekking als gevolg) geeft door haar wakker te schudden door donderpreken
en licht (en dus inzicht) van de Heilige Geest, zodat de gewetens OVERTUIGD worden van hun zondige staat,
opdat men zich (volkomen) BEKERE.

Hoofdstuk 4

De roep van de Geest tot deelname aan het Bruiloftsmaal van het Lam;
de geestelijke TOEBEREIDING tot de BRUILOFT
“En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet.” (Matth. 25:6)
“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 de linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als Hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.” (Openb. 10:1-3)
Deze zeven donderslagen of -stemmen zijn de donderpreken van Gods ware dienstknechten, die de overwinningsbrul van de door de Heilige Geest teruggekomen Leeuw van Juda (d.i. het beeld van Jezus als Overwinnaar)
vertolken, waardoor de ingeslapen Gemeente/Kerk wakker wordt geschud (zie ook Haggaï 2:7-10).
Ook roepen deze donderstemmen de gelovigen op tot OPRECHTE BEKERING en DEELNAME aan de DOOD en
opstanding van het Lam als geestelijke TOEBEREIDING voor de komst van de Bruidegom, die aanstaande is.
“Toen stonden AL die maagden op, en bereidden haar lampen.” (Matth. 25:7)
“En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.
En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (Openb. 19:9)

5

Het avondmaal is deelname aan de DOOD en opstanding van het Lam. Want, ook wij moeten eerst (volkomen)
aan ons oude, zondige leven (af)sterven om op te kunnen staan in het NIEUWE LEVEN.
Immers, de Bruid van het Lam moet, als de Bruidegom tot haar gekomen is, (geestelijk gezien) ZONDER VLEK en
RIMPEL, HEILIG en ONBERISPELIJK zijn (zie Efeze 5:26-27).
Slechts de helft, namelijk alleen het wijze deel van de Gemeente/Kerk, zal tot deze staat van overwinning over de
zonde geraken.
“Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons
van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu
heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de
deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij,
antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in
welke de Zoon des mensen komen zal.” (Matth. 25:7-13)
Deze ROEP van de Geest tot deelname aan de Bruiloft van het Lam is PERSOONLIJK en alleen zij die zich toe5

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam” van E. van den Worm. (noot – AK)
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bereid hebben worden als lid van de Bruid AANGENOMEN. Alleen de WIJZEN worden dus aangenomen. De helft
dus van hen die de Bruidegom (oprecht) zoeken.
“Alsdan zullen er twee op de akker zijn, de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen
twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waakt dan;
want gij weet niet, in welke ure uw Here komen zal.” (Matth. 24:40-42)
“Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
Twee vrouwen zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee zullen
op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot
Hem: Waar, Here? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam (van Christus) is, aldaar zullen de arenden (de zgn. arends6
christenen – zie Jes. 40:31) vergaderd worden.” (Luk. 17:34-37)
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van
Christus toegevoegd. Deze verzen moet men NIET verwarren met Matthéüs 24:28 waar staat: “Want waar het
7
DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN (zie noot ) vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam
van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de KONTEKST bevestigd.
Als de Bruidegom is gekomen en het getal van de Bruid is bereikt, wordt de deur van (om in te kunnen gaan tot) de
Bruiloft gesloten (zie Matthéüs 25:10 en Lukas 14:24). Dan zal niemand meer aangenomen worden voor deelname als lid van het Bruidslichaam.

De zevenvoudige wijsheid van de wijzen:
1) ABSOLUTE (d.i. TOTALE) BEKERING van zonde en ongerechtigheid.
2) GROEIEND GELOOF IN:
a ) Jezus ALMACHT en VERLOSSERSCHAP.
b ) het volbrachte werk op Golgotha.
c ) het gepredikte WOORD van het KRUIS.
3) Deze verlossing van de zonde(macht) als de HOOGSTE PRIORITEIT in dit aardse leven stellen.
4) Dagelijks (nl. voordurend) geestelijk willen deelnemen (of aanzitten) aan het avondmaal van de bruiloft van het
Lam (beeld van het [af]sterven aan ons oude, zondige leven), aan de dood en opstanding van het Lam (zie 2
Korinthe 4:10-11).
5) Hongerig en dorstig willen deelnemen aan de opstanding van het Lam en het Christusleven van Hem.
6) Hem, de Bruidegom, willen liefhebben boven alles en allen.
7) Hongeren en dorsten naar de BRUILOFT (d.i. de EENWORDING) met Hem.

Hoofdstuk 5

De plotselinge komst van de Bruidegom temidden van Zijn Bruid
(of: Bruidsgemeente) op aarde
Net zoals bij de eerste bruiloft in de (begin)tijd van de apostelen is Zijn komst temidden van Zijn wachtende Bruid
PLOTSELING, ONVERWACHTS.
“Daarom zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.” (Matth. 24:44)
“En ter MIDDERNACHT geschiedde een geroep: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem TEGEMOET!” (Matth.
25:6)
Een bezoeker tegemoet gaan is een ere-handeling. Men begeleidt de bezoeker dan naar zijn of haar huis. Zo
komt de Here naar de Bruid/Bruidsgemeente toe.
“Als zij (nl. de dwaze maagden) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de Bruidegom; en DIE GEREED waren gingen met Hem in tot de Bruiloft, EN DE DEUR WERD GESLOTEN.” (Matth. 25:10)
Deze deur, die gesloten wordt, is NIET de GENADE-DEUR, die zal namelijk pas aan het begin van de Grote Verdrukking gesloten worden, maar het is de deur TOT DE BRUILOFT, want daarna zal NIEMAND meer als lid van
de Bruid/Bruidsgemeente worden AANGENOMEN, omdat het getal van de Bruid dan zal zijn behaald.
“Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Chris6

