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Algemene noot:
1. De vermelde Bijbelteksten zijn, zoveel als mogelijk, uit de Hernieuwde Statenvertaling (afgekort HSV).
Zo niet dan staat er bij de Bijbeltekst een vermelding welke vertaling gebruikt is. 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.

Hernieuwde uitgave: april 2013
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website

www.eindtijdbode.nl
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Inleiding
Hoewel de “opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling”
een veelomvattend onderwerp is, hebben wij toch niet langer willen wachten. Wij hebben daarvoor meer dan één
reden:
1. de tijd snelt met een duizelingwekkende vaart,
1
2. de ‘tekenen der tijden’ – waartoe de huidige wereldcrises in de allereerste plaats behoren! – tekenen zich hoe
langer hoe scherper af op het canvas van de historie,
3. de Schriftopenbaring, onder de zalving van Gods Geest verdiept zich, en
4. de Wederkomst van Christus is zoveel dichterbij gekomen…
En hiermee noemen wij u dan de voornaamste redenen.
Dit alles, en nog méér daarnaast, dringt ons om – in het geloof – de pen weer op te nemen, om zodoende (langs
deze weg) u allen bekend te maken met hoogst belangrijke zaken. Zaken, waarmee ALLEN – zowel gelovigen als
ongelovigen! – binnen afzienbare tijd zullen worden geconfronteerd:
• wereldomvattende gebeurtenissen, die alle hun loop zullen hebben, als vervulling van Goddelijke profetieën
(voorspellingen);
• manifestaties, waaraan géén einde kunnen worden gemaakt, hoe vindingrijk mensen ook kunnen zijn en hoe
groot ook de machten die door hen in het geweer kunnen worden geroepen; hoe geweldig ook de krachten, die
de steeds aan terrein-verliezende mensheid daartegen zal aanwenden.
Als God spreekt, wie zal Hem de Mond stoppen? Er staat nog altijd geschreven: “Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er" (Ps. 33:9). Wie is machtiger dan de Here God, Schepper van hemel en aarde? Het is daarom raadzaam, méér dan ooit tevoren, acht te hebben op het profetische Woord:
• “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op
een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart" (2 Petr. 1:19).
Moge de Here Jezus Christus ons allen hierin helpen en ons bovendien Zijn rijke genade schenken, opdat wij zullen volharden in het "geloof naar de Schriften" en zullen "leven zoals wij bidden". Want ons wordt aangezegd te
“verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid (SV: verlossen
van alle ongerechtigheid) en voor Zichzelf een eigen volk zou REINIGEN, ijverig in goede werken" (Tit. 2:13-14).
Amen.

Hoofdstuk 1

De geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige
Geest in de laatste dagen,

resulterend in de "Vrouw" van Openbaring 12:12
Zoals wij reeds in eerdere studies hebben mogen zien en verstaan, wordt in de Bijbel over de UITSTORTING van
3
de Heilige Geest gesproken als "de Spade-Regen".
4
De profeet Joël heeft van deze UITSTORTING geprofeteerd (in Jl. 2:28-29) en de vervulling van deze profetie beste
5
gon plaats te hebben op de 1 Pinksterdag (zie Hand. 2:1-4) in de Nieuwe Tijdsbedeling en werd bevestigd door
de apostel Petrus in zijn rede op die gedenkwaardige dag te Jeruzalem:
• “Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal
UITSTORTEN van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen
zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen
zal Ik in die dagen van Mijn Geest UITSTORTEN en zij zullen profeteren.” (Hand. 2:16-18)
Halleluja!
Wanneer wij de Griekse Lexicon van het Nieuwe Testament opslaan, en de Amerikaanse uitgave van "The Amplified New Testament”, dan lezen wij daar een verklarende tekst betreffende deze Profetie die op het volgende neerkomt: "…telling forth the divine counsels and predicting future events pertaining especially to God's kingdom" (blz.
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Zie eventueel de studie “Moeten wij op ‘de tekenen der tijden’ letten?”, van H. Siliakus, op ons weblog (datum 24-1-2011)
www.eindtijdbode.blogspot.com (noot AK)
2

Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?”, van A. Klein. (noot
AK)
3

Zie eventueel de studie “De ‘Spade Regen opwekking’”, van H. Siliakus, op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com, datum 24-4-2010. (noot AK)

4

Joël 2:28-29, “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de
dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.”

5

ste

De Nieuwe Tijdsbedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1 ) komst aangeeft. (noot AK)
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426). Deze uitleg staat vermeld tussen de verzen 18 en 19 van het Boek Handelingen en doet ons duidelijker verstaan: Gods VOORNEMEN en BEDOELING, namelijk: "de voorzegging van Goddelijke raadslagen en toekomstige gebeurtenissen, die in het bijzonder betrekking hebben op het Koninkrijk Gods en daarmee dan
ook in direct verband staan". En zo is "de strekking" van ALLE profetie in de gemeentelijke tijdsbedeling (de periode van Zijn Geest en genade, van in totaal 2000 jaar, waarin wij nu nog leven – noot AK); tenminste, zo behoort
het te zijn en zo zal het ook geschieden, zo waarachtig als de Here God leeft en de Heilige Geest de gelegenheid
6
wordt geboden om tot Zijn recht te komen in Zijn bediening en manifestatie in de Gemeente, het mystieke Lichaam van de Levende God.
7

Deze geprofeteerde Spade-Regen, de UITSTORTING van de Kracht van de Heilige Geest in deze tijdsbedeling
van genade, zal de grootste opwekking aller tijden tot gevolg hebben. En deze, op haar beurt, zal ons de vervulling brengen van Gods profetie:
• “En er verscheen een GROOT TEKEN in de hemel: een VROUW, bekleed met de ZON, en de MAAN was
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van TWAALF STERREN." (Openb. 12:1)
Noot AK:
Wij willen hier – voor alle duidelijkheid – eerst de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie
kunnen wij alsdan het volgende vaststellen:
ste
ste
•
De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1 “Persoon” (beter gezegd: de 1
8
Openbaringsvorm – zie noot ) van de Godheid.
•
De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de
de
de
levende God en de 2 “Persoon” (beter gezegd: de 2 Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur.
de
•
De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3 “Persoon”
de
(beter gezegd: de 3 Openbaringsvorm) van de Godheid.

Het resultaat van deze ‘wereldwijde opwekking door Gods Geest’ zal straks dus zijn: de ‘manifestatie’ (d.i. de
openbaring, het openbaar/zichtbaar worden) van een ‘volmaakte Gemeente’, het Bruidslichaam van onze Here Jezus Christus, zoals Hij die Zichzelf heeft voorgesteld en zoals er geschreven staat:
•
“…OPDAT Hij haar (d.i. de Bruidsgemeente) zou HEILIGEN, door haar te reinigen met het waterbad door het
Woord, OPDAT Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of
iets dergelijks, maar dat zij HEILIG en smetteloos (SV: ONBERISPELIJK) zou zijn." (Ef. 5:26-27)
Een glorieuze Gemeente dus, die daar zal zijn "niet door kracht, noch door geweld", maar door de werkingen van
de Geest van God in Zijn verheven ambten en bedieningen, welke WERELDWIJD gekend zullen worden door Zijn
9
(Geestes)gaven en in Zijn vruchten. Want er staat geschreven: “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar
het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van
werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt" (1 Kor. 12:4-6). En zoals de Godheid in Zijn Drie10
eenheid (zie noot AK) – als Vader, Zoon en Heilige Geest – betrokken was/is in de constitutie van het Lichaam (dat
11
is: Zijn ware Gemeente), net zo is de Godheid Zelf direct betrokken bij alles wat Zijn Heiligdom, Zijn Tempel (hier:
het beeld van de Bruid/Bruidsgemeente, waarin Hij TEN VOLLE ‘woont en troont’ – noot AK), aangaat. Glorie voor
God! Hij IS en BLIJFT ACTIEF door alle eeuwen en ofschoon Drie-enig in Wezen, is het beoogde doel hetzelfde:
“één Lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één
doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is" (Ef. 4:4-6).
Opererend in Zijn Lichaam, heeft Hij “sommigen GEGEVEN als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars" (Ef. 4:11). En “God nu heeft sommigen in de Gemeente
een plaats gegeven (SV: in de Gemeente gesteld) ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen"
(1 Kor. 12:28). Als "mede-arbeiders Gods" heeft Hij hen allen nodig “om de heiligen toe te rusten (SV: tot de VOLMAKING van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus" (Ef. 4:12).
6

Zie eventueel de vervolgstudie “De Gever en Zijn Gaven, deel 2: De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest”, van
CJH Theys. (Zie ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com, vanaf de datum 10-10-2010 elke maand 1 hoofdstuk). (noot AK)
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Zie noot 3.

8

In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!”
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon
van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is
een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
ste
1. de 1 Openbaringsvorm van God: de Vader
de
2. de 2 Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de
3. de 3 Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

Zie eventueel op onze website ook nog de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH THeys. (noot
AK)
9

Zie noot 6.

10

Zie noot 8.

11

Zie eventueel op onze website de studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens:een eeuwige,
heilige tempel van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm. (noot AK)
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Deze ‘Spade-Regen’ (de geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd) zal gaandeweg toenemen in kracht… druppels worden stromen en weldra zal een stortvloed van Goddelijke zegen neervallen op
deze aarde. Velen van ons zullen dit bovennatuurlijk evenement meemaken en zullen getuigen zijn van het straks
historische feit, dat “het zal gebeuren dat alle levende wezens (SV: ziel) die er wemelen, overal… zullen LEVEN.
Daar zal zeer veel vis zijn (beeld van “gewonnen zielen”, denk aan “Ik zal u vissers van mensen maken” – zie Matth. 4:19), omdat dit
(LEVEND-makende) water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en LEVEN. Verder
zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee" (Ezech. 47:9-10 – lees zelf
vers 1-10 helemaal).
Allen die GEROEPEN zijn door de Here God en daartoe dus ook door Hem GEZET, GESTELD of GEZONDEN
zijn, zullen het VOLLE Evangelie prediken "vanaf Engedi tot EnEglaïm"… dat is: "vanaf het Kruis en het reinigend
12
Bloed van Christus, tot Pinksteren en de Doop met de Heilige Geest" (lees Hebr. 9:11-15 en Hand. 2:4). En alles
zal geschieden overeenkomstig het profetisch Woord, “totdat wij ALLEN komen tot de eenheid van het geloof
en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (SV: volkomen) man, tot de maat van de grootte
van de volheid van Christus, OPDAT wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door
de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling
te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die
het Hoofd is, namelijk Christus" (Ef. 4:13-15). Amen.
De werking, de weg en het doel van de Heilige Geest als Jezus' Plaatsvervanger op aarde (de Parakletos, in
Wiens tijdsbedeling wij nù leven en onder Wiens eminente en supreme leiding de Gemeente zàl komen tot de ge13
profeteerde VOLMAAKTHEID in Christus ; niet in de hemelen, maar straks hier op aarde) zijn in het Woord van
God duidelijk aangegeven. Niemand behoeft (geestelijk gezien) te dwalen! Wat wij allen van node hebben, ieder
uur van de dag, is de Zalving van Gods Geest.
Hem zij de glorie!
Wij zijn nu gekomen tot de beschouwing van het "grote wonder in de hemel" (volgens Openb. 12:1)
Het is die "Vrouw", die bekleed is met de zon en de maan onder haar voeten heeft en op haar hoofd een diadeem
(een kroon dus) met 12 sterren… Deze “Vrouw” is het zuivere beeld van de BRUIDSGEMEENTE (het Bruidslichaam) van de Here Jezus Christus, bekleed met de volheid en kracht van de levende God; de gerestaureerde en
14
volmaakte Gemeente, aangedaan met alle macht en kracht van Christus, haar Hemel-Bruidegom. Geen wonder,
daar Jezus Christus Zelf gezegd heeft: “Mij is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde" (Matth. 28:18).
Wij zien deze "Vrouw" uit Openbaring 12:1 "staan op de maan", die zich "onder haar voeten bevindt". Het is dezelf15
de maan die straks, volgens Goddelijke profetie, veranderd zal worden in bloed (zie Joël 2:30-31 ). Het symbool
van de BLOEDVERZOENING van en door Jezus Christus. Halleluja! In de laatste dagen zal de Bruidsgemeente
rotsvast blijven staan op de "verzoening" door het "gebroken lichaam en uitgestorte bloed" van haar Here en
16
Hoofd. Deze maan is het Schriftuurlijk teken van de Zoon des mensen (zie Matth. 24:29-30) in de hemel.
De sterren waarvan hier gesproken worden zijn het symbool van de Heilige Geest in Zijn menigvuldigheid van werk
en bediening IN en DOOR MENSENKINDEREN! Dit getuigenis staat onweerlegbaar vast (zie Openb. 1:16 en
17
20b ). Zij vormen tezamen een "kroon"..., bekleden dus (geestelijke) "top-functies", "leiders-posities" van de hoogste rang. Zij stellen dan ook 12 mannen voor, de 12 zgn. Spade-Regen-apostelen, die het Bruidslichaam (d.i. de
Gemeente van Eerstgeborenen) zullen uitleiden naar de VOLMAAKTHEID gedurende de verschrikkelijke en gruwelijke en afschuwwekkende tijd van de "verwoestende gruwel" in de laatste dagen, dit wil zeggen: op het einde
ervan…
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Hebreeën 9:11-15, “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de
meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is
niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft
daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de
verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de
eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de
overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.”
Handelingen 2:4, “En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest
hun gaf uit te spreken.”
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Zie eventueel op onze website de studie “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”, van E. van den Worm.
(noot AK)
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Zie eventueel op onze website de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm.
(noot AK)
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Joël 2:30-31, “Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd
worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HERE komt, die grote en ontzagwekkende.”

