De 7 donderslagen
van
Openbaring 10:3

Een profetische Bijbelstudie door E. van den Worm

Algemene noot:
1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze uit de vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap 1951 overgenomen. 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: juni 2011
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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De 7 donderslagen

I
De 7-voudige overwinning van Jezus, de Leeuw van Juda, over zonde en
satan in Gemeente (Kerk) en wereld in de laatste dagen.
Openb. 10:1
En ik zag een andere sterke Engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de
regenboog was op Zijn hoofd en Zijn gelaat was als de zon en Zijn voeten waren als zuilen van vuur,
Hier zien wij de Engel van het Bloedverbond (zie Mal. 3:1 en Openb.1:12-18), onze Here Jezus Christus, onzichtbaar voor het mensenoog en in de volle kracht van de Heilige Geest in de eindtijd in de wereld der mensen verschijnen. Twee millennia (2000 jaren) heeft Hij de kerkelijke arbeid in handen van de mensheid gelaten, opdat de
geestelijke arbeiders, na bekering en overgave, Zijn krachtige Geest mochten zoeken om, door Hem gezalfd en
geleid, het heilswerk in de wereld te mogen verrichten. Dit mensenwerk is echter in Zijn ogen te licht en vaak buiten Hem om bevonden. In het laatste geval heeft al het menselijk arbeiden geen eeuwige vrucht afgeworpen en
wordt deze arbeid als hout, hooi en stro door Gods vuur verbrand.
1 Kor. 3:12-15
Is er iemand, die op dit (Goddelijk) fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente,
hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur
verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd
heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij
zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
Nu, in de sluitingstijd, de eindfase, van de Goddelijke genade, neemt Hij de leiding in het geestelijk werk volkomen
ste
in eigen hand (zie Ef. 1:9-10, Openb. 1:16 en 20, zie hiervoor ook hoofdstuk 2, de 1 Goddelijke proclamatie). Wij
zijn dan zo ongeveer in de laatste jaarweek van Daniël 9:27, de laatste 7 jaren van onze huidige wereld, beland.
Dan. 9:27
En Hij zal het (Bloed)verbond voor velen zwaar maken (letterlijke vertaling: bevestigen), een
week lang; in de helft van de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester (de antichrist) komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat
zal zich uitstorten over wat woest is (de antichrist zal de oorzaak zijn, dat de hemelse Rechter, onze Here Jezus Christus uiteindelijk de fiooloordelen over de aarde doet komen, die een totale verwoesting over de antichristelijke wereld brengen zullen).
In deze sluitingstijd (de laatste jaarweek, de 7 laatste jaren van deze wereld) zal Hij Zich weer met Israël, met alle
12 stammen van Jakob, bemoeien. Hij zal velen onder hen brengen tot overgave en geloof in Hem en in Zijn gestorte Bloed, zo Zijn Bloedverbond met hen sluiten (voor hen dit verbond bevestigen, zie Dan. 9:27a). In de eerste
helft van deze jaarweek (de eerste 3½ jaar) zal ook de grote wereldwijde opwekking plaatsvinden en de grote exode
dus (uittocht) van heel Israël uit de wereld naar Kanaän toe (zie Jes. 11:10-11, zie hiervoor ook hoofdstuk 7, de 6
Goddelijke proclamatie). In de helft van deze jaarweek zal Hij de genade voor deelname aan Zijn slacht- en spijsoffer, aan Zijn Bloedverbond, doen ophouden, hierdoor de genadedeur sluiten en zal de grote verdrukking van
3½ jaar aanvangen. Hierna zal de totale vernietiging van de antichristelijke wereld beginnen (zie Openb. 10:6-7, zie
de
hiervoor ook hoofdstuk 8, de 7 Goddelijke proclamatie).
Amos 9:11-12
Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren
dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, 12 opdat
zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen (het begenadigde deel van de
heidenvolken zal Hij aan Israël toevoegen), luidt het woord van de Here, die dit doet.
Hij zal Zijn relatie met Israël herstellen en velen uit hen, naar Gods roeping, in grote kracht zaligmakende genade
verlenen (een derde deel van heel Israël zal zich tot God bekeren en hierdoor gered worden, tweederde van Israël
zal onbekeerd en ongelovig blijven en hierdoor, zoals de Schrift het zegt, uitgeroeid worden – zie Zach. 13:8-9).
Velen onder hen zal Hij als Zijn dienstknechten gebruiken, zodat Zijn grote Naam door hun arbeid in de zalving en
grote kracht van de Heilige Geest verheerlijkt wordt. Dan zal de grote, laatste, wereldwijde opwekking tot stand
komen. Door hun arbeid, dat door Hemzelf geleid en bekrachtigd wordt, zullen in deze laatste jaarweek van Daniël
9:27 ontelbare zielen (zie Openb. 7:9) aan het Koninkrijk Gods worden toegevoegd.
Wij zien de Leeuw van Juda, onze Here Jezus Christus, eveneens en evenzo in hetzelfde gebeuren verschijnen in
Openbaring 1 vers 10-15:
Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een
bazuin, 11 zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven Gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.
12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven
gouden kandelaren, 13 en te midden van de kandelaren Iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot
de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14 en Zijn hoofd en Zijn haren
waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam; 15 en Zijn voeten waren gelijk koperbrons,
als in een oven gloeiend gemaakt, en Zijn stem was als een geluid van vele wateren.
In Openbaring 10:1 heeft Hij een geopend Boek, de Bijbel, ontdaan van zijn 7 zegels, in Zijn hand. Gods Woord
wordt door deze ontzegeling in de eindtijd in velerlei opzicht geopend, ontsluierd door het Lam van God. Dit kunnen wij lezen in hoofdstuk 6 van het Boek Openbaring en verder in Openbaring 8:1. Ook wordt Gods Woord dan
onbeschadigd en onbezoedeld, klip en klaar, in heel de wereld verkondigd.
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Openb. 14:6
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig
Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie
Hab. 2:14
Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.
De Leeuw van Juda verschijnt hier in Openbaring 10:2 op een kustland.
Openb. 10:2
linker op de aarde.