Jesaja 40 vers 31: “Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen
als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die
verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen die
aangenomen zijn tot leden van de Bruid vergaderd zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier, dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van het Lam – zij hebben deel aan de
Bruiloft van het Lam. Arendsheiligen zijn dus een beeld van (de leden van) de Bruid van het Lam van God. (noot – AK)
7

Gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND
maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6). (noot – AK)
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tus), die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i.
tot Zijn geestelijke “vaten” - die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het
(Bloed)verbond aan Dewelke gij lust hebt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest); ziet, Hij
komt, zegt de HERE der heirscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (en dus
niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid,
8
en als de zeep van de vollers . En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van
Levi (uitbeelding van alle wijze, geroepen en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is); dan zullen
zij de HERE spijsoffer (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) toebrengen in gerechtigheid (door
wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23).” (Mal.3:1-3)
“Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders (en zusters)! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want
gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een plotseling verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden.” (1 Thess. 5:1-3)
De dag van de Here is de dag, of de tijd van Zijn oordelen en die oordelen worden door het Lam uitgevoerd, hoofdzakelijk als Hij PLOTSELING door de Heilige Geest naar de aarde is TERUGGEKEERD. Hij brengt aan de ene
kant heil en kracht aan Zijn wachtende Bruid, maar aan de andere kant OORDEEL over de onbekeerlijken in
Gemeente/Kerk en wereld.
Deze komst, zoals wij hebben geconstateerd, gebeurt plotseling en in een POLITIEK en MAATSCHAPPELIJK
DUISTER MIDDERNACHTELIJK uur (zie Matthéüs 25:6).

Habakuk 3, de verzen 2-6 en 13-15 (vrije vertaling uit het Hebreeuws):
2)

Here, ik heb Uw tijding vernomen
en ik ben met vrees vervuld voor wat U gaat doen.
Geef het leven in de loop der jaren;
Maak het in de loop der jaren bekend!
Terwijl u toornt, doet ook barmhartigheid gelden!

3)

God komt neder van de troon der wijsheid;
de Heilige komt neder van Gods Berg!
Zijn Majesteit bedekt de hemelen;
Zijn lofprijs vervult de aarde!

4)

Er is glorie als die van het Licht.
Lichtstralen gaan uit Zijn handen,
Daar ligt Zijn sterkte in verborgen!

5)

Pestilentie en oordeel gaan Hem vooruit.

6)

Hij is opgestaan om de aarde te oordelen;
9
Hij is gekomen om de naties te schudden;
De machten, die vanouds heerschappij hebben gevoerd, worden verpletterd!
De eeuwige heuvelen buigen zich voor Hem;
Hij bepaalt, hoe de eeuwigheid zich moet ontwikkelen!

13)

U trekt uit tot redding van Uw volk,
tot redding van Uw gezalfde!
U slaat de leider der goddelozen neer
en vernietigt zijn huis tot de fundamenten toe!

14)

U doet de legerscharen elkander vernietigen met hun eigen wapens;
die op mij aangestormd zijn (d.i. een invasie van de vijand).
Zij hebben zich in geheime plaatsen verkneukeld,
en hebben gedacht die “kleine” wel te kunnen verslinden!

15)

Nu komt U in de wereld, in de woeling der vele volkeren!
10
(Dit wijst op de oorlog van Gog en Magog; zie Ezechiël 38 en 39 en noot ).

8

Zie noot 2.

9

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld
schudden” van E. van den Worm. (noot – AK)
10
Zie eventueel op onze website de studie “De oorlog van Gog en Magog – De Russische Opmars”. (noot – AK)
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Hoofdstuk 6

Het heerlijke Bruiloftsfeest en de heerlijkheid van de Bruid
reeds hier op aarde
De Bruid zal (geestelijk gezien) zonder vlek of rimpel, heilig en onberispelijk zijn (zie Efeze 5:26-27). Ze zal doorloutert (d.i. door en door gereinigd en geheiligd) zijn door het Vuur van de Heilige Geest.
“En ik hoorde als een stem van een grote menigte, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja (d.i. looft/prijst de Heer), want de Here, de almachtige God, heeft als Koning
geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam
is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.” (Openb. 19:6-8)
Grote blijdschap en heerlijkheid beheersen de Bruiloft van het Lam. Wij lezen dit ook in Joël 2 vers 23-27:
“En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal (beginnen met) u de regen (te) doen nederdalen, de vroege regen en de spade (d.i. late) re11
gen zoals voorheen (zoals 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 heir (d.i. 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”.
De Bruid zelf zal innerlijk en uiterlijk bekleed/aangegord worden met Goddelijke heerlijkheid:
“En er werd een groot teken gezien in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen, nl. de Bruid/Bruidsgemeente hier op aarde):
een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf
12
sterren.” (Openb. 12:1)
De Bruid is hier bekleed en doorkleed met de drievoudige openbaring van de almachtige God (nl. de zon: beeld
van de Vader; de maan: beeld van de Zoon; de sterren: beeld van de Heilige Geest).
“De Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en
vergeet uw volk en het huis van uw vader. Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Here
is, zo buig u voor Hem neer. En, dochter van Tyrus, de (geestelijk) rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met
geschenk smeken. De Dochter van de Koning is geheel verheerlijkt INWENDIG; haar kleding is van gouden
borduurwerk (haar UITWENDIGE, zichtbare heerlijkheid). In gestikte klederen (nl. in kleurrijk geborduurde gewaden) zal zij
tot de Koning geleid worden; de jonge dochters, die achter haar zijn, haar medegezellinnen (beeld van “de overigen
van haar zaad”, zie Openb. 12:17), zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in het paleis van de Koning.” (Ps. 45:10b-16)
Verder bezingt ook Jesaja (in hoofdstuk 4:2-6) de heerlijkheid van de Bruid/Bruidsgemeente. Vele, gekerstende (dit
zijn tot het christendom bekeerde) Israëlieten, vooral degenen uit de verloren gewaande 10 stammen, zullen leden
zijn van de Bruid van het Lam.
“Te dien dage zal des HEREN SPRUIT (beeld van de ware Gemeente) zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de
vrucht van de aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering van degenen, die het (oordeel) ontkomen zullen in Israel. En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem heilig genoemd zal
worden, een ieder, die geschreven is ten leven te Jeruzalem; als de Here zal afgewassen hebben de drek
(beeld van de zonde) van de dochters van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben
uit derzelver midden, door de Geest van oordeel, en door de Geest van uitbranding. En de HERE zal over
alle woning van de berg Sion, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk overdag, en rook, en de glans
van een vlammend vuur ‘s nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een
hut zijn tot een schaduw overdag tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en
tegen de regen (beeld van Gods bewaring in tijden van nood).” (Jes. 4:2-6)
“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 (beeld van grote kracht van de Heilige Geest in het midden van de Gemeente).” (Jes. 2:2)
“Want de kinderen van Israël zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer,
11