16

Mattheus 24:29-30, “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel
niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal
aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”
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Openbaring 1:16, “En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en
Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.”
Openbaring 1:20b, “de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn
de zeven gemeenten.”

5

De zon, tenslotte, is het symbool van de Vader als de Bron van leven-WEKKENDE kracht en liefde.
En zo mogen wij dus verstaan, dat zon, maan en sterren de door God geschapen symbolen zijn van de Godheid
Zelf.
Wanneer wij in dit verband dan nog lezen: “Want Zijn ONZIENLIJKE DINGEN worden, van de schepping van de
wereld aan, uit de schepselen verstaan (d.i. gekend) en doorzien, beide Zijn EEUWIGE KRACHT én GODDELIJKHEID, opdat zij (de ongelovigen) niet te verontschuldigen zouden zijn" (Rom. 1:20, SV), dan is in dit visioen (van
Openb. 12:1) sprake van de MANIFESTATIE van de VOLHEID van de GODHEID LICHAMELIJK, waarmee het
Bruidslichaam straks wordt bekleed en waardoor het bekwaam gemaakt wordt om "de werken Gods" te werken in
haar laatste bediening in de wereld, te midden van een "krom en verdraaid geslacht"!

Hoofdstuk 2

De Vrouw van Openbaring 12:1
Haar positie, roeping en plaats ten tijde van de ‘grote verdrukking’ en vóór de Wederkomst
(of Openbaring) van de Here Jezus Christus in heerlijkheid.
Wij hebben al uit Gods Woord mogen leren dat deze "Vrouw" de "tot volmaaktheid gekomen Gemeente van onze
Here Jezus Christus" is (zie Ef. 5:27) "in de laatste dagen", dat wil zeggen "op het einde van de tijdsbedeling van
de Heilige Geest". Deze periode (van in totaal 2000 jaar) is tevens de tijdsbedeling van genade, waarin wij vandaag de dag nog leven en waaraan spoedig een einde komt.
Deze “Vrouw” (de Bruidsgemeente) is tot deze volmaaktheid in Christus gekomen dank zij het Schriftuurlijke feit dat
haar Here en Hemelbruidegom heeft voorzien in datgene wat dienen moet “om de heiligen toe te rusten (SV: tot de
VOLMAKING van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus" (Ef. 4:12).
Daarom en daartoe heeft Hij “sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars" (Ef. 4:11). En al dit werk van bediening IN en DOOR de kracht
van Gods Geest vindt voortgang… “totdat wij ALLEN komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de
Zoon van God, tot een volwassen (SV: volkomen) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus".
(Ef. 4:13).
Eerder is zij beslist niet "die Gemeente zonder vlek of rimpel" (zie Ef. 5:27), maar… Gods raadsplan ZAL worden
afgewikkeld in de VOLKOMEN harmonie tussen profetie en vervulling! Wie deze onomstotelijke waarheid nog niet
heeft leren onderscheiden, is nog een betreurenswaardige ‘stumper’ op het gebied van de bestudering van het profetisch Woord. Wat hij/zij nodig heeft? Teruggaan naar de tijd "vanaf het begin…" en zich laten leiden door de
"Openbaarder van Gods geheimenissen": de Heilige Geest. Hij, dat is Gods Geest, leidt ons in "HEEL de
waarheid"; zodra wij alle EIGEN overleggingen, inzichten, denkbeelden/opvattingen, en leringen/leerstellingen –
gevormd door traditioneel onderricht, door studies die NIET onder de zalving van Gods Geest tot stand zijn gekomen, enz. – terzijde leggen. Voorwaar, het is geen gemakkelijke taak, want het menselijk "gevoel", dat o zo dikwijls
wordt versleten voor "geloof", laat zich niet zo maar verdringen; maar het is de moeite alleszins waard en ABSOLUUT NOODZAKELIJK ons alleen te verlaten op Zijn verheven leiding, in het bijzonder, waar het gaat om de interpretatie van het profetisch Woord van God. Zolang wij NIET willen "zien" en verstaan, wat Hij alléén kent en ons wil
openbaren, blijven wij “(geestelijk gezien) kinderen… heen en weer geslingerd door de golven (SV: als de vloed bewogen)
en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden" (Ef. 4:14).
Als de geprofeteerde manifestatie van “de volheid van de Godheid lichamelijk" (zie Kol. 2:9-10) in het "BRUIDSLICHAAM" plaats vindt, dan is de Bruidsgemeente gekomen in de staat van de 5 WIJZE MAAGDEN (zie Matth. 25:4,
9-10), die op het “te middernacht klinkende geroep” de BRUIDEGOM tegemoet gingen (zie Matth. 25:6), “en zij die
18
GEREED waren, gingen met Hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten" (Matth. 25:10b). Aangezien
deze tekst de kern-en-sleuteltekst is in het hele profetische gebeuren, geloven wij op grond van de openbaring
19
door Gods Geest, dat de VROUW van Openbaring 12:1 behoord tot het BRUIDSLICHAAM van 5 WIJZE MAAGDEN, "die allen met de BRUIDEGOM INGINGEN tot de BRUILOFT", omdat van deze wijze maagden wordt gezegd
dat zij in Gods ogen "GEREED waren" (volgens Matth. 25:10). Halleluja!
Het RESULTAAT (je zou ook kunnen zeggen: de VRUCHT) van dit "ingaan tot de bruiloft" wordt ons meegedeeld
met deze woorden: “En zij was ZWANGER en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren"
(Openb. 12:2). Wij maken hier dus kennis met een, in Gods ogen, GEHUWDE VROUW, (voorheen) de BRUID
VAN CHRISTUS! En het is ook alleen maar deze Bruid die in HUWELIJKSTROUW (en “in de Geest”, door het volkomen “één-van-Geest-zijn” van Bruid en Bruidegom) “GEMEENSCHAP HEEFT” met de Here Jezus Christus,
haar Bruidegom. Deze Bruiloft, dit huwelijk nu, staat spoedig te gebeuren en is dus een “echt” HUWELIJKSVERBOND. Anders kan de "uitkomst" nooit “het baren van een mannelijke ZOON" , als “vrucht” van hun “gemeen20
schap” zijn (zie Openb. 12:2-5).
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Zie noot 14.
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Voor alle duidelijkheid: VOOR de Bruiloft van het Lam wordt deze VROUW genaamd: de BRUID (van Christus). Maar NA de
Bruiloft van het Lam is zij Zijn VROUW. Net als in het natuurlijke leven. (noot AK)
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Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie

6

Een correcte interpretatie van alle gebeurtenissen welke worden genoemd in Openbaring 12, zal alle twijfel opheffen en het christenhart rustig, en vervuld van de volle zekerheid van het geloof, doen kloppen. Prijst de Here! Bovengenoemd huwelijk ZAL plaats (moeten) vinden vóór de "tijd van de grote verdrukking" want het profetisch Woord leert, dat:
1. "de buitenste duisternis" in de "gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft" (zie Matth. 22:13), de profetische periode is van "de grote verdrukking": de laatste 3½ jaar van de Gemeentelijke tijdsbedeling; en
2. “de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt
was" en “buiten het bereik van de slang (d.i. de antichrist die, tijdens de grote verdrukking van 3½ jaar, regeert)" (zie
Openb. 12:6, 14).
Het is haast niet te geloven dat (in het licht van de profetische Schriften) velen nog denken en leren dat de Bruidsgemeente van Jezus Christus door de grote verdrukking zal gaan. Zij zal persé NIET gaan door die periode van
1260 dagen (d.i. de 3½ jaar die de grote verdrukking duurt – zie o.a. Openb. 12:6)! Dat deel van de Gemeente – óf
om de woorden van Jezus' eigen gelijkenis te gebruiken (in Mattheüs 25): dat deel van "het Koninkrijk der hemelen” – dat wèl zal gaan door deze periode van 3½ jaar (of 1260 dagen), is dat deel van de Gemeente dat bestaat
21
uit "de 5 DWAZE MAAGDEN", óf zoals in Openbaring 12:17 vermeld staat: "de OVERIGEN van HAAR ZAAD".
Dat zijn dus gelovigen/christenen die behoren tot HETZELFDE LICHAAM van Christus! Want, en dit kan niet worden geloochend, zij behoren – volgens Jezus' eigen woorden – eveneens tot datzelfde “Koninkrijk der hemelen"
(zie Matth. 25:1-3) en, net als die andere 5 "wijze maagden", zijn zij MAAGDEN (d.i. REIN) en hebben LAMPEN
maar geen RESERVE-OLIE!
Ook in Noachs tijd was er (alleen) redding voor de "rechtvaardigen". De ark werd, in opdracht van God, door Noach
gebouwd voor de redding van de “rechtvaardigen”, maar… alleen Noach en zijn huisgezin gingen IN de ark, omdat
zij God “op Zijn Woord” geloofden (zie Gen. 6 en 7). Terwijl de oordelen van God over de aarde losbarstten, waren
Noach en de zijnen veilig BINNEN IN DE ARK; en net zó zal het zijn op het einde van de huidige tijdsbedeling. De
BRUIDSGEMEENTE (dus: de “wijze maagden”, volgens Matth. 25:1-3) zal worden WEGGENOMEN en VERBORGEN GEHOUDEN op een DOOR GOD VERORDINEERDE PLAATS… namelijk, IN DE WOESTIJN:
•
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was
(SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)" (Openb. 12:6).
Geprezen zij de Naam des Heren!
Dit tijdsbestek van 1260 dagen (of 3½ jaar) is de tijd van de GROTE VERDRUKKING, waarvan de apostel Johannes heeft gesproken in Openbaring 13. De Bruiloft van het Lam gaat dus aan deze tijd vóóraf, terwijl de BRUILOFTSKLEDING, waarvan gesproken wordt in vers 12 van Mattheüs 22:1-14 (wat gaat over deze “Koninklijke Bruiloft”), de (Geestes)DOOP en BLIJVENDE VERVULLING van DE HEILIGE GEEST is, zonder welke niemand de
Bruiloft van het Lam zal kunnen meemaken. Deze zelfde conditie treffen wij ook aan in de gelijkenis van de "tien
maagden" (zie Matth. 25:1-13).
Eén en ander heeft – langs de profetische lijn – ook betrekking op "DE VERMISTEN" in Lukas 17:34-37. Tot drie
maal toe leren wij hier verstaan dat, in het raadsplan van God, betreffende "de plotselinge komst van het Koninkrijk
van God", gesproken wordt van "AANGENOMEN WORDEN" (zie Lukas 17, de verzen 34, 35 en 36). Daar is dus
beslist een "AANNAME" – en wel: vóór de grote verdrukking, maar… hiertoe zullen dus alleen de “wijze maagden”
22
behoren – maar zeker GEEN “OPNAME"!
de
Het “Hem tegemoet gaan in de lucht” (volgens 1 Thess. 4:16-17) gebeurt vlak vóór de 2 (d.i. ZICHTBARE) komst,
23
óf de wederkomst óf de openbaring van Jezus Christus (dit is Zijn ZICHTBARE wederkomst , wanneer "ELK
OOG HEM ZAL ZIEN" – zie Openb. 1:7). Deze ZICHTBARE wederkomst is NA de grote verdrukking, omdat alle

Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de
VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig 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. 8:18-19). 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 (zie Ef. 4:13).
• Voor meer informatie over deze “mannelijke zoon”, zie – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com
(bij datum 28-10-2011) – de (vervolg)studie “Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 5, met de titel: “De geboorte
van de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK)
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Deze “overigen van haar zaad” zijn dus oprechte gelovigen, die echter niet tot de UITEINDELIJKE Bruidsgemeente behoren,
omdat zij niet VOLMAAKT GEREED zijn als Christus als Bruidegom, voor Zijn Bruid, komt. Ze zijn in Zijn ogen (nog) niet “zonder smet of rimpel… HEILIG en smetteloos (SV: ONBERISPELIJK)." (zie Ef. 5:27). Vandaar ook dat ze de “dwaze maagden” worden genoemd.
• Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de
Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)”, van A.
Klein. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”, van
A. Klein. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken”, van A. Klein. (noot AK)
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gelovigen dan met de Here samen wederkomen, naar deze aarde , nadat zij “Hem ontmoet hebben in de lucht”
(zie 1 Thess. 4:16-17 en Judas 1:14-15).
Glorie voor God!
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Hoofdstuk 3

De middernachtsroep
Voor de beschouwing van dit profetisch onderwerp in het licht van Gods Woord, moeten wij teruggaan naar het
boek Exodus, want daar lezen wij in Exodus 11 vers 4-6:
“En Mozes zei: Zo zegt de Here: OMSTREEKS MIDDERNACHT ZAL Ik UITTREKKEN door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon
zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin (SV: dienstmaagd) die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen
van het vee. Er zal een luid GESCHREEUW zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er
ook nooit meer zijn zal."
Zó sprak de Here toen, en iedere tittel en jota is vervuld geworden in en door de "tiende plaag" welke de Here God
deed komen over Egypte. De Bijbel vervolgt met:
“EN HET GEBEURDE TE MIDDERNACHT dat de HERE alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, vanaf de
eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene, die zich in
de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid GESCHREEUW in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode
was." (Exod. 12:29-30)
Dit "middernacht-gebeuren" is een profetisch gebeuren, dat wil zeggen dat er straks in de afwikkeling van het God26
delijk Raadsplan "iets" gebeuren zal, wat neerkomt op het volgende: aan de éne zijde zullen de oordelen Gods
komen over deze goddeloze wereld (waarvan Egypte het typebeeld is) met al de verschrikkingen van dien; en aan
de andere kant zal God de Zijnen wonderbaarlijk bezoeken om hen dan "uit deze wereld te doen gaan in een groot
27
feest en op arends-vleugelen" . Halleluja!
Dat profetisch ogenblik van "de middernachtsroep" in de laatste dagen van deze ‘tijdsbedeling van de Heilige
28
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Geest’ IN de Gemeente, wordt ons nader verklaard in de “gelijkenis van de tien maagden” , welke Jezus vertelde aan Zijn discipelen in Mattheüs 25; en in het bijzonder in vers 6, waar wij lezen:
“En TE MIDDERNACHT klonk er een GEROEP: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten (SV: gaat uit), Hem tegemoet!"
Uit deze gelijkenis treedt duidelijk de waarheid naar voren, dat dit MIDDERNACHTELIJK UUR er één zal zijn van:
zowel grote blijdschap als van grote zorg en intens leed! De evangelist Markus, in zijn "waarschuwing tot waakzaamheid", zegt: “Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat óf te
middernacht óf met het hanengekraai óf 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft" (Mark. 13:35-36).
Deze komst van Jezus, ALS DE BRUIDEGOM, DUS niet ALS DE RECHTER VAN DEZE AARDE, speelt zich af
rond-om dat middernachtelijk uur en zal plaats hebben (dat is duidelijk uit de samenhang van de profetische aankondigingen!) VÓÓR Zijn komst in heerlijkheid op de wolken des hemels, wanneer "alle oog Hem zal aanschouwen".
Dit middernachtelijk uur is wel het meest mysterieuze deel van de nacht, letterlijk en geestelijk, en het kan niet
worden geloochend, dat wij waarlijk nù al leven in dat profetische uur van een razendsnel aflopende tijd… De
Schriften vertellen ons op welk een wonderbaarlijke wijze God de machtige verlossing van Zijn volk Israël uit Egypte, nù duizenden jaren geleden, PROFETISCH verbonden heeft aan die grote èn wonderlijke verlossing van Zijn
(Bruids)Gemeente, welke Hij zal doen plaats hebben in een zeer nabije toekomst. Israël ging uit ter middernacht,
op arendsvleugels…"U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u OP ARENDSVLEU30
GELS GEDRAGEN en u BIJ MIJ GEBRACHT HEB" (Exod. 19:4).
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Hierover kunt u meer lezen in de artikelen vermeld bij noot 22 en 23.
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In 1 Thess 4:15-17 staat: “De Here Zelf zal… NEERDALEN uit de hemel, en wij… zullen… WEGGENOMEN worden in de
wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht”.
• ‘Neerdalen’ (namelijk vanuit de hemel) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus) naar de hemel.
• Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘WEGGENOMEN worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen.
• Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ONTMOETING), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad
tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om
hem EEN GELEIDE te geven BIJ ZIJN AANKOMST. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website de studies “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”, en/of “De
7 donderslagen van Openbaring 10:3” en/of “De Dag van JaHWeH (de dag des Heren)” van E. van den Worm. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website de studie “Arendsvleugelen” (Over de kracht van God), van CJH Theys. (noot AK)
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Tijdsbedeling van de Heilige Geest = De periode van het begin (of het ontstaan) van de Gemeente, die plaatsvond/doorbrak
NA de UITSTORTING van Gods Geest op het Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4). Een periode van in totaal 2000 jaar. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website de studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, van E. van den Worm. (noot AK)
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Zie noot 27.
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Israëls uittocht had plaats en was een historisch feit, door de kracht van Gods Heilige Geest. Op eenzelfde wijze
en door diezelfde Goddelijke Kracht heeft God beloofd Zijn Gemeente (Zijn Bruidsgemeente, Zijn Bruidslichaam)
WEG TE NEMEN uit deze huidige boze wereld, aan het einde van de tegenwoordige bedeling (d.i. de tijdsbedeling
of periode van GENADE, van in totaal 2000 jaar – zie noot 28), waarvan de laatste dagen welhaast ten einde lopen.
De oude Job sprak in zijn dag reeds van: “In een ogenblik sterven zij, zelfs MIDDEN IN DE NACHT; een volk
wordt heen en weer geschud en komt om;…" (Job 34:20).
Zó en net zoals wij het geschreven vinden in een vergelijkend beeld in Richteren 16:3 – “Maar Simson bleef tot
middernacht liggen. Toen, TE MIDDERNACHT, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de
berg die tegenover Hebron ligt” – zullen "de poorten van de hel" op het einde van de huidige tijdsbedeling door de
Kracht van onze Almachtige God worden verbroken in het profetisch middernachtelijk uur… De gehele wereld zal
erbij betrokken zijn! Weest daarom GEREED en toebereid, want de Bruidegom komt! Heeft ù deze Middernachtsroep al gehoord? Weet ù, dat deze Bruidegom niemand anders is dan Jezus Christus?
Is het Bloed van Golgotha óók te vinden aan de "deurposten van ùw hart" en aan "de bovendorpel van uw ziel"?
Een andere vraag, welke u misschien zal verbazen: "Is het Bloed van Jezus Christus óók ùw ENIG teken van verlossing"? Daar is géén ander teken door God vereist, want duidelijk heeft Hij gesproken: "als Ik het bloed zie" (zie
Exod. 12:13).
Laat daarom niemand u verleiden “…door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de
mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar… niet volgens Christus" (Kol. 2:8). Houdt vast aan dat
allerheiligst geloof in Jezus Christus, de Zoon van de LEVENDE God, het Lam Dat geslacht werd voor ònze zonden! Laat niemand uw kroon nemen! ONZE EXODUS (d.i. uittocht) KOMT SPOEDIG!
Deze exodus (uittocht) komt, zeker weten, "in dat middernachtelijk uur van deze tijdsbedeling" en dan zal opnieuw
dat klagelijk geschrei worden gehoord van al diegenen die hun "eerstgeboorterecht" zullen hebben verkocht voor
"een bord linzensoep van wereldsgezindheid en gelijkvormigheid"; een sterk geween dat, vanwege de angst en de
vrees welke daarin ligt en daarmee verweven is, door de ziel zal snijden…
Dan zullen Gods oordelen opnieuw komen over deze boze wereld en over allen die het Evangelie niet hebben geloofd en Christus, de Zoon van God, niet hebben geaccepteerd en gehoorzaamd. Zowel koningen op hun tronen
als bedelaars in hun vuil zullen zich realiseren dat "de één is weggenomen en de ander is achtergebleven" (vol31
gens Luk. 17:34-36). Deze WEGname is echter géén OPname! Daar is een wezenlijk en profetisch verschil!
De Heerlijkheid des Heren (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) zal dan niet meer op deze aarde worden gevonden
gedurende de tijd van de grote verdrukking; de laatste 3½ jaar van deze huidige tijdsbedeling. Sta daarom niet langer op "de drempel van twijfel en vrees", maar "kom in de ark van behoud". KOMT NU! NOG IS ER TIJD, NOG IS
ER GELEGENHEID, NOG WORDT ER GEPREDIKT…, maar het middernachtelijk uur genaakt (d.i. komt naderbij)! Géén mens kan de voortgang van Gods profetische klok tegenhouden. Laten wij daarom schuilen achter
de met Bloed bevlekte Deur van het Gebroken Lichaam van onze Here Jezus Christus… nu wij nog ademen, hier
op aarde. UITSTEL is FUNEST!!
"Heden, indien u Zijn Stem hoort, verhard dan uw hart niet" (Hebr. 3:7b-8a, 4:7b, en Ps. 95:7b). En: “Zie, NU is het
de tijd van het welbehagen, zie, nu is het (ook voor ù) de dag van het heil”! (2 Kor. 6:2b).
Amen.

Hoofdstuk 4

De grote Opwekking
Wanneer wij schrijven over deze "grote Opwekking in profetisch licht", dan bedoelen wij die "wereldwijde Opwekking" die – volgens de profetieën – zal plaatshebben onder de wonderbaarlijke UITSTORTING van de "Spade32
Regen" , welke God beloofd heeft in Zijn feilloos Woord. En dat er zo'n grote opleving van Gods wondervolle
Kracht zal zijn "in de laatste dagen van deze tijdsbedeling" is dan ook één van de vaste beloften en profetieën in de
Bijbel. De dan levende mensen zullen EEN OPWEKKING beleven VAN IMMENSE PROPORTIES, die geheel
en al verschillend is van elke andere bezoeking van God door alle eeuwen heen! Deze UITSTORTING van Gods
Kracht gaat boven alle menselijk verstand uit!
De Kracht van de Heilige Geest, die de mensen zal overtuigen van zonden, zal vergezeld gaan van de meest
vreemde en ontzagwekkende tonelen, en de meest wonderlijke dingen zullen worden gezien en gehoord in de
"Gemeenten van de heiligen": zonden zullen worden "weggeslagen" uit de harten van de mensen en ziekten en
kwalen worden "uitgebannen" door het gebed van (waarachtig) GELOOF. Halleluja! Zieken zullen dan niet genezen WORDEN – zij ZIJN genezen; en in een (ondeelbaar) ogenblik, in een oogwenk, zal alle verderfelijkheid plaats
moeten maken voor ONverderfelijkheid, want het vuur van de Heilige Geest zal alle ongerechtigheid (veroorzaakt
door de macht en kracht van satan) "uitbranden!"
Déze Opwekking van de Kracht van Gods Geest zal alsmaar toenemen, totdat de Gemeente (d.i. dat deel van de
Gemeente, ofwel van het Lichaam van Christus, dat tot de Bruid of Bruidsgemeente zal behoren) "VOLMAAKT" zal
zijn, en "VOLKOMEN GEREED" zal zijn om haar geëigende plaats in te nemen en te voldoen aan het doel van
God, dat Hij Zichzelf gesteld heeft in Zijn Almacht en Alwijsheid. Ten aanzien van dit profetische gebeuren lezen
wij in Gods Woord: “Toen… kwam de Bruidegom; en zij die GEREED WAREN, gingen met Hem naar binnen naar
31

Zie noot 22.
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Zie noot 3.
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(SV: in tot) de bruiloft, en de deur werd gesloten" (Matth. 25:10). Daarna zal de eindtijd-bediening van ‘de Bruid van
onze Here Jezus Christus’ ten volle worden ontplooid in Goddelijke Kracht en Heerlijkheid en zal, als gevolg daarvan, dit Bruidslichaam worden "WEGGENOMEN" of "AANGENOMEN" en dus NIET worden "opgenomen", zoals
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velen leren en ons willen doen geloven! Want wat leert de Schrift? “En er verscheen een groot teken in de hemel: een VROUW, bekleed met de ZON, en de MAAN was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van
twaalf STERREN… En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men (SV: Hij) haar daar zou voeden 1260 dagen” (zie Openb. 12:1-6). Glorie voor God!