En hij had in zijn hand een geopend boekje en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de

Mijns inziens zet Hij hier Zijn voet op de kust van West-Europa en van Nederland in het bijzonder om hier, na een
diepdonkere tijd van oorlog, hongersnood en ellende de grote wereldwijde opwekking te beginnen. Ik heb dit uitgebreid behandeld in hoofdstuk 9 van mijn studie, getiteld: “Er komt spoedig een Goddelijke bruiloft hier op aar1
de”.
Openb. 10:3
En hij riep met luider stem, zoals een leeuw brult, en toen hij riep, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen.
De stem van de Engel des Heren klinkt hier als die van een brullende leeuw, die tot de aanval overgaat en dus zeker is van zijn prooi, van zijn overwinning. Hierop reageren de “menselijke klankborden”, de gezalfde en daartoe
geroepen dienstknechten van de Heer in de volle kracht van de Heilige Geest als 7 donderslagen.
Als Gods stem als een donderslag klinkt, houdt die stem Gods oordeel over de zonde in. Daarom gaat de ontzegeling van het Bijbelboek ook met zegeloordelen gepaard, want de Bijbel is verzegeld en door velen onbegrepen,
omdat de zonde het mensenoog en -hart heeft verduisterd. Pas als Gods oordelen zijn gekomen en de mens hierdoor in het nauw gedreven wordt, wil hij zich wel eens van zijn zonden oprecht tot God bekeren met belijdenis van
zonden. Dan kan God die mens genade geven en hem in Zijn geestelijk licht leiden, waar hij Gods Woord kan verstaan en omhelzen, zodat Gods Woord hem van zijn zonden kan verlossen en hem kan vernieuwen.
Openb. 10:4
En toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik
hoorde een stem uit de hemel zeggen: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf
het niet op.
Die stemmen, die 7 donderslagen, moest Johannes van de Heer verzegelen. Pas in de eindtijd zal hun ontsluiering (ontzegeling) door openbaring van de Geest des Heren tot stand worden gebracht.
Dan. 12:8-9
Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zei: Mijn heer, waarop zullen deze dingen
uitlopen? 9 Doch Hij zei: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
In onze eindtijd mogen wij nu door openbaring van de Heilige Geest en in het licht van de geopende waarheden
van het Woord van God voorzichtig bezien, wat deze 7 donderslagen ons te zeggen hebben. Ze moeten in elk
geval de 7-voudige Goddelijke proclamatie bevatten van de overwinning, die de Leeuw van Juda in de wereld van
de laatste tijd, door Zijn menselijke instrumenten heen, tot stand gaat brengen. Deze overwinning wordt behaald op
grond van de volmaakte verlossing, die het Lam van God ca. 2000 jaar geleden op Golgotha heeft volbracht.