De Vroege Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de begintijd van de Gemeente – zie Hand. 2:1-4.
Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. (noot –
AK)
12
Vergelijk Openbaring 12 vers 1 met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht
als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling) (noot – AK)
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en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen van Israël bekeren, en
zoeken de HERE, hun God, en David, hun koning; en zij zullen vrezende komen tot de HERE en tot Zijn
goedheid, in het laatste der dagen.” (Hos. 3:4-5)
“STA OP (blijf niet in uw zonde – of geestelijke slaap – liggen), word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des
HEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u
zal de HERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden. En de heidenen zullen tot uw
13
licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” (Jes. 60:1-3)
“Ik ben zeer vrolijk in de HERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen
des heils, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap (d.i. haar Bruidsversieringen). Want zoals de aarde haar spruit (d.i. gewas) voortbrengt, en zoals een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de
Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken (beeld van de wereldwijde opwekking).” (Jes. 61:1011)

Hoofdstuk 7

De arbeid van de Bruid NA het Bruiloftsfeest
(de 1ste taak van de teruggekomen Heer)
Het herstel van de Gemeente
Zodra het Lam van God door de Heilige Geest in ons midden is en Bruiloft (d.i. de eenwording) heeft gevierd met
Zijn op Hem wachtende, gereinigde Bruid, neemt Hij de leiding van Zijn EINDTIJD-ZALVING in eigen hand.
“En ik was in de geest op de dag des Heren; en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en
zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus,
en naar Thyatíre, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicéa. En ik keerde mij om, om te zien de stem,
die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; en in het midden
van de zeven kandelaren Eén, de Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en
omgord aan de borsten met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk
sneeuw; en Zijn ogen (waren) gelijk een vlam van vuur; en Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden
als in een oven; en Zijn stem (was) als een stem van vele wateren. En Hij had zeven sterren (beeld van de 7 [eindtijd]gemeenten) in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht
was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.” (Openb. 1:10-16)
Johannes werd door de Heilige Geest, in de geest, in de EINDTIJD, in de dag van JaHWeH, gebracht, in onze
huidige tijd, de tijd waarin Gods oordelen over de aarde gaan. Hier zag Hij, dat het Lam van God, teruggekeerd
naar Zijn zeven eindtijd-Gemeenten, de leiding over die zeven eindtijd-Gemeenten in EIGEN HAND nam (zie
Openbaring 1:16). Dit wordt bevestigd door de profetie van Paulus in Efeze 1 vers 9-13 (de letterlijke vertaling):
“Ons bekend makend het geheimenis van Zijn wil naar Zijn welbehagen, dat Hij in Zich heeft voorgenomen, Zijn
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plan, om in de volheid der tijden alles in Christus te beheren , al wat in de hemelen is, en al wat op de aarde is,
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in Wie wij ook zijn uitverkoren om een erfdeel van Hem te worden , overeenkomstig het voornemen van Hem,
Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot (lof en) prijs van Zijn heerlijkheid, wij die
eerst in Christus gehoopt hebben, nadat wij het Woord der Waarheid, het Evangelie onzer zaligheid, gehoord
hebben. In Wie wij ook, nadat wij geloofd hebben, zijn verzegeld met de Heilige Geest, Die ons is beloofd”.
Dan keert Jezus, het Lam van God, Zich naar Zijn wachtende, gezalfde leden van Zijn Bruid, om Zijn eindtijdzalving met hen te delen en hen tot de ARBEID in Hem te roepen.
De eerste taak is het HERSTEL van de 7 eindtijd-Gemeenten om hen te leiden in PERSOONLIJKE OVERWINNING over de zonde(machten).
“Laat uw lenden omgord zijn (nl. met de waarheid van Gods Woord en met de Geest der Waarheid, zie Ef. 6:14a), en de kaarsen brandende (d.i. weest – geestelijk – wakker). 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.” (Luk. 12:35-38)
Uit deze verzen leren wij, dat de Bruiloft van het Lam HIER OP AARDE plaats moet hebben, want Hij komt NA
dat Bruiloftsfeest terug naar de wachtende, gezalfde leden van de Bruid/Bruidsgemeente. Hij doet ze met Hem
13