Schaduwbeelden en typebeelden van deze gebeurtenis
Beeld 1: Abrahams offer
De eerste "profetische schaduwbeelden" van deze "grote Opwekking" vinden wij in het Bijbelboek Genesis, waar in
het desbetreffende hoofdstuk de Here God Zijn Verbond met de patriarch Abraham bevestigde door een offer: “En
het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel,
die tussen die stukken doorging" (Gen. 15:17).
Het Schriftgedeelte vanaf vers 17 t/m vers 21 (van Genesis 15) slaat in profetisch licht op "de eindtijd", welke haar
vervulling kent in de ambten en de bedieningen van de gezegende Geest van God in Zijn Lichaam op de gehele
aarde.
Het is in dit profetisch verband, dat er geschreven staat: “En HIJ HEEFT sommigen GEGEVEN als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen
toe te rusten (SV: tot de VOLMAKING van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God,
tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus" (Ef. 4:11-13). Dit wijst op de
"Bruiloft van het Lam", die voortduurt tot het einde van de tegenwoordige bedeling.
"Het ondergaan van de zon" (in Gen. 15:17) is de vóórafschaduwing van "het einde van de tijdsbedeling van het
Evangelie", terwijl "die rokende oven en brandende fakkel" de profetische vóórafschaduwingen zijn van de Kracht
en de Heerlijkheid van Gods Geest, gemanifesteerd in de verzegeling van het verbond "met" en "in" de Gemeente;
welke zal plaatsvinden in de laatste en tevens grootste Opwekking die de mensheid ooit te aanschouwen zal krijgen!
De "tien volkeren" waarvan wordt gesproken in Genesis 15:19-21 vormen in profetisch licht tezamen "het tienstatendom van de antichrist", waaraan onverbiddelijk een einde zal komen door de glans en de heerlijkheid en de
kracht van de Wederkomst van de Here Jezus Christus:
“…bij de OPENBARING van de Here Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met
vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Here Jezus
Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de
Here en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in
Zijn heiligen en bewonderd (SV: wonderbaar) te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof)"
(2 Thess. 1:7-10).
Aangaande deze "tien (antichristelijke) volkeren" staat er ook nog geschreven:
• "En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien ho34
rens. En op zijn koppen zeven diademen" (Openb.12:3).
• “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien
diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam" (Openb. 13:1).

Beeld 2: Het betreden van ‘het beloofde land’ onder leiding van Jozua
Ook op die gedenkwaardige Pinksterdag, waarover wij kunnen lezen in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 2,
35
beleefde de "vroege-Regen-Gemeente" een wonderbaarlijke opwekking van de BOVENNATUURLIJKE Kracht
van Gods Geest vanwege de UITSTORTING van de door de profeet Joël geprofeteerde "Regen" (zie Jl. 2:23 –
beeld van Gods Geest, het Levende Water). De symbolen hiervan kunnen wij terugvinden in het Bijbelboek Exodus; en wel vanaf hoofdstuk 12 t/m 15. De verlossing van Israël uit het "slavenhuis van Egypte", door de wonder-

33

Zie noot 22.

34

Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in
dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent:
“met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool
van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord
dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openb. 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan:
een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
35

De vroege-Regen-Gemeente = De Nieuwtestamentische Gemeente die tot groei en bloei kwam vanwege de UITSTORTING
van de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4). (noot AK)

10

36

baarlijke voorzieningen en onder de machtige overschaduwing van de Drieënige God , was een grote en grootse
opwekking in woord en daad. Wij kunnen lezen dat Israël Egypte verliet en dat zij "drie dagen door de woestijn
trokken" (zie Exod. 15:22), waarna het volk des Heren (eindelijk) aankwam en verbleef bij de “12 waterbronnen"
(zie Exod. 15:27), symbolen van de 12 "vroege-Regen-apostelen" en bij de “70 palmbomen" (zie Exod. 15:27), typerend voor de 70 oudsten, die de Here Jezus heeft uitgezonden met een speciale opdracht. Want in dit opzicht
staat er geschreven: “Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en
om ziekten te genezen, en… Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken'' (zie Luk. 9:1-6), en ook: “Hierna wees de Here nog zeventig anderen aan en zond hen
twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou… Ga heen, zie, Ik zend u
als lammeren te midden van de wolven" (zie Luk. 10:1-3).
De veertig jaren van omzwervingen in de woestijn zijn de symboliek van "de donkere eeuwen" of "de Middeleeuwen" van de huidige Evangelie-bedeling.
Aan het einde van hun woestijnreis gekomen stak het volk Israël de Jordaan over en betrad het, onder de leiding
van "de Overste van het leger des Heren", het beloofde land: “…Ik ben de Bevelhebber (SV: Vorst) van het leger van
de HERE. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem:
Wat wil mijn Here tot Zijn dienaar spreken? Toen zei de Bevelhebber van het leger van de HERE tegen Jozua: Doe
uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua deed dat" (Joz. 5:14-15). En wàt
staat er in dit verband in het Nieuwe-Testament geschreven? “Want het paste (SV: betaamde) Hem, om Wie ALLE
dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de (overste) Leidsman van hun zaligheid DOOR LIJDEN zou HEILIGEN" (Hebr. 2:10)
de
Daar was een grote opwekking in Israël tijdens de oversteek van de Jordaan! Zij VASTTEN en BADEN en de 2
BESNIJDENIS had plaats!
De Ark van het Verbond des Heren ging hen voor en baande de weg en wel zo, dat de achterhoede – de zwakken
in het leger! – kon overtrekken. Hoe wondervol! Dit hele historische gebeuren telt wonderlijke profetische
symbolen van de grote Opwekking in de laatste dagen DOOR en ONDER de opperste leiding van de Heilige
Geest, Wiens Goddelijke Kracht, als nimmer tevoren, zal worden ervaren! Amen.

Beeld 3: De opwekking van de dorre (doods)beenderen
Een andere openbaring van deze geweldige Geestes-Opwekking in de laatste dagen van de huidige ‘tijdsbedeling
ste
van genade’ (van in totaal 2000 jaar) vinden wij in het 37 hoofdstuk van het boek Ezechiël. Dáár lezen wij van
"het visioen en de opwekking van de dorre (doods)beenderen". Het "gehele huis van Israël" (dus alle 12 stammen)
zal betrokken zijn bij deze wereldomvattende Opwekking van de laatste dagen; maar laten wij NOOIT denken dat
deze door de Here God beloofde en geprofeteerde Geestes-Opwekkingen van de laatste dagen alleen maar in
verband staan met een speciaal volk of speciale natie. De Opwekkingen van en door de Heilige Geest in de laatste dagen van de tijdsbedeling waarin wij nu leven zullen DOOR DE GEHELE WERELD worden gekend en dus zullen ALLE volkeren en natiën erbij betrokken zijn!

Beeld 4: Het water dat zo hoog werd…
ste

In het 47 hoofdstuk van Ezechiël (de eerste 12 verzen) lezen wij van deze meest wonderlijke en glorieuze Opwekking van de Kracht van de Geest van God in de laatste dagen; een Opwekking, die deze wereld nimmer tevoren heeft aanschouwd.
Het "water dat zo hoog werd dat men er niet meer lopend door kon gaan" (zie Ezech. 47:5) zijn profetisch "het LEVENDE water van de Kracht van de Heilige Geest in de laatste dagen!" Het bewijs hiervoor wordt ons gegeven
door de engel die het "meetlint hanteert en tot 4 maal toe 1000 el meet…” (zie Ezech. 47:3-5), want de "profetische
el" in het Raadsplan van God is altijd het symbool van "een profetisch jaar" en het bewijs hiervoor vinden wij even37
eens in de Bijbel.
Die eerste 1000 el reiken in het Goddelijk Raadsplan, profetisch gezien, vanaf het Abrahamitisch Verbond tot de
Hemelvaart (d.i. de Opname) van de profeet Elia en de bouw van de tempel. "Hij mat weer duizend el en liet mij
door het water gaan: het water kwam tot de knieën” (zie Ezech. 47:4), en het water bleef stijgen.
De tweede meting van 1000 el reikt in profetisch licht vanaf die tempelbouw tot de Geboorte, Bediening, Dood en
Opstanding van de Here Jezus Christus met daarna de UITSTORTING van de Heilige Geest op de 120 wachtende
38
39
discipelen op de Pinksterdag in de opperzaal (zie Hand. 2:4). Sinds dit vallen van de "vroege Regen" heeft die
geestelijke Rivier zich steeds weer verdiept en "de wateren die eerst nog tot aan de heupen reikten, kwamen hoe
langer hoe hoger" (zie Ezech. 47:4-5).
• “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij
komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige
Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was)" (Joh. 7:37-39). Amen.
36

Zie noot 8.

37

Noot van de schrijver: "Profetische afmetingen" vormen een (uitgebreide) Bijbelstudie op zichzelf, reden waarom wij daar –
in deze studie – niet dieper op in zullen gaan.
38

Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com (van 21-5-2009) – de studie “De Opperzaalgemeente”, van
H. Siliakus. (noot AK)
39

De vroege Regen = Het beeld is van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het eerste Pinksterfeest (zie
Hand. 2:1-4), en was nodig voor het ontstaan en de groei van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK)
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"Nog eens mat Hij 1000 el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water
waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan" (Ezech. 47:5). En deze
wondere "tijds-afmeting" – de laatste van alle, door dezelfde engel, verrichte metingen! – reikt tot en met het einde
van dit Evangelie-tijdperk en dit sluit met die Opwekking van Goddelijke Kracht, waardoor miljoenen zullen worden
gered en het Koninkrijk van God op aarde zullen binnengaan!
De "VOLLE Evangelie boodschap" – van "Engedi tot Eneglaim" (zie Ezech. 47:10) – zal dan worden gepredikt
in de Kracht van Gods Geest. "Van Engedi tot Eneglaim toe" … "Van kalf tot stier" … Van het reinigend bloed
van Christus tot de doop met de Heilige Geest (volgens Hand. 2:4)! “Want als het bloed van stieren en bokken en
de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer
zal het bloed van Christus,… uw geweten REINIGEN van dode werken om de levende God te dienen!" (Hebr.
9:13-14).
"De grote hoeveelheid vissen" (zie Ezech. 47:9) zijn de miljoenen zielen die straks nog gered zullen worden voor
de eeuwigheid en “en ALLES waarheen deze beek komt, ZAL GEZOND WORDEN EN LEVEN" (zie Ezech. 47:9).
Dit wijst op die grote Opwekking van de helende (d.i. genezende) Kracht van de Here Jezus Christus!
"Dit water… stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond"
(zie Ezech. 47:8). Gods volk zal het ervaren en (eensgezind) tezamen komen in een grote bijeenkomst, "opdat zij
allen één zullen zijn". (zie Joh. 17:21a).
Dit is wat Jezus Christus eenmaal heeft gebeden en wat straks ook in vervulling zal gaan. Echter NIET door menselijke kracht, menselijke wijsheid of menselijke organisatie(s); maar enkel en alleen door de BOVENNATUURLIJKE Kracht en heerlijkheid van de Heilige Geest. Geprezen zij de Naam des Heren!

Beeld 5: De Vrouw van Openbaring 12 40
En de allen-overtuigende en alle-tegenwerping-terzijde-stellende profetie aangaande de grootste Opwekking van
alle tijden zien wij "gemanifesteerd" in de uitbeelding van "de Vrouw bekleed met zon, maan, en sterren"… zijnde
de openbaring van de Bruidsgemeente van de Here Jezus Christus in welke "de volheid van de Godheid
Lichamelijk" wonen zal (zie Openb.12:1-6).
Het is het door Johannes ontvangen beeld van de "VOLMAAKTE Gemeente", de Bruidsgemeente (volgens Ef.
5:27); "een gehuwde vrouw" (volgens Openbaring 12:2 – want “zij was ZWANGER en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren”, het gevolg van “gemeenschap” en dus van een “huwelijksverbond”, namelijk
die van “de Bruiloft van het Lam van God”)!
De "zon" is het hemelse symbool van de volheid van de Kracht van de Vader-God; de "maan" is het hemelse symbool van de Goddelijke Zoon en, "veranderd en druipend van Bloed", is het symbool van de eeuwige Verzoening in
en door het kostbaar Bloed van Jezus Christus, Die de Verzoening Zelf is! De Bruidsgemeente zal vast staan op
deze Verzoening, het gebroken Lichaam en het uitgestorte Bloed van de Here Jezus Christus, tot het einde toe!
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke genade! En dan de "sterren": de hemelse symboliek van de gezegende
Heilige Geest in Zijn menigvuldige werkingen. Het gehele beeld is dus dat van de Bruid van de Here Jezus Christus "bekleed met al de volheid en de kracht van de Godheid Lichamelijk" tot OVERWINNING.
Amen.