Samenvatting van de 7 donderslagen
1ste donderslag
In deze eindtijd zal de Here Jezus Christus, de Engel van het Bloedverbond, de leiding van alle arbeid van ontzondiging en heiliging persoonlijk in eigen hand nemen en enkel werken door Zijn geroepen en gezalfde arbeiders
heen in de volle kracht van de Heilige Geest van God.

2de donderslag
In deze eindtijd zal Hij tot het binnenhalen van deze laatste zielenoogst voornamelijk velen uit de 12 stammen
van Israël als instrumenten verkiezen, roepen en zalven. Zij zullen de toorts van de Evangelieverkondiging van de
arbeiders uit de heidenwereld overnemen.

3de donderslag
De Leeuw van Juda zal uit hen 144.000 roepen en verzegelen uit alle stammen van Jakob, behalve uit de stam
van Dan, als eerstelingen van God en van het Lam voor het tot stand brengen van deze geestelijke arbeid in de
laatste jaarweek van Daniël 9:27.

4de donderslag
Hij zal in de eindtijd, aan het begin van de laatste jaarweek van Daniël 9:27, wanneer de Here Jezus Zich weer met
2
Israël gaat bemoeien, in donkere oorlogstijden, de 10 verloren gewaande stammen hun voorheen verloren, oorspronkelijke identiteit teruggeven.
1
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Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat
het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God – later – de naam Israël kreeg).
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de ge-
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5de donderslag
In de eindtijd zal de Here Jezus als Bruidegom van Zijn Bruid, gevormd door het totaal van zonden gereinigde
deel van de Gemeente, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest en in donkere tijden, naar de aarde terugkeren om Zich hier op aarde met Zijn Bruid als haar Hoofd en Koning te verenigen, Bruiloft te vieren.

6de donderslag

ste

ste

In deze eindtijd, namelijk in de 1 helft van Daniëls 70 jaarweek, dus in de eerste 3½ jaar ervan, zal Hij het hele
Israël van in totaal 12 stammen terugbrengen in Kanaän, nadat Hij het land vanaf de Eufraat tot aan de beek van
Egypte toe voor hen heeft vrijgemaakt van alle andere volkeren, die het land in de tijd van Israëls verbanning hebben bezet.
Tegelijkertijd zal de Here Jezus als Hoofd en Koning van Zijn Bruid met en door haar heen het reinigings- en heiligingswerk van Gemeente (Kerk) en wereld ter hand te nemen en door haar heen de grote wereldwijde opwekking tot stand brengen, zodat de ontelbare zielenoogst van de eindtijd kan worden binnengehaald in het Koninkrijk Gods.