Vergelijk met Openbaring 12:1 en met Hooglied 6:10. Zie noot 12.
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De Engelse, letterlijke vertaling spreekt van “stewardship” (d.i. persoonlijk beheer).
Eklerothemen. Het werkwoord kleronomeo (wat betekend: erfgenaam zijn, erfenis ontvangen) is hier NIET in de bedrijvende
vorm, maar in de LIJDENDE VORM gebruikt (wat betekend: erfdeel WORDEN, erfenis ZIJN GEWORDEN) en om dit te kunnen
zijn moeten wij geestelijk afgestorven zijn (aan ons oude, zondige leven).
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aanzitten en MAALTIJD met Hem hebben, waarbij Hij hen dient. En natuurlijk houdt men in de hemel GEEN
NACHTWAKEN. Dit doet men alleen op aarde (in de NACHT), om niet door de VIJAND verrast te worden en natuurlijk komt (en kan) de VIJAND (nl. satan en zijn horden) ook niet in de hemel Gods volk aanvallen.
Wat het MAALTIJD-HOUDEN geestelijk zeggen wil, lezen wij in Johannes 4 vers 31-34:
“En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi (d.i. Meester), 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”.
Met andere woorden, NA terugkomst van het Bruiloftsfeest zal Hij Zijn gezalfde arbeiders PERSOONLIJK Zijn opdrachten tot de ARBEID geven.
Eerst moeten dus de 7 eindtijd-Gemeenten HERSTELD worden, VERLOST worden van de ZONDEMACHT en de
ZONDESLAAP.
Het grote LICHT dat Zijn arbeiders, in en door de Heilige Geest, door WOORDbediening en GEESTESgaven
brengen, zullen de ZEVENKOPPIGE ZONDEDRAAK in het denken en in de harten van de Gemeenteleden
OPENBAREN.
“En er werd een ander teken gezien in de hemel (op aarde: beeld van de Gemeente); en ziet, er was een grote rode
draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart
16
trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw
(van het Lam), die (de mannelijke zoon, nl . de 144.000) baren zou, opdat hij haar (geestelijk) kind zou verslinden, wanneer
zij het zou gebaard hebben.” (Openb. 12:3-4)
“Vreest dan hen niet, er is NIETS bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden.” (Matth. 10:26)
De 7-voudige zondedraak, die zich verborgen houdt in de harten van vele Gemeenteleden, is het beeld van:
1. Zondige seks; porno, homofilie enz.
2. Koopmanschap in de Gemeente: Men geeft God niet wat Hem toekomt (nl. 10% van het inkomen), en
men wil vaak aan de Godsdienst “verdienen” (geld, eer, macht enz.).
3. Heerschappij over het erfdeel van de Heer: Men wil macht uitoefenen over de leden van de Gemeente;
Sektarisme.
4. Valse, misleidende leringen (dogma’s), die schijnbaar rusten op het Woord.
5. Jaloezie
6. Laster, roddel, het oordelen over elkaar.
7. Schijn-heiligheid; Men doet zich vaak beter (of geestelijker) voor, terwijl er nog verborgen gehouden ongerechtigheid in hun hart en leven is.
De 10 hoornen van de zondedraak vertellen ons van satans grote macht in de Gemeente.
Wat de staart van de zondedraak is, kunnen wij lezen in Jesaja 9 vers 14:
“De oude en onzienlijke is de kop, maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart”.
Hierdoor weten wij, dat de staart van de zondedraak de valse profeet is, die 1/3 deel van Gods volk weet te misleiden (zie Openbaring 12:4).
“En er werd krijg (d.i. oorlog/strijd) in de hemel (‘de hemel op aarde’: beeld van de Gemeente); Michaël en zijn engelen
(beeld van Jezus als de Here Sebaoth, de Commandant van het leger van God, de Here der heirscharen èn Zijn menselijke arbeiders en
engelenmachten) krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en
hun plaats is niet meer gevonden in de hemel (nl. in de Gemeente). En de grote draak is geworpen, namelijk de
oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de
aarde (beeld van de wereldse, goddeloze mensheid; en ook van het deel van de Gemeente dat ONBEKEERD is gebleven); en zijn
engelen zijn met hem (uit de Gemeente) geworpen. En ik hoorde een luide stem, zeggende in de hemel: Nu is de
zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders (en zusters), die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij
(nl. de oprecht gelovigen) hebben hem (nl. satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het bloed
van het Lam, en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun
(zondig, vleselijk) leven niet liefgehad tot de dood toe (d.i. tot het helemaal – naar lichaam, ziel en geest – is afgestorven aan de
zondemacht).” (Openb. 12:7-11)
Nu Zijn instrument gereed is, valt de Leeuw van Juda – de Engel van het (Bloed)verbond (zie Maleáchi 3:1), de
Heer der heerscharen, de Geest van onze Here Jezus Christus, Die als Bruidegom naar Zijn Bruid is teruggekomen – de zondedraak in de Gemeente aan en begint Hij Zijn heiligdom, de Gemeente, te REINIGEN van alle zonde van de zevenkoppige zondedraak en ongoddelijke instellingen, van alle misleidende leringen (dogma’s), van
valse profeten en van valse leiders van de Gemeente, ook van denominatieve muren, waarmee organisatorische
afscheidingen (belemmeringen) in de Gemeente wordt bedoeld.
Hij voert de 5-voudige bediening weer in, tot volmaking van de Gemeente (zie Efeze 4:11-15).
Maar de duivel en Zijn horden verzetten zich heftig:
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Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK)
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“Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken,
omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten.
En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”
(Matthéüs 24:9-13, zie ook Openbaring 17:6).
De Schrift zegt hier tot driemaal toe dat “VELE” christenen door deze satanische acties zullen afvallen van het geloof en 2 Thessalonicensen 2:3 en 1 Timótheüs 4:1 spreken ook van een AFVAL van het christelijk geloof in de
eindtijd.
Nochtans zal de aanval van Michaël (beeld van Jezus als Commandant van Gods leger) in deze laatste strijd leiden tot de OVERWINNING. Dit lezen wij ook in Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, namelijk dat de 7 Gemeenten van
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de eindtijd OVERWINNAARS ZULLEN VOORTBRENGEN. Ook Openbaring 6:2 zegt dit, terwijl wij dit ook lezen
in Openbaring 12:7-11 (zie hierboven).
Deze oorlog van Michaël zal afscheiding als gevolg hebben van onwaarachtige christenen, die, kittelachtig
van gehoor, andere predikers zullen zoeken (zie 2 Timótheüs 4:3-4), namelijk predikers die hun gehoor blijven
strelen, waardoor (ook) zij tot de Grote Hoer van Openbaring 17 zullen behoren (zie Matthéüs 13:30, 47-50; Matthéüs 22:11-14 en Jesaja 33:14-17).