Hoofdstuk 5

Een herstelde Tempel
Zal die er zijn?
Met de beschouwing van dit onderwerp (“een herstelde Tempel”) in profetisch licht, als onderdeel van Gods plan in
de laatste dagen (van de eindtijd) en ter beantwoording van de hierboven gestelde vraag (“zal die er zijn?”), willen
wij beginnen met een profetie, welke te vinden is in het Bijbelboek Daniël. Wij kunnen hierover beter schrijven als:
een "profetische OPDRACHT" (ofwel: “bevel”!), door God aan Zijn dienstknecht gegeven.
Daniël 12 vers 4: "Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim (SV: sluit deze woorden toe) en verzegel dit boek tot
de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen."
Toen Daniël dit bevel werd gegeven door de Engelachtige Boodschapper en Openbaarder Gabriël, bevond hij zich
in Babylonische gevangenschap (en dus in ballingschap). Wij hoeven er dan ook niet aan te twijfelen dat de profeet
(gehoorzaam als hij was in zijn bediening aan God), onmiddellijk heeft gehoorzaamd en dit boek dan ook "gesloten" (d.i. verzegeld) heeft gehouden!! Dat "boek" was en is HET WOORD VAN GOD, dat tot hem kwam. Wij leren
hier meteen verstaan dat de VOLLEDIGE openbaring, de uitleg van het Woord van God, plaats zou hebben wanneer "de tijd van het einde" aangebroken zou zijn; want het zou gesloten moeten blijven “TOT de tijd van het einde”. DUS NIET LANGER!!! Dit betekent niet dat er geen machtige en wondervolle openbaringen zijn geweest van
de Goddelijke waarheden in het verleden; maar ons wordt hier wel duidelijk gemaakt dat het grootste gedeelte van
die ALGEHELE openbaring bewaard moest blijven voor… DE EINDTIJD.
De Here Jezus Zelf begon enigszins met het in het licht stellen van de waarheid toen Hij "het verstand van Zijn discipelen opende"; want wij lezen daarover het volgende: "Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften
begrepen" (Luk. 24:45). En dat wat zij in die tijd begrepen, was dan nog alleen maar dat, wat betrekking had op
Jezus Zelf en Zijn Messiaanse bediening, met alles wat daarmee gepaard ging. Vandaar dat er staat geschreven:
40

Zie noot 2.
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“…dat ALLES vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en
in de Psalmen" (Luk. 24:44b). De Here gaf de Zijnen de kracht en de Wijsheid om al die Schriften te verstaan.
En zó mogen wij in deze huidige tijdsbedeling, en in het profetisch licht van het Woord van God, (leren) verstaan
dat het voornaamste en grootste gedeelte van het Goddelijk Plan (voor zover het de verlossing en het herstel van
de Gemeente betreft) haar "ontvouwing" zal vinden overeenkomstig Gods bevel als Gods algehele openbaring aan
Zijn Gemeente. De bevestiging en vervulling van de profetieën van God door en in de loop van de geschiedenis en
de historie van de volkeren is niet te ontkennen. Dit is dan ook de reden dat wij onze hoofden kunnen opheffen en
onze monden mogen openen tot lofprijs en dankzegging van Hem, in Wiens eeuwige Handen leven en dood besloten liggen; Hij…
• Die "deze laatste dagen" heeft doen aanbreken…;
• Die de geprofeteerde eindtijd met rasse schreden, ja, in een niet-te-stuiten vaart naderbij brengt…;
• Die het openbarende Licht van Zijn Heerlijkheid bij voortduring doet nederdalen vanuit Zijn hemelen op de gewijde bladzijden van Zijn Eeuwig Woord – méér dan ooit tevoren! – als Zijn antwoord op de gebeden van Zijn
heiligen in deze tijdsbedeling en zódoende tegemoet komend aan de steeds toenemende geestelijke honger
naar de Waarheid. Halleluja!
Het is de gezegende Geest van God, Die ons ten volle bekwaam maakt om die Waarheid te verstaan, die
ONlosmakelijk verbonden is aan de dagen, waarin wij leven. Want NU zijn het DE LAATSTE DAGEN… NU IS
de tijd van HET EINDE AANGEBROKEN en mogen en kunnen wij de waarheid ten volle verstaan; en het is deze
Waarheid (d.i. Gods Waarheid), die ons voor eeuwig vrij zal maken. Glorie voor onze God en Vader van Jezus
Christus! In déze dagen wil de Geest van God ons bekwaam maken om Gods Woord te onderzoeken, om dat
Woord NA TE SPEUREN. Het is NU DE TIJD, waarin mannen en vrouwen Gods moeten geloven dat onze almachtige en getrouwe God hun geroep, hun geschrei, hun hartekreet zal beantwoorden vanuit de hemel… net zo zeker
als Hij dat deed, toen Hij antwoordde op de zielekreet van de profeet Daniël, ten dage dat deze zich met zijn volk
bevond in een nationale ellende en geestelijke nood.
God is altijd Zijn eigen Uitlegger geweest. Is het duidelijk, wat wij bedoelen? Hij alleen kan alles duidelijk maken.
Dit geloof moet ons doen juichen, omdat wij ONvoorwaardelijk kunnen vertrouwen dat straks de algehele voltrekking zal plaatsvinden van alles wat in het grijze verleden geprofeteerd werd door heilige mensen Gods. En in dit
geloof en in deze geest dienen wij, in alle nederigheid, de uitspraken van Gods Woord te aanvaarden met het vurige verlangen om slechts DE WAARHEID (van God) te kennen; want, voorwaar wij leven in vruchtbare dagen voor
zover het de studie van Gods Woord betreft!

De Israëlitische Tabernakel 41
Daarom beginnen wij nu, tot goed begrip (van alles wat met bovenstaande titel van “een herstelde tempel” te maken heeft), met de Israëlitische TABERNAKEL. Dat heiligdom van God, met die speciale structuur, dat de naam
"Tabernakel" kreeg en dat door Mozes werd opgericht onder het directe toezicht en de feilloze instructie van
de Allerhoogste God. JaHWeH was de Ontwerper en de Architect van Zijn eigen PROFETISCH BOUWWERK,
dat opgetrokken werd overeenkomstig Zijn uitdrukkelijke aanwijzingen en uitbeelding. “Zie dan erop toe DAT U
HET MAAKT NAAR ZIJN ONTWERP, dat u (d.i. Mozes) op de berg getoond is” (Exod. 25:40) en “…een afbeelding
(SV: HET VOORBEELD) en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig EEN AANWIJZING VAN GOD die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig
het voorbeeld dat u op de berg getoond is” (Hebr. 8:5).
En dit "voorbeeld", deze "uitbeelding", werd aan Mozes gegeven in de eerste reeks van 40 dagen, toen hij met God
alleen was op de berg en in dezelfde periode dat hij uit Gods Handen de twee stenen Wetstafelen ontving. Ontworpen door God Zelf en gegeven in zulke wonderbaarlijke omstandigheden en enkel en alleen voor zulke hoogst
heilige doeleinden, is het niet moeilijk te verstaan dat wij hier te maken hebben met de grootste symbolische profetie in de Bijbel; en dus met een PROFETISCHE CONSTRUCTIE zonder weerga. Het is ONmogelijk om in dit bestek alle verborgen profetische waarden ten volle weer te geven en alle geestelijke diepten uit de uit de doeken te
doen. Dat u dit ook zult (willen) inzien. Wij vertrouwen er echter op dat wat wij hier uit genade zullen neerschrijven,
voldoende zal blijken te zijn tot het goed verstaan van het onderwerp dat wij hebben "aangesneden".
Het oorspronkelijke doel van de Tabernakel wordt als volgt weergegeven: “En zij moeten voor Mij een heiligdom
maken, zodat Ik IN HUN MIDDEN KAN WONEN” (Exod. 25:8). De Tabernakel was dus bedoeld als WOONPLAATS, als WONING van God Zelf! JaHWeH-God wilde in alle werkelijkheid onder Zijn volk WONEN. Zijn heilige Tegenwoordigheid en Heerlijkheid zou temidden van hen gevonden worden…
Deze TABERNAKEL was de "woning" van JaHWeH-God. Het was Gods uitgesproken wil om "daadwerkelijk"
temidden van Zijn volk te wonen. Daarvandaan dan ook dat wij in de Schriften de volgende benamingen kunnen
vinden voor hetzelfde Bouwwerk: "de Tabernakel van de Getuigenis" (zie o.a. Exod. 38:21, Num. 1:50, 53, 10:11) en "de
Tent van Ontmoeting (SV: Samenkomst)" (zie o.a. Exod. 27:21, Lev. 1:1, Num. 1:1). Eén van de meest wonderlijke openba42
ringen van deze Tabernakel als "Woning van God" vinden wij in de ''dek-/overkleden" . Er waren er DRIE!

41

Zie eventueel op onze website de studie “Christus in de Tabernakel” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël”
(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe), van E.
van den Worm. (noot AK)
42

De 3 dek-/overkleden = Een verwijzing naar het feit dat wij, als het ware, BEKLEED of OVERKLEED dienen te worden met
God in Zijn 3 Openbaringsvormen van Vader, Zoon en Heilige Geest.
• Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van deze overkleden/dekkleden, zie dan hoofdstuk VII (vanaf
blz. 30) van de studie “Christus in de Tabernakel” (dat gaat over het dak/de bedekking van de Tabernakel). (noot AK)
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Het eerste:

Het tweede:

Het derde:

Het KLEED van GEITENHAAR (zie Exod. 26:7-13): typerend voor de Heilige Geest INWONEND in
de ontelbare zielen van verloste en door-het-bloed-gewassen heiligen, die ontelbaar zullen zijn als
het zand aan de oever van de zee ten dage van wederkomst van de Heer (zie Hebr.11:12).
Het KLEED van ROODGEVERFDE RAMSHUIDEN (zie Exod. 26:14a): als het "middelste dek/overkleed" en dat de symboliek is van het "alverzoenend-werk" van de Here Jezus Christus op het
kruis van Golgotha. Hierin vinden wij tegelijkertijd "het fundament van alle dingen". Het jonge lam
van de schapen of van de geiten was Gods "symbool" van Jezus-Messias, als "het Lam van God,
Dat de zonden van de wereld wegneemt"! (zie Joh. 1:29). Dit dek-/overkleed was dus het door God
Zelf gestelde symbool van Jezus, de Zoon van God: de centrale Figuur in de Godheid.
Het KLEED van ZEEKOEIENHUIDEN (SV: “dassenvellen” – zie Exod. 26:14b): typerend voor de
Vader-God Zelf. Dit dek-/overkleed lag over de gehele Tabernakel.