7de donderslag

de

ste

Hij zal in de eindtijd, namelijk in de 2 helft van Daniëls 70 jaarweek, dus in de laatste 3½ jaar de zondige, antichristelijke wereld door Zijn oordelen, die hun hoogtepunt in de slag van Armageddon vormen, totaal vernietigen
en Zijn Israël, gevormd uit het geredde deel van de 12 stammen van Jakob en alle geredden uit de ganse wereld
van alle tijden, samenbrengen in Zijn 1000-jarige vrederijk en hen allen in die 1000 jaren omvormen tot volmaakte
3
zonen Gods.
Ook zal Hij in de helft van deze jaarweek het Bloedverbond voor de heidenvolken doen ophouden, de genadedeur
voor hen sluiten, waarna de grote verdrukking van 3½ jaar voor de achtergebleven christenen aanvangt onder de
antichristelijke terreur.

II
De 1ste Goddelijke proclamatie, uitgesproken als een donderslag.
In deze eindtijd zal de Here Jezus Christus, de Engel van het Bloedverbond, de leiding van alle geestelijke arbeid van ontzondiging en heiliging door Woord en Geest, in eigen hand nemen en slechts werken door Zijn geroepen en gezalfde arbeiders heen. Hij zal door hen heen werken in de volle kracht van de Heilige Geest na al
het Evangelische mensenwerk hiervoor, dat Hij te licht heeft bevonden.
Ef. 1:9-10
door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden (de eindtijd),
al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten.
Met andere woorden: Hij wil in de eindtijd al het geestelijke werk in eigen hand nemen en Zijn medewerkers Zelf
uitverkiezen.
Wij zien dit ook in Openbaring 1 vers 16:
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn
aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
Openb. 1:20
Het geheimenis van de zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de
zeven gemeenten.
Hier neemt Hij de engelen, de voorgangers, van de 7 Gemeenten van de eindtijd, dus in heel de Kerk, in eigen
hand. Hij heeft dan zo het “stewardship”, het volkomen leiderschap, over hen. Ook schijnt in deze tijd het volle licht
van de Heilige Geest op het Eeuwige Evangelie van God, zodat dit Evangelie door velen wordt begrepen, aanvaard en omhelsd.
Openb. 14:6
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig
Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie
Hab. 2:14
Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.
schiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn.
heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van
Israël waarover de verharding is gekomen (Rom. 11:25).
3
Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er
niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig.
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Dan zullen de 7 Gemeenten, de oprechte bekeerlingen onder hen, geloof ontvangen in dit volkomen Woord en
door de uitwerking van dit geloof volmaakte verlossing en gerechtigheid in hun hart en leven ontvangen. Onder al
de gelovigen vormen zij de overwinnaars over de macht van satan en zonde.
Openb. 12:11
En zij (nl. Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) hebben hem (d.i. satan) overwonnen
door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus
aan anderen), en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren
om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest – zie Ef. 5:27).
Dan zal de 7-koppige zondedraak uit hun hart en leven zijn gebannen.
Ef. 5:26-27
om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en zo zelf de
Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Openb. 12:7-9
En er kwam oorlog in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dit is de Gemeente); Michaël
en zijn engelen (de Here Jezus en Zijn gezalfde dienstknechten) hadden oorlog te voeren tegen de (zonde-)draak; ook de
draak en zijn engelen (satan en zijn helpers) voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd
in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd op de aarde (in de wereld en het ongeheiligde deel van de
Gemeente) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij
werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Ik heb deze materie uitgebreid behandeld in mijn studie: “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan
4
in de eindtijd”.