De 144.000
De 144.000, uit de 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:4-8), worden na de Bruiloft van het Lam, dus na de
Gemeenschap van de Bruidegom met Zijn Bruid, (geestelijk gezien natuurlijk) geboren, namelijk tot onderscheiding van het Bruidslichaam gebracht.
“Zij (na de Bruiloft de Vrouw van het Lam) was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.” (Openb. 12:2).
“En zij baarde een MANNELIJKE zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind
werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openb. 12:5)
Deze laatst genoemde actie van de Heer – de OPNAME van de mannelijke zoon – is een gevolg van satans plan
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om deze geestelijke boreling te verslinden (zie Openbaring 12:4).
De Schrift noemt deze boreling een MANNELIJKE zoon, omdat deze boreling zich van het geestelijk bruidslichaam
afscheidt en tot aanzijn (d.i. tot manifestatie of openbaring van het volmaakte geestelijk leven) komt in de MANNELIJKE status van (de mate van de grootte van de volheid van) Christus (zie Efeze 5:13).
Vanzelfsprekend is deze groep ook al in de “incubatie-periode” reeds actief in het bruidslichaam aanwezig, maar
na de geestelijke geboorte zal zij eerst ten volle tot aanzijn komen (d.i. tot volmaakt geestelijk leven komen).
Ook Jesaja 66 vers 6-9 spreekt van deze groep van Gods voornaamste arbeiders in Zijn laatste strijd:
“Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem van de HERE, Die Zijn
vijanden de verdiensten (nl. de Goddelijke oordelen) vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar
smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft zoiets dergelijks
gezien? Zou een land geboren kunnen worden op een enige dag? Zou een volk geboren kunnen worden op
een enige reize? Maar Sion (beeld van de Bruid; na de bruiloft de Vrouw van het Lam) heeft weeën gekregen, en zij heeft
haar (144.000) zonen gebaard. Zou Ik de baarmoeder openbreken, en niet genereren? zegt de HERE; zou Ik, Die
genereer, voortaan toesluiten? zegt uw God”.
Wij zien hier dat deze groep, hier een “land” en “een volk” genoemd, NIET gelijktijdig geboren wordt. Laten wij
deze groep ook bezien aan de hand van Openbaring 7 vers 4-8:
“En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend (144.000) waren
verzegeld uit alle geslachten van de kinderen van Israël. Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend
verzegeld; uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali waren twaalf
duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Simeon
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Issaschar waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het
geslacht van Jozef waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend verzegeld”.
Deze 144.000 komen voort uit ALLE (12) geslachten van Israël.
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Een uitzondering vormt de stam van DAN. Hier
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De overwinnaars; over zonde en satan in de eindtijd” van
E. van den Worm. (noot – AK)
18
In het natuurlijke leven is een boreling een pasgeboren kind. Een baby die zichtbaar wordt, na 9 maanden verborgen te zijn
geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is “de boreling” een mannelijke zoon, die ook eerst “verborgen” aanwezig was in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als
bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:1819). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar
(d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte
van de volheid” van Christus. (noot – AK)
19
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Zie eventueel op onze website de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak” van E. van den Worm. (noot – AK)
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heeft God blijkbaar geen uitverkorenen kunnen vinden die zich volmaakt aan Hem willen overgeven, opdat Hij deze
volmaakte, nieuwe schepping in hen kan uitvoeren.
Laten wij ook nog gaan naar Openbaring 14 vers 1-5:
“En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend (144.000),
hebbende de Naam van Zijn Vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als
een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers,
spelende op hun citers; en zij zongen als een nieuw gezang voor de troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht
waren. Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam
volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. En
in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor de troon van God”.
Wij lezen hier, dat zij de Naam van de Vader, JaHWeH, op hun voorhoofden hebben als gevolg van hun verzegeling, de zalving, voor de EINDSTRIJD (zie Openbaring 7:3). Dit wil zeggen, dat zij, tezamen met het Lam, de almachtige God dienen en aanbidden. Ook lezen wij dat zij van de aarde GEKOCHT zijn (zie vers 3) met het Bloed
van het Lam en dus voorheen op aarde ZONDAREN waren, maar nu EERSTELINGEN (zie vers 4) in het Heilsleger van God.
Ook zijn zij VRIJ van seksuele driften (zie vers 4). Hoewel seks – en dan natuurlijk ALLEEN in huwelijksverband –
op zichzelf een Godsgeschenk is en hierdoor op zich rein is (zie Hebreeën 13:4) neigt seks toch naar afgoderij,
met Venus (of Aphrodité) als afgod.
20
Deze groep van 144.000 kent werkelijk een OPNAME IN DE HEMEL (zie Openbaring 12:5) en keert met Jezus
Christus terug bij Zijn lichamelijke WEDERKOMST (zie Openbaring 19:14 en Judas 14) op de wolken van de hemel (zie Lukas 21:27).
Zij zullen met de Heer, ten tijde van de strijd van Armageddon, de antichristelijke menigten met een ijzeren roede
vernietigen (zie Openbaring 12:5, Openbaring 2:27 en Psalm 2:9)