De drie dek-/overkleden TESAMEN maken het symbool uit van de GODHEID of van God, Die Zichzelf openbaarde aan Zijn volk, als God de Vader, God de Zoon (Jezus), en God de Heilige Geest. In deze openbaring ligt
besloten: "heel de volheid van de Godheid lichamelijk" (zie Kol. 2:9), terwijl de Tabernakel zelf het symbool was
van DE GEMEENTE.
Een andere profetische openbaring wordt gevonden in de afmetingen van dit HEILIGDOM. Wij moeten niet vergeten dat God dit heiligdom niet alleen bedoelde als te zijn: ZIJN WONING, maar ook als de plaats waar de bediening van verzoening voor de zonde kon plaats vinden en als de plaats waar gemeenschap met God kon
worden verkregen (door offers te brengen). Daar waren in totaal twee afdelingen: de éne afdeling van de Tabernakel heette Het HEILIGE òf Het HEILIGDOM (hierin had de bediening van verzoening iedere dag opnieuw plaats),
terwijl de andere Het MEEST HEILIGE, Het HEILIGE der HEILIGEN of Het ALLERHEILIGDOM werd genoemd.
43
Hierin bevond zich ‘de Ark van het Verbond’ met de Cherubs van Heerlijkheid, waartussen de Shekinah-glorie
neerdaalde.
“Het Heilige” was een compartiment met de volgende afmetingen: 10, 20 en 10 el en had dus als inhoud 10x20x10
= 2000 el³ (kubieke el). Waar "de profetische el, el² òf el³" altijd het symbool is van een profetisch jaar, daar hebben
wij hier dus 2000 profetische jaren, gedurende welke De Verzoening elke dag geldend is voor de vergeving van
zonden (d.i. het uitdelgen van alle ongerechtigheden van Gods volk). Zij zijn typerend voor de 2000 jaren van de
Evangelie-bedeling waarin wij nu leven en waarin de verzoenende kracht van Jezus Bloed nog altijd dezelfde is
tot vergeving van zonden. Dit zal zo voortduren tot en met de sluiting (d.i. het einde) van deze tijdsbedeling.
Zoals Aäron in die dagen het volk diende, zó doet Christus het nu! "Want Jezus Christus is onze grote Hogepriester en de Apostel van onze belijdenis" (zie Hebr. 3:1). Amen.
Het Meest Heilige òf Het Heilige der Heiligen had de volgende afmetingen: 10, 10 en 10 el en zodoende als inhoudsmaat 10x10x10 = 1000 kubieke el, (profetisch gezien) overeenkomende met 1000 profetische jaren. Deze
zijn de symboliek van die 1000 jaren van het 1000-jarig VREDERIJK, waarin God Zelf zal wonen met Zijn volk op
deze aarde.
Wij vinden deze zelfde 1000 jaren terug in de profetie van Daniël over "de 70 (jaar)weken" (zie Dan. 9:24-27). Dàn
zal “de Heerlijkheid des Heren deze aarde bedekken, zoals de wateren nu de zee" (zie Hab. 2:14); met andere
woorden: deze aarde zal dan vol zijn van Gods Heerlijkheid!
Naast deze twee geopenbaarde symbolen in de Tabernakel zijn er nog vele andere, welke alle juist dienen te worden onderscheiden, omdat zij hun eigen plaatsen en geestelijke waarden hebben; maar allen overtuigen zij ons
van dezelfde waarheid: DE HERE-JEZUS-CHRISTUS IN DE TABERNAKEL. Het is hier echter, gezien het te be44
handelen onderwerp, niet de plaats om hier dieper op in te gaan.
Om in ‘het Meest Heilige’ te komen moest men door ‘het Heilige’. De Voorhang òf het Voorhangsel (d.i. een speciaal geweven gordijn) scheidde beide afdelingen van elkaar – vormde dus de scheiding. In "overdrachtelijke zin" betekent dit dat eerst de 2000 jaren van dit Evangelie-tijdperk moeten zijn meegemaakt, en wel in “een levende ervaring van het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid", willen wij kunnen deelhebben in de glorie en de vol-heerlijke
openbaring van het 1000-jarig Vrederijk van Christus op aarde. Of het nu was in symbolische zin in de Tabernakel
of in de wonderbare anti-typerende realiteit, de waarheid hierdoor geopenbaard is nog altijd dezelfde, namelijk deze: Verzoening gaat vooraf aan gemeenschap met een barmhartige God en Vader. Geprezen zij Zijn Naam!
Na de ten-hemel-schreiende zonde van Israël – namelijk: de aanbidding van het gouden kalf – beval God Mozes
om deze Tabernakel "ver weg van de legerplaats" op te slaan; en voortaan moest een ieder die tot God wilde naderen om Hem te dienen een eind weg, uit het legerkamp, gaan en het volk verlaten om aan Hem offers te brengen… Hoe wondervol zijn in dit verband de woorden van de apostel, waar hij (onder de zalving van de Geest) zegt:
“DAAROM heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, BUITEN DE POORT GELEDEN. Laten
wij dan naar Hem uitgaan BUITEN DE LEGERPLAATS en Zijn smaad dragen” (Hebr. 13:12-13). En het is ook
vandaag de dag maar al te waar dat wij – willen wij Jezus Christus waarlijk volgen – het kamp van "de orthodoxe
gelovigen" MOETEN verlaten en ons van hen moeten distantiëren, om zo de smaad van Christus te dragen als leden van Zijn Lichaam, de Gemeente. Gezegend is hij/zij die déze wondervolle gemeenschap verstaat, welke ge45
vonden en ervaren wordt in "de afscheiding naar de wil van God" , om dan vervolgens alles achter te laten wat
43

Shekinah-glorie = In het “Heilige der Heiligen”, werd eens per jaar het ONweerstaanbare Licht van de Shekinah geopenbaard. Dit Licht, deze Glorie, deze Heerlijkheid, werd alleen maar “gezien” door de hogepriester en dan alleen nog maar op de
Grote Verzoendag (Lev. 16). Dit nu is typerend voor het 1000-jarig Vrederijk van Christus (het Meest Heilige is een wonderschoon schaduwbeeld) waarin de Heerlijkheid van God en van het Lam het waarachtige Licht zal zijn!! (noot AK)

44

Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Tabernakel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie dan
de studieverwijzingen bij noot 41.

45

Zie eventueel op onze website de studie “Drie grote toekomstige scheidingen” van H. Siliakus. (noot AK)
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de opmars van de discipel naar Sion kan stuiten! Een dergelijke ervaring in het christelijk leven is heel dikwijls zo
bitter-teleurstellend als de "wateren van Mara", maar even dikwijls zo zoet-versterkend door de Tegenwoordigheid
van Hem, Die ons geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht en tot de glorie van Zijn Koninkrijk. Geprezen zij Zijn
dierbare Naam!
Dan is daar nog deze wonderbare profetische waarheid, welke wij niet ONvermeld willen laten: Met betrekking tot
en in verband met “de Tabernakel van de Getuigenis” in de woestijn is Mozes "het manneke", òf "de mannelijke
zoon"! Geboren en getogen en temidden van alle gevaren veilig bewaard op Gods bevel, ontkwam hij aan de dood,
toen Farao het bevel gaf om een einde te maken aan de levens van al de, in die dagen, in Egypte geboren mannelijke baby’s… Mozes was de door God Zelf gekozen bevrijder van het volk Israël en een mensenkind, een sterveling, waarin God – naar Zijn eigen voornemen – Zichzelf grotelijks zou manifesteren. Daarvandaan dat Farao (als
satans instrument) een einde probeerde te maken aan dit, door God, gekozen leven. Maar wanneer God tot iets
besluit, is satans actie vruchteloos!
Datgene wat wij hierboven hebben neergeschreven zal mogelijk (?) niet een ieder direct duidelijk zijn en dus zal
niet iedere lezer (m/v) het ten volle verstaan; maar wij zijn er wèl zeker van dat – met de voortgang van al deze
profetische beschouwingen – dit ONomstotelijk bewijs van de profetische waarheid helder en klaar op de voorgrond zal treden; omdat het hoogtepunt van deze climax in DE GEMEENTE wordt gevonden. De Tabernakel IS
het zuivere type van de bloedgewassen Gemeente van de levende God! Van hier verder gaande, komen wij
van de symboliek van Israëls Tabernakel tot de symboliek van de Tempel… Deze Tempel zullen wij nu nader beschouwen.

De Tempel van Salomo
Net als de Tabernakel, is ook de Tempel een typerende en profetische structuur; een profetisch bouwwerk, gebouwd op nog grotere schaal en van een ONgeëvenaarde schoonheid en pracht… met een symbolische waarheid
in ieder onderdeel ervan. Wij kunnen en mogen dan ook in dit verband de Tabernakel beschouwen als "het fundament". De Tempel spreekt van dezelfde profetische boodschap in gròter verband… een gedetailleerde openbaring
van dezelfde waarheid! Net zoals God Mozes alle Goddelijke aanwijzingen gaf voor de bouw en de opstelling en
de dienst (nl. de aan deze dienst verbonden ceremonieën en rituelen) van Zijn Tabernakel, net zo gaf Hij aan David, de koning, het Goddelijk Plan en al de specificaties van de Tempel, die David zo vurig begeerd had te bouwen
tot eer van zijn God en tot heerlijkheid van Zijn Naam. Van déze Tempel heeft God eenmaal gezegd: "…Ik heb dit
huis dat u gebouwd hebt, geheiligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen...” (1 Kon. 9:3b).
In deze Tempel plaatste Salomo een “gegoten zee" (zie 1 Kon. 7:23) – een verwijzing naar en een beeld van “de
GLAZEN ZEE” uit Openbaring 4:6 en 15:2 – en deze “gegoten zee” was op de ruggen van 12 runderen geplaatst:
“…drie naar het noorden gekeerd, drie naar het westen gekeerd, drie naar het zuiden gekeerd en drie naar het
oosten gekeerd... Al hun achterlijven waren naar binnen gekeerd” (1 Kon. 7:25). Voor het dagelijks gebruik was
het de aangewezen plaats voor de priesters om zich te wassen en te baden (ofwel: TE REINIGEN); en in dat
46
geval was de inhoud ervan 2000 bath aan water! Dit deden de priesters vele malen per dag, en in ditzelfde water werden ook al de volgelingen gedoopt die de God van Israël hadden aangenomen.
Ten aanzien van deze "glazen zee" mogen wij opmerken dat wij te maken hebben met één van de meest opvallende – vanzelfsprekend: ogenschijnlijke – tegenstrijdigheden in de Bijbel. Ieder kind van God weet echter door het
geloof en door nauwkeurig Schriftonderzoek dat er van werkelijke tegenspraak bij God geen sprake kan zijn. Toch
zijn er in onze tijd velen die zoiets voor mogelijk houden. Wij nemen hen echter niet serieus.
In 2 Kronieken 4:5 staat namelijk geschreven dat de inhoud 3000 bath is. Zo op het eerste gezicht komt dit niet
overeen met de eerder in Gods Woord gegeven inhoudsmaat van 2000 bath (zie 1 Kon. 26); maar in het licht van
de Schriftopenbaring zelf, onder de zalving van de Geest, zien wij dadelijk dat wij hier te maken hebben met één
van de wonderlijkste symbolieken, die een PROFETISCHE STREKKING hebben. Ten eerste zijn de 12 runderen
(als “lastdragers”) typebeelden van de 12 apostelen van de Here! De grote "gegoten zee", die zich op hun ruggen
bevond en die in het dagelijkse gebruik 2000 bath inhield, was het goddelijk symbool van de huidige tijdsbedeling; de bedeling van de Gemeente van 2000 jaren, ook wel genoemd ‘de tijdsbedeling van de Heilige Geest’, gedurende welke periode de "Stromen van levend water" (lees Joh. 7:37-39) zouden voorzien in de levensbehoeften
van de kinderen Gods (geestelijk, wel te verstaan)!
Het feit dat deze "gegoten zee" gedragen werd door de ruggen van 12 runderen, van welke wij al geschreven hebben dat zij de typen zijn van de 12 apostelen van de Here, is tevens het Schriftuurlijk bewijs van de juistheid van de
interpretatie; want iedere christen weet dat de huidige tijdsbedeling van het Evangelie gebouwd werd op "het fundament van de apostelen en profeten", waarvan Jezus Christus Zelf "de Uiterste Hoeksteen" is. Ook, dat ieder
nieuw geboren schepsel zich op dat fundament moet bevinden, want daar is géén ander! Amen. Alles wat wij nu
weten van de dood en de Opstanding van Jezus Christus, is tot ons gekomen door de bediening van de Heilige
47
Geest, werkend in en door de apostelen en de discipelen van de eerste (d.i. vroege Regen ) Gemeente; en de
apostel Paulus heeft deze bediening van de Geest gekoppeld aan de "dienstbaarheid van ossen, als "lastdragers",
toen hij schreef: “Een dorsende os mag u niet muilbanden,...” (1 Tim. 5:18a). Met andere woorden wil dit zeggen: U
mag niet toestaan dat de prediker, de arbeider Gods, zal arbeiden èn sterven uit nood! Om nu terug te keren
naar die "gegoten zee", merken wij op, dat, alhoewel er in 2 Kronieken 4:5 geschreven staat: 3000 bath, er hier
toch géén sprake is van een fout of van tegenspraak, want deze 3000 bath waren daar, wanneer die "gegoten zee"
BOORDEVOL gevuld was met rein en helder water… Wanneer nu 2000 bath symbolisch overeenkomen met de
46

Een bath is vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter. (noot AK)