III
De 2de Goddelijke proclamatie, uitgesproken als een donderslag.
In deze eindtijd zal de Here Jezus Christus als de Goddelijke Hogepriester voornamelijk velen uit de 12 stammen
van Israël, genoemd naar de 12 zonen van Jakob, verkiezen tot Zijn aardse medewerkers. Zij zullen de toorts van
de Evangelieverkondiging onder de onzichtbare, directe leiding van de Here Jezus overnemen van de arbeiders uit
de heidenvolkeren. Dit heeft de Here God ook aan Abra(ha)m voorspeld.
Gen. 12:1-3
De Here nu zei tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis
naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken,
en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u
zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
Gen. 18:17-18
En de Here dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 18 Abraham immers
zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden.
Ook voorspelde Jesaja dit.
Jes. 49:1-3
Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De Here heeft mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. 2 En Hij maakte mijn
mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in
zijn pijlkoker stak Hij mij. 3 En Hij zei tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken.
Ook voorspelde Paulus dit.
Rom. 11:12
Betekent nu hun val (de verwerping der Joden door hun ongeloof) rijkdom voor de wereld en hun
tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid (hun aanname in de eindtijd door hun bekering en geloof)!
Rom. 11:15
Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders
wezen dan leven uit de doden?
Met “hun volheid” bedoelde Paulus hun bekering en aanneming in de eindtijd. Hun bekering, aanneming en uitverkiezing zal in de wereld uitwerken als “leven uit de doden” (zie Rom. 11:15 hierboven), waarmee de grote wereldwijde opwekking wordt bedoeld. Tot op heden heeft Israël deze Goddelijke roeping niet waar kunnen maken. Dit
zal pas in de eindtijd geschieden.
Jes. 2:2-3
En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren
vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
Jes. 4:2-6
Te dien dage zal wat de Here doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de
vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël. 3 En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten; ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven,
4
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4 wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem
daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging. 5 Dan zal de Here over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk
scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
6 En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen.

IV
De 3de Goddelijke proclamatie, uitgesproken als een donderslag.
De Leeuw van Juda, de Here Jezus Christus, zal 144.000 zielen uit alle stammen van Israël roepen en verzegelen,
behalve uit de stam van Dan, als eerstelingen van God en van het Lam voor het tot stand brengen van Zijn geestelijke arbeid in de laatste jaarweek (de laatste 7 jaren) van Daniël 9:27.
Openb. 7:1-8
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der
aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik
zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep
met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3 en
hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de
knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. 5 Uit
de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend uit de stam Gad twaalfduizend, 6
uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, 7 uit de
stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, 8 uit de stam
Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.
Wij zien in vers 3, dat deze verzegeling gebeurt vóórdat de oordelen van God over de aarde komen en hun verwoestende werking in de wereld der mensen gaan brengen. De Here God voorziet hier namelijk wie door Hem tot
eerstelingen in Zijn arbeid voor Hem willen worden gevormd. Wij zien in bovenstaande tekst ook, dat de Here uit
de stam van Dan geen 12.000 kan roepen en verzegelen voor deze uitzonderlijke dienstbaarheid aan Hem in de
eindtijd.
Openb. 14:1-5
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn Naam en de Naam Zijns Vaders geschreven stonden. 2 En ik hoorde
een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor
de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde (zij waren dus als zondaren geroepen en later door het Bloed van het Lam van God geheel vrijgekocht).
4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk (volmaakt). Dezen zijn het,
die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en
het Lam. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.
Hier zien wij deze 144.000 eerstelingen van de Here God en van het Lam op de berg Sion, de Gemeente van de
eindtijd, tot actie komen.

V
De 4de Goddelijke proclamatie, uitgesproken als een donderslag.
De Here God zal in de eindtijd, aan het begin van de laatste jaarweek van Daniël 9:27, wanneer Hij Zich weer met
5
Israël gaat bemoeien, in een bange tijd van oorlog de 10 verloren gewaande stammen van Israël hun eerst verloren oorspronkelijke identiteit teruggeven.
Jes. 27:12-13
Maar het zal te dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de Rivier (de
Eufraat) af tot de Beek van Egypte toe (er zullen daar oorlogstoestanden zijn), en gij zult ingezameld worden één voor
één, kinderen Israëls. 13 En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden,
en zij die verloren waren in het land Assur (de 10 verloren gewaande stammen van Israël – zie noot 2) en die verdreven
waren in het land Egypte, zullen komen en zich neerbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem.
De Bijbelse profetie spreekt hier duidelijk over een oorlog in het Midden-Oosten. Zeer waarschijnlijk is dit de oor6
log van Gog en Magog uit Ezechiël 38-39. Door een hemels bazuingeschal, dat gedurende deze oorlog zal klinken, zullen de 10 eerst verloren gewaande stammen, het huis Israëls, uit hun geestelijke graven opstaan en samen
tot een groot leger worden omgevormd.