Hoofdstuk 8

De grote en LAATSTE – WERELDWIJDE – OPWEKKING
(de 2de taak van de teruggekomen Heer)
de

Als de Geest des Heren, nl. van JaHWeH, de Gemeente heeft HERSTELD, komt Zijn 2
laatste, wereldwijde opwekking aan de gehele mensheid brengen.

werk aan de orde: de

“En daarna (d.i. 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. 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 Sion en te Jeruzalem zal
ontkoming zijn, gelijk als de HERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HERE zal roepen.” (Joël
2:28-32)
Deze verzen leren ons, dat deze opwekking WERELDWIJD zal zijn. Hij zal Zijn Geest uitgieten OVER ALLE
VLEES, over alle mensen, wereldwijd dus. Deze uitgieting over alle mensen is een uitgieting van Zijn LICHT, van
Zijn Woord en Zijn Geest. Het gevolg hiervan is, dat er wereldwijd een STERKE OVERTUIGING van ZONDESCHULD komt, daar waar dit geestelijk LICHT verschijnt. De wijzen onder de mensen zullen zich massaal BEKEREN en zich overgeven aan hun Redder en Zaligmaker, Jezus Christus.
Ook vertellen deze verzen ons, dat de Heer een LEGER van gezalfde werkers (profeten), mannen en vrouwen, het
arbeidsveld in zal sturen en hen zal leiden door Zijn Geest en Kracht.
Verder vertellen deze verzen ons dat deze opwekking in een politiek en maatschappelijk MIDDERNACHTELIJK
uur plaats zal vinden: bloed, vuur en rookpilaren spreken ons van een ATOMISCHE oorlog, van die vreselijke dag
van Gods OORDELEN over deze zondige wereld.
Ook spreken deze verzen van Gods grote GENADE-uitgieting, zelfs over hen, die slechts Zijn Naam: “Jezus, red
mij, JaHWeH!” aan zullen roepen.
Een ander Schriftwoord, die van een wereldwijde OPWEKKING spreekt is Openbaring 14 vers 14-16:
“En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Eén gezeten, des mensen Zoon 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 luide stem tot Degene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu
gekomen, omdat de oogst (van zielen) der aarde rijp is geworden. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de
aarde, en de aarde werd gemaaid”.
Terwijl de volgende verzen van grote OORDELEN van God spreken:
20

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A.
Klein. (noot – AK)
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“En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een
andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een luid geroep, tot degene,
die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, en snijd af de druiftakken van de wijngaard der
aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde, en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd buiten de
stad getreden, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen (dit zijn: de teugels en het bit) van de
21
paarden, duizend zeshonderd stadiën ver.” (Openb. 14:17-20)
Een andere tekst, die spreekt over deze opwekking is Jesaja 2 vers 2-3:
“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 des HEREN, 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”.
Ook vertellen deze verzen dat er grote evangelische campagnes (zgn. outreachs) gehouden zullen worden vanuit
Jeruzalem; omdat Israëls 12 stammen tegelijkertijd zullen zijn teruggekeerd naar Kanaän (het beloofde land). Dit
zegt ons Jesaja 11 vers 10-16:
“Want het zal geschieden ten zelve dage, dat de heidenen (de heiden-volkeren) naar de Wortel van Isaï (d.i. het
beeld van Jezus als Verlosser en Zaligmaker), Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal
heerlijk zijn (d.i. het beeld van de laatste wereldwijde opwekking). Want het zal geschieden te dien dage, dat de Here ten
andere male Zijn hand aanleggen zal om weer 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: kustlanden) der zee (de 10 “verloren” stammen). 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 wegwijken, en de tegenstanders 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 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 (de huidige Jordaniërs;
met Amman als hoofdstad) zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de HERE de inham van de zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte van Zijn wind; en Hij zal dezelve slaan in de
zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn
voor het overblijfsel van Zijn volk, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage,
toen het uit Egypteland optoog (de 10 “verloren” stammen zullen gekerstend – d.i. tot het christendom bekeerd – wederkeren)”.
En vele van hen zullen dan reeds GEKERSTEND (d.i. tot het christendom bekeerd) zijn:
“Want de kinderen van Israël zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer,
en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen van Israël bekeren, en
zoeken de HERE, hun God, en David, hun koning; en zij zullen vrezende komen tot de HERE en tot Zijn
goedheid, in het laatste der dagen (de 10 “verloren” stammen zullen zich bekeren tot Jezus).” (Hos. 3:4-5)
“En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen van Israël. Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf
duizend verzegeld; uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali
waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Zebulon waren
twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Benjamin waren twaalf duizend verzegeld.” (Openb. 7:4-8)
Een ander Schriftgedeelte dat ons spreekt van deze OPWEKKING is Jesaja 60 vers 3:
“De volken zullen tot uw licht gaan, en komen tot de glans, die u is opgegaan”.