47

ste

Vroege Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het (1 Nieuwtestamentische) Pinksterfeest, in
de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4, als (voor)vervulling van Joel 2:23-29. (noot AK)
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2000 jaren van de tegenwoordige Evangelie-bedeling, zo komen de 3000 bath overeen met deze 2000 jaren + nog
1000 jaren van het Koninkrijk Gods (d.i. het 1000-jarig Vrederijk). Daar is dus helemaal géén tegenstrijdigheid hier;
integendeel, daar is juist Bijbelse harmonie.
Dit 1000-jarig Vrederijk van Christus is DE VOLHEID VAN ALLE DINGEN, welke werden beloofd onder het
Abrahamitisch Verbond van de Here Jezus Christus. Halleluja! Het is dàt profetisch tijdperk, waarvan is geprofeteerd dat het de gehele aarde zal "vervullen". Het betekent ook de profetische "afronding" van "de 7 dagen des Heren” (waarbij 1 dag staat voor 1000 jaar, dus in totaal 7000 jaar), vanaf het begin van de schepping tot... de 3000
jaren vanaf Christus' geboorte tot het einde van het 1000-jarig Vrederijk.
Er waren vele dingen (objecten) in de Tabernakel die symbolische representaties waren van de kracht van God in
latere dagen, zo ook in de Tempel. Eén van de grootste kenmerkende typen in de Tempel is dat van de 120
priesters. Deze bliezen op de inwijdingsdag van de Tempel hun trompetten en zij deden dat op zulk een wonderbare wijze, dat de heerlijkheid van de Here en de bovennatuurlijke kracht van God op zo'n machtige wijze werd
gemanifesteerd, dat deze priesters zelf niet konden blijven staan om te dienen (zie 2 Kron. 5:12-14). De HEERLIJKHEID van de Here had HET HELE HUIS VERVULD! Deze priesters maakten EENZELFDE GELUID – zij waren "eendrachtig, eensgezind" in de Here. Hun aantal is kenmerkend, want wij vinden precies hetzelfde aantal
48
bloedgewassen en wedergeboren kinderen Gods op de Pinksterdag in de opperkamer in Jeruzalem, waar zij –
op bevel van de Here – verbleven en aanhielden in eendrachtig gebed, TOTDAT zij werden aangedaan met kracht
vanuit de hoogte (zie Hand. 2:1-4).
Toen die kracht openbaar werd in de Doop met de Heilige Geest, waarmee zij allen gedoopt werden, begonnen zij
allemaal “te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken" (zie Hand. 2:4) waardoor zij eenzelfde
(Goddelijke) boodschap doorgaven. Amen.
Ten tijde van Salomo werd de Tempel "ingewijd" en ten dage van die 120 discipelen werd de Gemeente van God,
het Lichaam van Christus, "ingewijd". En de Tempel van de Heilige Geest èn de Tegenwoordigheid van God in hun
verheven openbaring, werden op een even wonderbaarlijke als majesteitelijke wijze gemanifesteerd IN die bloedgewassen en met Gods Geest vervulde mensenkinderen, waarvan het aantal aanwezigen nauwkeurig overeenkwam met dat in de Tempel van Salomo. ZO sluiten in profetie en openbaring type en anti-type aaneen: de symboliek gaat over in het reële… het Woord van God wordt VERVULD. In beide zien wij "het einde van alle vlees". Glorie voor God!
Op de Pinksterdag (zie Hand. 2) werd dus DE WARE TEMPEL ingewijd IN de "geheiligde lichamen van Gods kinderen" en daardoor werden zij "koningen en priesters van de Here" (zie Openb. 1:6), "dienaren van het ware Heiligdom, opgericht door de Here God en niet door mensen" (zie Hebr. 8:2) en waarvan de Here Jezus Christus de
Hogepriester is en het Hoofd van de Gemeente, hetwelk Zijn Lichaam is. Geprezen zij Zijn wondervolle Naam! Hoe
wonderbaar de Tempel ten tijde van koning Salomo ook was, tòch voldeed die niet en moest die eenmaal als type
verdwijnen om plaats te maken voor het beeld van de zaak zelf; en zo zien wij dan ook "de Tegenwoordigheid van
God" uit deze tempel van steen wegtrekken en Zich manifesteren in dat gezelschap van bloedgewassen en met de
Geest vervulde heiligen, die allen zonder uitzondering de bitterheid van de dood op het kruis hadden gesmaakt en
ingevolge het ontvangen bevel ook hadden gewacht op de "Belofte van de Vader" òf de gezegende Heilige Geest.
De "verzegeling" van deze Schriftuurlijke waarheid wordt hierin gevonden.
Mozes was, zoals wij al eerder hebben geschreven, de "mannelijke zoon van de Tabernakel in de wildernis"; en de
gedachte welke hieraan ten grondslag ligt is die van "bevrijder" òf "verlosser". Zó is Jezus Christus de "Mannelijke
Zoon" met betrekking tot de grotere openbaring van Gods plannen in de Tempel van Salomo; want, zoals Farao
het bevel gaf tot algehele uitroeiïng (vernietiging) van alle mannelijke zuigelingen die uit de Hebreeuwse vrouwen
in Gosen werden geboren (zie Exod. 1:16), zó vaardigde ook koning Herodes het bevel uit om elke baby van het
mannelijk geslacht in Israël te doden ten tijde van de geboorte van Christus (zie Matth. 2:16). Dat wat waar werd
aangaande Mozes en de Tabernakel, werd ogenblikkelijk in waarheid gedemonstreerd in het geval van Jezus
Christus en de Tempel. Géén van deze duivelse aanvallen, om de gezalfde bevrijders te vernietigen, had succes.
In beide gevallen trad God Zelf tussenbeide en Zijn voorzienigheid stelde beiden in veiligheid. Hoe adembenemend
wordt dit machtig optreden van God, wanneer wij bedenken dat er 1600 jaren liggen tussen deze beide gememoreerde feiten (voorvallen)! Op beide ligt het zegel van Gods bemoeienis, zoals aan beide ook de diabolische (d.i.
duivelse) opzet verbonden is om Gods plan te verijdelen.
Daar is – profetisch gezien – nog een diepere betekenis: beide ONweerlegbare feiten spreken niet alleen van
Gods machtige en overwinnende interventie, maar wijzen ook ONafwijsbaar heen naar de uiteindelijke triomf en
zekere overwinning van Gods voornemens over alle machten van de hel! Daarom geloven wij ook dat de "profetische parallel" van de slot-manifestatie van Gods Kracht en Heerlijkheid gevonden zal worden IN en gemanifesteerd zal worden DOOR Zijn Lichaam… De profetische lijn ten aanzien van Gods woning is dus de volgende: TABERNAKEL – TEMPEL – GEMEENTE. Amen.

De Gemeente als de herbouwde (herstelde) Tempel van God 49
Wij hebben al eerder geschreven dat de slot-manifestatie van de kracht en de heerlijkheid van God zal geschieden
IN en DOOR de Gemeente, het mystieke Lichaam van Christus. " Opdat nu DOOR DE GEMEENTE aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God BEKENDGEMAAKT ZOU WORDEN, volgens het EEUWIGE VOORNEMEN dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Here” (Ef. 3:10-11).
Het hoogtepunt van de climax van alle werkingen Gods zullen tot een triomferende volmaaktheid worden gebracht
IN en DOOR het LICHAAM VAN CHRISTUS, d.i. DE GEMEENTE; óók de OPENBARING van de SLOT48

Zie noot 38.

49

Zie noot 11.
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VEBORGENHEID, waarvan wij kunnen lezen in Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende
engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden (SV: zo ZAL DE
VERBORGENHEID GODS VERVULD WORDEN)…”.
Want de Gemeente is een (UIT de wereld) "uitgeroepen" en “afgezonderd" Lichaam dat, vanwege het geloof in de
Verzoening van Jezus Christus, door de uitstorting van Zijn bloed op het kruis te Golgotha, èn door het Woord èn
de (uit)werking van de Heilige Geest "wedergeboren" en "vervuld is met de Heilige Geest". Amen.
50
Christus' Lichaam, de Gemeente (beter gezegd: de Bruidsgemeente, de zgn. “wijze maagden” uit de Gemeente ,
volgens Matth. 25:1-13 – noot AK), zal in de laatste dagen VOLMAAKT zijn. Door de wonderbaarlijke kracht van het
kostbaar bloed van Jezus Christus zal elk lid van dit Lichaam volkomen verlost zijn en als gevolg daarvan, overeenkomstig het profetisch woord, de dood niet zien! God heeft verordineerd, en door Zijn Woord geopenbaard, dat
51
het volbrachte werk van Christus iedere "zondige tendens" in het oprecht gelovig hart zal overwinnen. Halleluja!
En het directe gevolg hiervan zal dan zijn dat er VOLKOMEN verlossing zal worden ervaren van zonde, ziekte, en
dood… zelfs op het moment dat de duivel op de hevigste wijze te keer zal gaan (met name tijdens de grote verdrukking) en de gehele wereld overweldigd zal zijn door satanische ontgoocheling!
Want er staat geschreven: “OPDAT Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente ZONDER smet
òf rimpel òf iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: ONberispelijk) zou zijn” (Ef. 5:27). Wij geloven dan
ook in het diepst van ons hart dat de presentatie van déze ONsterfelijke Gemeente aan Christus, door de Heilige
Geest, IN DE MEEST HEILIGE VERBINTENIS – HET HUWELIJK VAN DE AARDSE BRUID MET HAAR HEMEL52
SE BRUIDEGOM – positief zal plaats hebben, vóórdat de periode van de grote verdrukking op aarde begint.
De Zon, de Maan en de Sterren zijn, overeenkomstig de Schriftopenbaring, de door God Zèlf geschapen "openbaringen" van Zijn Goddelijk Wezen, als Vader, als Zoon, en als de gezegende Heilige Geest… Het "Bloed-Zegel" is
het ONmiskenbare bewijs van deze Schriftuurlijke waarheid! Vandaar dan ook dat "grote teken" (in de Engelse vertaling staat: GROTE WONDER) waarvan wij lezen in Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de
53
hemel: een vrouw , bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van
twaalf sterren.” Déze Vrouw, bekleed met de Zon, is de openbaring van de Gemeente in de laatste dagen; zij is
bekleed met "heel de volheid van de Godheid lichamelijk" (zie Kol. 2:9-10), dat is: de volheid van de Godheid, als
Vader, als Zoon, en als Geest, woont IN haar. En dit nu, geliefden, is DE WEG VAN GODDELIJKE OPENBARING VAN ZIJN GLORIEUS LICHAAM. Glorie voor God! Wij hebben dàn te maken met de Gemeente, waaraan
God AL Zijn macht en kracht heeft geschonken; wij zullen straks een BRUID zien, aan wie AL de genadegiften
54
Gods zijn geschonken; wij zullen dàn een GEHUWDE VROUW aanschouwen, aan welke AL Zijn glorie en volmaakte liefde gegeven zullen zijn, door haar HEMEL-BRUIDEGOM, Jezus Christus… in déze toestand, in déze
conditie, is zij vanuit de dood getreden in het leven, het eeuwige leven,… en dat VOORDAT haar slot-bediening
hier op aarde zal zijn beëindigd, als HET HEILIGDOM (of DE TEMPEL) van GOD (waarin Hij waarlijk WOONT en
TROONT)!
Dit "grote teken, dit "grote wonder" (volgens de Engelse vertaling), is dus niet alleen de verheerlijkte en ONsterfelijke Bruid/Bruidsgemeente van het Lam, maar zij is ook een Vrouw die op het punt staat om "moeder" te worden! Zij
kent in levendige ervaring de "barensweeën" van iedere gehuwde vrouw die "tot één vlees gekomen is met haar
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bruidegom" en is in blijde verwachting van de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5, SV), die zij spoedig zal baren!
In deze periode van haar bestaan verschijnt "een ANDER TEKEN" in de gedaante van een grote RODE DRAAK
(zie Openb.12:3), die voor deze Vrouw, die op het punt van baren is, gaat staan "om haar kind te verslinden, zodra
zij het gebaard zou hebben" (Openb.12:4).
Déze grote rode draak is de satan (of duivel) in “eigen” persoon. Dezelfde die in lang vervlogen tijden de Farao van
Egypte bewoog om het kind Mozes, “de mannelijke zoon van de Tabernakel”, te verdelgen (zie Exod. 1:15 t/m
2:10); en ook dezelfde satan die bijna 2000 jaren geleden Herodes ertoe bracht om het Kind Jezus Christus te (willen) vermoorden (zie Matth. 2:13-18). In de laatste dagen (van de eindtijd) zal satan – gedreven door dezelfde
moorddadige plannen – alle pogingen aanwenden om de Gemeente van de Here Jezus Christus te vervolgen… te
verdrukken… en te verdelgen van de aardbodem!
Satan zal als eerste proberen om “het kind” van de Vrouw, te verslinden (zie Openb. 12:4), maar… deze “mannelij56
ke zoon” wordt WEGGERUKT "tot God en Zijn troon" (zie Openb.12:5, SV). “Toen brak er oorlog uit in de hemel
(d.i. het Koninkrijk der hemelen op aarde, Zijn Lichaam en Gemeente); Michaël en zijn engelen (d.i. de Here Jezus en Zijn gezalfde
dienstknechten) voerden oorlog tegen (de zondemacht van) de draak, ook de draak en zijn engelen (satan en zijn helpers)
voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en HUN PLAATS WERD IN DE HEMEL (d.i. in het hart en leven van
de “wijze maagden” in de Gemeente; genaamd: de Bruidsgemeente) NIET MEER GEVONDEN. En de grote draak werd
NEERGEWORPEN, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.
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Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de
Bruid van Christus’” van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website de studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E.
van den Worm. (noot AK)
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Zie noot 14.
Zie noot 2.
Zie noot 14.
Zie noot 20.
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Zie eventueel op ons weblog (datum 4-2-2012) – de (vervolg)studie “Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 7, met
de titel “De wegrukking van de mannelijke zoon” van H. Siliakus.
• Voor alle duidelijkheid: VOOR de Bruiloft van het Lam wordt deze VROUW, die “de mannelijke zoon baart”, genaamd: de
BRUID (van Christus). Maar NA de Bruiloft van het Lam is zij Zijn VROUW. Net als in het natuurlijke leven. (noot AK)
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Hij werd NEERGEWORPEN OP DE AARDE (d.i. in de wereld van ongelovigen en ongeheiligde gelovigen) en zijn engelen
werden met hem neergeworpen” (Openb. 12:7-9). Dit PROFETISCH GEBEUREN is dàn DE VERVULLING van de
allereerste profetie in de Bijbel (zie hiervoor Gen. 3:15).
DE VERZOENING ZEGEVIERT: “En zij hebben hem (d.i. de satan of satanische machten) OVERWONNEN door het
bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de
dood" (Openb. 12:11).
Wij zien dus nu duidelijk "de profetische lijn" in de Schriften: de duivel werd verslagen toen hij probeerde Mozes en
de Tabernakel te vernietigen, hij werd opnieuw verslagen toen hij trachtte de Zoon van God, Jezus Christus, te
vermoorden; en hij zal uiteindelijk weer worden verslagen en terneer worden geworpen op de aarde, wanneer hij in
de nabije toekomst alles zal doen om in een laatste poging de Bruidsgemeente te vernietigen, welke in die periode
van de tijd door God Zelf "gebouwd” zal zijn “zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks, heilig en ONberispelijk"
(zie Ef. 5:27).
Wij moeten nu het volgende (in profetisch licht gezien) duidelijk leren onderscheiden, omdat wij hier te maken hebben met "waarheden naar de Schriften":
1. De verlossing van Israël volgde op Mozes' redding (volgens Exod. 1:15 t/m 2:10)…
2. De grotere verlossing van zonde en dood volgde op de redding van Jezus (volgens Matth. 2:13-18), de Zoon
van de levende God…
3. En de uiteindelijke verlossing van de heiligen volgt straks op de redding van de “mannelijke zoon” (volgens Openb. 12:3-5, SV) uit de klauwen van de helse machten van de grote rode draak.