5
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Ezech. 37:1-14
De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de Geest naar buiten en zette
mij neer in een dal; dat was vol beenderen. 2 Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen
in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. 3 En Hij zei tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei: Here Here, Gij weet het. 4 Toen zei Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het Woord des Heren. 5 Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; 6 Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met
een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben. 7 Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de
beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkaar behoorden; 8 ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en
vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. 9 Daarop zei Hij tot mij: Profeteer tot
de Geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de Geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o
Geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. 10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de
Geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. 11 Voorts zei
Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn
verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. 12 Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk, en u brengen naar het land
Israëls. 13 En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen,
o Mijn volk. 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het Woord des Heren.
Ezech. 37:15-28
Het woord des Heren kwam tot mij: 16 Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf
daarop: voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren; neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor
Jozef (het stuk hout van Efraïm) en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort; 17 voeg ze dan aan elkaar tot één
stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden. 18 Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons niet
meedelen, wat gij daarmee bedoelt? 19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik neem het stuk hout van
Jozef (dat aan Efraïm toebehoort) en van de (andere) stammen Israëls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk
van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zij één zijn in Mijn hand. 20 Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn, 21 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen
naar hun land brengen. 22 En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één Koning
zal over hen allen Koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken.
23 Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar Ik zal
hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk
zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn. 24 En Mijn Knecht David (de Here Jezus Christus) zal Koning over hen
wezen; één Herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar Mijn verordeningen wandelen en naarstig Mijn inzettingen onderhouden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin
hun (voor)vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in
eeuwigheid, en Mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot Vorst zijn. 26 Ik zal met hen een verbond des vredes
sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. 27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij
zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de volken zullen weten, dat Ik, de Here, het ben die Israël heilig, doordat mijn
heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat.
7
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VI
De 5de Goddelijke proclamatie, uitgesproken als een donderslag.
de

In de eindtijd, gedurende de oorlog in de 4 Goddelijke proclamatie genoemd, komt de Here Jezus als Bruidegom
van Zijn Bruid (het totaal gereinigde deel van de wereldwijde Gemeente) onzichtbaar; namelijk in en door de Heilige Geest – in een politiek, maatschappelijk en militair middernachtelijk uur – op de aarde terug, om Zich met Zijn
Bruid, als haar Hoofd en Koning, te verenigen, om met haar bruiloft te vieren. Dan wordt de Bruid innerlijk en
uiterlijk gekleed met autoriteit en Goddelijke kracht en Goddelijke heerlijkheid.
Matth. 25:6

En midden in de nacht klonk een geroep: De Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet!

Jes. 60:1-3
Sta op, word verlicht, want uw Licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 2
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn
heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende
opgang.
Jes. 61:10
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met
de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als
een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

7
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Openb. 12:1
En er werd een groot teken in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde, dit is de Gemeente)
8
gezien: een vrouw (de Bruid van het Lam van God) met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een
krans van twaalf sterren op haar hoofd.
De zon is het beeld van de Vader, de maan is het beeld van de Zoon van God en Zijn Bloedverzoening, de sterren
zijn het beeld van de Heilige Geest.
Ps. 45:11-16
Laat de Koning uw schoonheid begeren, want Hij is uw Heer; buig u dus voor Hem neder.
12 Dan zoeken, o dochter van Tyrus, de (geestelijk) rijksten des volk met geschenken uw gunst. 13 Louter pracht
is de koningsdochter daarbinnen, van goudbrokaat is haar kleed; 14 in kleurig geborduurde gewaden wordt zij
tot de Koning geleid, jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot u gebracht; 15 onder vreugde
en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des Konings paleis. 16 Op de plaats uwer vaderen zullen uw zonen staan, gij zult hen tot vorsten stellen over het ganse land.
Hier wordt ons verteld, dat de Bruid innerlijk en uiterlijk versierd is met de heerlijkheid van God.