Hoofdstuk 9

Deze grote WERELDWIJDE opwekking begint in NEDERLAND
Deze wereldwijde en laatste opwekking begint in Nederland (Rotterdam is de Europoort, maatschappelijk, maar
ook geestelijk). Holland zal de deur tot een eerst Europese en later wereldwijde opwekking zijn, een opwekking die
verlossing en heiligmaking door het Bloed van het Lam als de ziel van haar boodschap zal hebben. Het is de
laatste en grote opwekking, die 3½ jaar (namelijk de eerste helft van Daniëls laatste jaarweek – zie Daniël 9:27) zal
duren.
Wij gaan dit begin van deze opwekking – die in Holland plaats zal hebben, iets wat ook door menige profeet in
onze laatste dagen bevestigd wordt – Schriftuurlijk belichten.
21
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Een stadie = Een Oudgriekse lengtemaat, ongeveer 182 m. per stadie. Hier dus in totaal ± 291 km.
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Jesaja leefde en profeteerde ± 700 jaar voor Christus. Toen bestond Nederland als natie nog niet. Maar de etnologen, die onder andere de trek en de verspreiding van de (oude) volkeren bestuderen, zeggen ons, dat de stam
Zebulon van het verbannen volk van Israël hierheen is getrokken en zich in deze lage landen aan de Noordzee
heeft gevestigd.
Vergelijkt men de profetieën over Zebulon, gedaan door Jakob en Mozes, dan ontdekt men treffende kenmerken,
die deze bewering van de etnologen staven.
Jakob profeteerde in Genesis 49 vers 13, in ± 1750 voor Christus:
“Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen; en zijn zijde zal
zijn naar Sidon”.
Mozes profeteerde in Deuteronomium 33 vers 18-19, in ± 1275 voor Christus:
“En van Zebulon zei hij: Verheug u, Zebulon! over uw uittocht (d.i. de ballingschap), en Issaschar! over uw hutten.
Zij zullen de volken tot de berg (Sion, de berg van Gods heiligheid) roepen; daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren; want zij zullen de overvloed van de zeeën zuigen, en de bedekte verborgen dingen van het zand”.
Jakob profeteerde over Zebulon, dat deze stam in de toekomst een KUSTLAND zou zijn, terwijl deze stam in
Kanaän NIET aan de kust lag. Bovendien voorspelde Jakob dat deze stam in de toekomst een grote zeehaven zou
vormen en grote zeevaart zou kennen.
Mozes profeteerde, dat deze stam zich mocht verheugen, dat hij gedeporteerd zou worden. Dáár zou hij de volkeren tot de berg Sion (de berg van Gods heiligheid) roepen, hij zou velen roepen tot bekering tot de almachtige
God en het volk, dat hij zou vormen, zou leven van de zee (zoals scheepvaart, visserij) en van de verborgen dingen van het zand (gaswinning).
Wij kunnen gevoegelijk aannemen, dat Jesaja profeteerde van Nederland in Jesaja 8:21-23, 9:1-2 (in de Statenvertaling) en 9:3-4 (in de NBG-vertaling):
“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 gelegen over de Jordaan, aan Galiléa der heidenen.” (Jes. 8:21-23, SV)
“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 verdeelt.” (Jes. 9:1-2, SV)
“Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op
Midiansdag. Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden,
een prooi van het vuur.” (Jes. 9:3-4, NBG)
Hier profeteerde Jesaja dus, dat Nederland in zeer kwalijke, politieke en maatschappelijke omstandigheden zal
verkeren (zie Jesaja 8:21-22), maar dat het volk – in tegenstelling tot het vroegere, droevige lot van deportatie –
genade en heerlijkheid van God zou verkrijgen in de laatste dagen, want God zou een GROOT LICHT in Nederland doen schijnen (zie Jesaja 9:1), waardoor het zondige en door Gods oordeel getroffen land OVERTUIGD zou
zijn van zijn ZONDIGE STAAT en het zou zich massaal BEKEREN en GELOVEN in die door Jezus geboden
VERLOSSING van de zonde (zie Jesaja 9:3-4 in de NBG-vertaling). Daardoor zou het volk komen tot grote, goddelijke vreugde (zie Jesaja 9:2) en het zal door God gebruikt worden om wereldwijd het Evangelie te verkondigen
(zie Deuteronomium 33:19).
Wij gaan in dit verband een andere profetie bestuderen:
“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 de linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als Hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.” (Openb. 10:1-3)
Hier zien wij Jezus, de Engel van het (Bloed)verbond (zie Maleáchi. 3:1 en Openbaring 1:13-18), staan aan een
KUSTLAND. Zijn rechtervoet zette Hij op de zee en Zijn linkervoet op het land met Zijn aangezicht dus gericht naar
het vasteland.
Ik ben ervan overtuigd, dat de Leeuw van Juda (d.i. het beeld van Jezus als Overwinnaar) hier staat op de Nederlandse kust (Rotterdam) om Zijn opwekkingwerk 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 de 7 donderslagen – aan de wereld doorgeven tot realisering van Zijn overwinning op aarde door verspreiding
van het Evangelie van het overwinnend Bloed van het Lam, in de donderende Kracht en in het Licht van de
Heilige Geest en het volkomen GEOPENDE BOEK (nl. de Bijbel).
“En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, sprak wederom met mij, en zei: Ga heen, neem het boek, dat geopend en in de hand van de Engel is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de Engel, zeggende tot Hem: Geef mij dat boek. En Hij zei tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken,
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maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boek uit de hand van de Engel, en ik at dat op; en
het was in mijn mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tot mij: Gij
moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en talen, en koningen.” (Openb. 10:8-11)

Hoofdstuk 10

Het EINDE van de Grote Opwekking,
en dus het einde van de tijd van GENADE voor de wereld,

en het BEGIN van de Grote Verdrukking
(d.i. de tijd van 3½ jaar heerschappij van de anti-christ)
Als de eerste 3½ jaar van Daniëls laatste jaarweek voorbij zijn gegaan, begint de Grote Verdrukking van de christenen, die NIET behoren tot de Bruid/Bruidsgemeente), dus ook voor hen die behoren tot de “OVERIGEN VAN
HAAR ZAAD (dit zijn de ‘broeders en zusters’ van de Bruid/Bruidsgemeente)” (zie Openbaring 12:17).
de
Dan heeft de 7 engel gebazuind. Dit bazuin-oordeel houdt de laatste 7 fiool-oordelen in, die tijdens de 3½ jaar
durende Grote Verdrukking worden uitgegoten en dan is de GENADE-TIJD voor de wereld definitief voorbij.
“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 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 vervuld worden, gelijk Hij Zijn
dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openb. 10:5-7)
Gedurende de Grote Verdrukking moeten de OVERIGEN van het zaad van de Bruid van het Lam ALLEN als martelaar sterven onder de hand van de antichrist, dit zijn de ONTELBAREN van Openbaring 7:9-17. Lees ook Openbaring 13:7.
Deze groepering voldoet namelijk nog niet aan Gods eis van ALGEHELE HEILIGMAKING, van vlekkeloosheid,
rimpelloosheid en van onberispelijkheid, die nodig is om deel te kunnen hebben aan de Bruiloft van het Lam (zie
Efeze 5:26-27) en de daaropvolgende BEWARING in Gods verborgen plaats, de woestijn (zie Openbaring 12 vers
6 en vers 13-17).
Ook Openbaring 11 vers 1-2 wijst hierop:
“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).”
Deze meetroede is “de maat van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). Het voorhof, de plaats
van gelovigen die nog niet uit God wedergeboren zijn, wordt zo wie zo in de Grote Verdrukking achtergelaten,
maar ook de christenen die weliswaar wedergeboren zijn uit God en in het geestelijk Heiligdom God aanbidden,
maar nog niet volkomen zijn geheiligd en dus nog niet voldoen aan de door God vereiste maat worden met de
“voorhofs-christenen” in de Grote Verdrukking achtergelaten. Zij allen behoren dus tot die grote, ontelbare groep
van Openbaring 7:9-17 en Openbaring 12:17 “de overigen van haar zaad”.
De (reeds gehuwde) BRUID van het LAM zal echter gedurende de antichristelijke tijd hier op aarde, buiten het
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gezicht van de slang (d.i. de duivel), “in de woestijn” worden bewaard, een plaats haar van God bereid :
“En de Vrouw (van het Lam) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar
aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen (d.i. 3½ jaar).” (Openb. 12:6)
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de Vrouw (van het Lam) vervolgd, die het
manneke (nl. de 144.000) gebaard had. En 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 (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar), en een
halve tijd (d.i. ½ jaar – in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang. 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 (de Bruid van het Lam van God), en ging heen om krijg (d.i. oorlog) te voeren tegen
de overigen van haar zaad, die (weliswaar) de geboden Gods bewaren, en het getuigenis van Jezus Christus
hebben (maar nog niet tot de geestelijke volmaaktheid van de Bruid gekomen zijn).” (Openb. 12:13-17)
Wij lezen hier, dat de Bruid het begin van de vervolging door de anti-christ mee zal maken, maar toch behouden
zal blijven.
Lees ook Openbaring 3 vers 10. Hier lezen wij, dat de Gemeente van Filadelfia ook (op aarde) BEWAARD wordt
en NIET in de hemel wordt opgenomen zoals velen abusievelijk leren, namelijk, dat de Gemeente in de eindtijd bij
Jezus’ wederkomst een OPNAME IN DE HEMEL zal ervaren.
De Bijbelteksten in Thessalonicensen 4:13-18 en 1 Korinthe 15:51-57 worden dan hiervoor aangehaald, maar die
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Vergelijk Openbaring 12 vers 6 en 14 met Hooglied (het boek van Bruid en Bruidegom) 8 vers 5a: “Wie is zij, die daar
opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste?” (SV – zie ook NBG en NBV) (noot – AK)
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vertellen in werkelijkheid van de OPGANG van degenen, die – bij Jezus’ lijfelijke (en dus zichtbare) wederkomst –
Hem TEGEMOET GAAN in de wolken om daarna met Hem naar de aarde terug te keren om daar met Hem het
1000-jarige Vrederijk op te richten, waarover hieronder meer.
Wij kunnen over de Grote Verdrukking, over de anti-christ en de valse profeet lezen in Openbaring 13.
Als de Grote Verdrukking, die 3½ jaar duren zal, voorbij is, komt de Leeuw van Juda (d.i. het beeld van Jezus als
Overwinnaar) lijfelijk (dus zichtbaar) op de wolken van de hemel terug om de aarde toe te bereiden voor het 1000
jarige Vrederijk:
“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 des mensen; en dan zullen al de
geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen 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.” (Matth. 24:29-31)
Lees ook Openbaring 6 vers 12-17 en Openbaring 19 vers 11-21.
Het moment dat Jezus zichtbaar wederkomt, is tevens het moment van de opstanding van de rechtvaardige doden
èn van de verandering in een punt des tijds (van de nog op aarde levende Bruidsgemeente), waarvan sprake is in
de hieronder vermelde tekstgedeelten.
Hier is sprake van een OPGANG naar de wolken, nadat de zaligen GEESTELIJKE lichamen hebben aangedaan/ontvangen. Zij gaan dan de Here TEGEMOET in de lucht om samen met Hem en de 144.000 heiligen terug
te keren naar de aarde om hier het 1000 jarige Vrederijk te stichten.
“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij 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 (d.i. de Bruidsgemeente op aarde) zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke
moet onverderfelijkheid aandoen, 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.” (1 Kor. 15:51-57)
“Doch, broeders (en zusters), 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 des Heren, dat wij (d.i. de Bruidsgemeente), die levend overblijven zullen (op de aarde) tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep,
met de stem van de archangel, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven
zijn, zullen eerst opstaan; daarna wij (d.i. de Bruidsgemeente), die levend overgebleven zijn (op de aarde), zullen tezamen 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 elkaar met deze woorden.” (1 Thess. 4:13-18)
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