VII
De 6de Goddelijke proclamatie, uitgesproken als een donderslag.
ste

ste

In deze eindtijd, namelijk in de 1 helft van Daniëls 70 jaarweek, dus in de eerste 3½ jaar ervan, na de oorlog
9
van Gog en Magog, zal God alle 12 stammen van Israël terugbrengen in Kanaän, nadat Hij het land vanaf de
Eufraat tot aan de beek van Egypte toe voor hen heeft vrijgemaakt van alle andere volkeren, die het land in de tijd
van Israëls verbanning hebben bezet.
Jes. 11:10-14
En het zal te dien dage geschieden, dat de (heiden)volken de Wortel van Isaï (d.i. Jezus, zie
Openb. 22:16) zullen zoeken, Die zal staan als een Banier der natiën, en Zijn rustplaats (beeld van de in de laatste dagen opgewekte Gemeente) zal heerlijk zijn. 11 En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom Zijn hand
opheffen zal om los te kopen de rest van Zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear,
Hamat en in de kustlanden der zee (de 10 verloren gewaande stammen van het huis Israëls – zie noot 2). 12 En Hij zal een
banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda
vergaderen van de vier einden der aarde. 13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en zij die Juda benauwen, zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. 14
Westwaarts zullen zij de Filistijnen (de huidige Palestijnen?) op de schouder vliegen, samen zullen zij de
stammen van het Oosten plunderen; naar Edom en Moab zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten (het volk van Trans Jordanië, Amman) zullen hun onderhorig zijn.
Ezech. 36:22-28
Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o
huis Israëls, maar om Mijn heilige Naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.
23 Ik zal Mijn grote Naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen;
en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen
aan u de Heilige zal betonen. 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal
u brengen naar uw eigen land; 25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest
zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen
onderhoudt. 28 Gij zult wonen in het land dat Ik uw (voor)vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik
zal u tot een God zijn.
Ezech. 39:25-29
Daarom, zo zegt de Here Here, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob en Mij
ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor Mijn heilige Naam. 26 Zij zullen de smaad en al de ontrouw, waarmee zij Mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat
iemand hen opschrikt. 27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden
verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. 28 En zij zullen weten, dat
Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen
weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. 29 En Ik zal Mijn
aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het
Woord van de Here Here.
Tegelijkertijd zal de Here Jezus, als Hoofd en Koning van Zijn Bruid, met en door haar heen het reinigings- en
heiligingswerk van de Gemeente (Kerk) en de wereld ter hand te nemen en door haar heen de grote wereldwijde opwekking tot stand brengen, zodat de ontelbare zielenoogst (zie Openb. 7:9) kan worden binnengehaald
in het Koninkrijk Gods.
Openb. 10:8-11
En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken en zij
zei: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de Engel, die op de zee en op de aarde staat. 9
En ik ging heen tot de Engel en zei tot Hem, dat Hij mij het boekje zou geven. En Hij zei tot mij: Neem het en
eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 10 En ik nam het
8
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boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. 11 En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en
volken en talen en koningen.
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken
in hun handen.
Jes. 2:2-3
En het zal geschieden in het laatste der dagen; dan zal de berg van het huis des Heren
zal vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij
ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des
Heren Woord uit Jeruzalem.
Jes. 4:2-6
Te dien dage zal wat de Here doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de
vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël. 3 En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten; ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven,
4 wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem
daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging. 5 Dan zal de Here over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk
scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
6 En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen.
de

de

De 5 en 6 Goddelijke proclamatie is, wat de Bruiloft van het Lam van God betreft, uitvoerig behandeld in mijn
10
studie, getiteld: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”.
Voor de grote exodus (uittocht) van heel Israël (de Joden en de 10 overige stammen) naar Kanaän verwijs ik naar
11
mijn studie, getiteld: “Gij, volk van Israël, ontwaak!” , waar ik dit onderwerp uitvoerig heb behandeld.

VIII
De 7de Goddelijke proclamatie, uitgesproken als een donderslag.
Wat er, in de wereld, in de 2de helft van Israëls 70ste jaarweek gebeurt.
1. Jezus Christus zal de genadedeur in het midden der week sluiten.
Daniël 9:27b

In de helft van de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.

Hij zal dan de genadetijd beëindigen.
Openb. 10:5-7
En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de
hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin
is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7 maar in
de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van
God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.
De letterlijke vertaling spreekt niet van uitstel, maar van tijd, er zal dan geen genadetijd meer zijn.
Luk. 13:24-25
Hij zei tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen zeg Ik u zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij
zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet van waar gij zijt.
de

Als de 7 engel heft gebazuind en hierdoor de 7 laatste oordelen, dit zijn de 7 fiooloordelen, op de aarde worden
uitgestort begint de tijd van de grote verdrukking van 3½ jaar voor de achtergebleven, niet naar de woestijn weggenomen christenen.
2. Israël zal dan nog wel genadetijd krijgen.
Jer. 30:11
Want Ik ben met u, luidt het Woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal met vele
volken waarhen Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch
naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.
3. Israël zal dan onder direct Godsbestuur staan.
Op aarde zal de Here Jezus Christus, in Zijn functies van Koning en Hogepriester, door Mozes en Elia worden vertegenwoordigd als Zijn twee getuigen, als de 2 olijfbomen, de 2 kandelaren, die voor de Heer der aarde staan.
Openb. 11:3-14
En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van
10
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de Here der aarde staan. 5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het
verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. 6 Dezen
hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij
hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo
dikwijls zij willen. 7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond
opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. 8 En hun lijk zal liggen op de straat
der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte (Jeruzalem), alwaar ook hun Here gekruisigd
werd. 9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij
laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen,
gepijnigd hadden. 11 En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op
hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden een luide stem uit de
hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad (Jeruzalem) stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en
gaven de God des hemels eer. 14 Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig.
Daniël 2:44
Maar in die dagen van die (10) koningen (de 10 regeringsleiders in Europa) zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, die in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen
ander volk meer zal overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken (dit
zal gebeuren ten tijde van Armageddon), maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.
4. Jezus Christus zal dan de antichristelijke wereld vernietigen (verwoesten).
de
ste
Hij zal in de eindtijd, namelijk in de 2 helft van Daniëls 70 jaarweek, dus in de laatste 3½ jaar de zondige, antichristelijke wereld door Zijn oordelen, die hun hoogtepunt in de slag van Armageddon vormen, totaal vernietigen
(verwoesten) en Zijn Israël, gevormd uit de 12 stammen van Jakob en alle geredden uit de ganse wereld van alle
tijden, samenbrengen in Zijn 1000-jarige vrederijk en hen allen in die 1000 jaren omvormen tot volmaakte zonen
12
Gods.
Dan. 9:27c
en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester (de antichrist) komen, en wel tot aan de
voleinding (van deze huidige wereld) toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is
Deze Goddelijke oordelen van de laatste dagen zijn uitgebreid behandeld in mijn boek, getiteld: “Wat de Schrift
13
de
zegt over onze almachtige God” (zie hoofdstuk 6: De 6 functie van de Zoon van God, de Goddelijke Rechter).

12
13

Zie noot 3.
Deze studie kunt u GRATIS downloaden van onze website www.eindtijdbode.nl
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