Wil God ook een herbouwde aardse tempel?
Zonder verder in geschiedkundige détails te treden, is het niet moeilijk in te zien dat de Tabernakel "de daadwerkelijke woning van JaHWeH was op aarde"; en dat dit zo bleef TOTDAT de Ark van het Verbond "overgezet" werd in
de nog mooiere Tempel die Salomo mocht bouwen en die ontworpen werd voor het "huisvesten van de Naam des
Heren" (lees o.a. 1 Kon. 8:18b-20, 44, 9:3b, 7a). En die Tempel bleef ook "het Huis van God" TOTDAT de Messias
kwam. Want toen koos de Tegenwoordigheid van de Levende God Zichzelf een andere woning, namelijk de Tempel van de Levende Gemeente. En dit gebeurde op die gedenkwaardige Pinksterdag (zie Hand. 2),… OM NOOIT
MEER TE WORDEN WEGGENOMEN! Zó is dan DE OPENBARING van God in de Gemeente, de "Christus IN u",
de slot-openbaring van JaHWeH, in verlossende zin en betekenis! Mogen wij dit toch goed verstaan. En wat wij
voor altijd moeten weten en onthouden is het volgende:
De Gemeente van onze Here Jezus Christus is de LAATSTE AARDSE WONING VAN DE HERE, totdat het
Koninkrijk van God zal komen en op aarde zal worden gevestigd (d.i. geopenbaard). Nooit meer zal de Here
der Heerlijkheid wonen in tempels met mensenhanden gemaakt! En al diegenen die iets anders leren, en de
mensen verkondigen dat zij straks de wederoprichting van een nieuwe (aardse) tempel kùnnen en mogen verwachten in de stad Jeruzalem, met al de aan de tempeldienst verbonden ceremonieën en rituelen, verkondigen
iets ONschriftuurlijks; ja, een pertinente leugen. De Bijbelteksten, welke zij als bewijs aanvoeren, worden absoluut
fout geïnterpreteerd – en dàt vanwege hun geestelijke blindheid en stompzinnigheid (de “botheid van zinnen”).
"Geestelijke dingen worden nu eenmaal geestelijk beoordeeld (SV: onderscheiden)" (zie 1 Kor. 2:14).
"De Geest (van God, d.i. de Heilige Geest) immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God" (1 Kor. 2:10b). “En
wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden WETEN de
dingen die ons door God genadig geschonken zijn” (1 Kor. 2:12).
"Sommigen hebben de Kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte" (1 Kor. 15:34b, SV).
Een herbouwde tempel, gelegen aan de zijde van de berg Moria, waar destijds de oorspronkelijke tempel stond, is
de droom en de verwachting van zo vele Israëli's in deze laatste dagen! Daar zijn er onder hen die verwachten dat
niet alleen de tempel in ere zal worden hersteld op de berg Sion, maar óók dat de tempel-offers weer zullen worden verricht, waarbij het bloed van stieren en bokken weer zal vloeien op het altaar! Maar… DIT IS NU JUIST WAT
GOD VERBIEDT! Om déze oorzaak toch was het van Godswege verordineerd dat de tempel, in de dagen van
Christus, voor altijd zou worden vernietigd;… hetgeen ook is gebeurd door de veroverende, plunderende, en
brandstichtende Romeinse legioenen onder Titus, de zoon en veldheer van keizer Vespasianus in ± 70 na Christus.
Het kostbaar bloed van Christus werd uitgestort als het "eenmaal en voor allen geldend offer"; want Hij werd geofferd, als “het Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegdraagt" (zie Joh. 1:29). Maar het ONgelovige Judaisme besloot, conform de uitspraak van het Sanhedrin, dat het Mozaïsche ritueel moest voortduren; en in ± 69 na
Christus offerden zij ± 276.000 lammeren, om zódoende de toorn van God te doen keren… MAAR ALLES TEVERGEEFS! Zij hadden het kostbaar bloed van Zijn eniggeboren Zoon veracht, en niets aan hen kon de Here God
meer behagen. Daarom stond God toe dat de Romeinse legers:
1. de tempel totaal verwoestten (d.i. met de grond gelijk maakten) en
2. het ONgelovige Juda uit het land verdreef… "tot in het uiterste der aarde".
En dit om te voorkomen dat zij zouden voortgaan met hun godslasterlijke daden! Indien er ooit weer een dergelijke
tempel zal worden gebouwd, op dezelfde plaats en op dezelfde berg, dan zal die het product zijn van de geest van
de antichrist en door God worden veracht!

De tempel van Ezechiël, hoofdstuk 40 t/m 48
De tempel waarvan de profeet Ezechiël heeft gesproken in de hoofdstukken 40 t/m 48 is EEN GEESTELIJK
BOUWWERK dat gezien moet worden in het raam van de huidige tijdsbedeling, waarin de lichamen van die "grote
en edelmoedige menigte van martelaren" de verscheidenheid van gebrachte offers uitmaken. Déze conclusie is
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gegrond op de openbaring door de Geest van God, dat de "Levende Wateren" voortvloeien van onder het altaar
gedurende een tijdsperiode van 4000 jaren (lees Ezech. 47:1-12). Deze niet te keren watervloed zal in kracht toenemen tot het einde van de huidige tijdsbedeling. Het feit dat "de rivier" niet eerder gevuld werd met "hoge wate57
ren" dan tot op de eerder genoemde profetische tijd, is een bewijs te méér dat de Gemeente als Gods tempel in
het Evangelie-tijdperk, dezelfde is als hier bedoeld!
Laten allen die de mening zijn toegedaan dat de tempel van Ezechiël waarlijk (d.i. letterlijk) als architectonisch
bouwwerk zal staan in het Koninkrijk van God (d.i. het 1000-jarig Vrederijk) op aarde, en dat gedurende die tijd opnieuw alle bloedige en NIET-bloedige offers zullen worden geofferd, diep nadenken over het volgende: Iedere keer
dat God zou toestaan dat het bloed van stieren en bokken zal worden geofferd,
1. beledigt Hij Zijn eigen heilig Wezen,
2. veracht Hij het Zoenoffer van Zijn geliefde Zoon…,
3. verwerpt Hij het Zoenbloed dat reinigt van alle ONgerechtigheid… en verkiest Hij, tegen Zijn eigen voorschriften in,…
4. het bloed van beesten bòven dat van Christus.
Wie denkt dat zoiets mogelijk is maakt zich ONherroepelijk schuldig aan "profaneren” (d.i. ontheiligen of met het
heilige spotten)!
Het 1000-jarig Rijk is een ONsterfelijk tijdperk en "vlees en bloed zullen dit nooit kunnen beërven of binnengaan"
(zie 1 Kor. 15:50)! In dit Vrederijk van Christus is Gods Geest oppermachtig, en wanneer deze status van Goddelijke heiligheid en heerlijkheid is bereikt, heeft het bloed van beesten ABSOLUUT géén waarde.
Laten wij nooit vergeten dat:
1. de hóógste vorm van aanbidding bestaat uit datgene wat voortkomt uit "een gebroken hart en een verslagen geest";
2. de Joodse religie ONTaardde in de aanbidding van de tempel van steen en mortel, in plaats van die van
"Zijn Tegenwoordigheid" in de tempel; en dat
3. God Zelf gesproken heeft, zeggende, “dat Hij nooit meer wonen zal in tempels met mensenhanden gemaakt" (zie Hand. 7:48, 17:24).
Een gebouw van steen is voor God waardeloos, de Heilige Geest – die in MENSELIJKE tempels woont – is
voor Hem alles!
Wij herhalen het: De Joden, gekomen tot "vormendienst", waren blind voor het feit dat Gods Tegenwoordigheid in
de tempel alles betekende, en dat deze tempel op zichzelf slechts de plaats was waar Hij woonde en waar Hij Zijn
Naam zou vestigen, zoals de profeten hebben betuigd en God Zelf aan Salomo openbaarde. Zo vinden wij vandaag de dag christenen die alle waarde hechten aan een kerkgebouw, aan de plaats waar zij zondags vergaderen.
Of Gods Aanwezigheid wel wordt ervaren, komt voor dit soort christenen op de tweede plaats.
Vandaar dat wij dit neerschrijven: De Israëli's mogen dan in de eindtijd een (nieuwe) tempel bouwen, op een manier zoals zovelen onder hen verlangen en het zichzelf hebben voorgesteld, maar dan zal het alleen maar weer
een andere tempel zijn die God opnieuw zal verwoesten!
U herinnert zich vast de uitspraak van Jezus, gegeven aan Farizeën en Schriftgeleerden, "Breek deze tempel af en
in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen." (Joh. 2:19). Jezus sprak toen van “de Tempel die Zijn Lichaam was/is"!
GODS WEG IS ALTIJD "VOORWAARTS" EN NOOIT "ACHTERWAARTS!" Dat wat door Hem is achtergelaten is
VOOR ALTIJD voor Hem ook voorgoed VOORBIJ… De tempel van steen heeft voorgoed afgedaan om plaats
58
te maken voor de tempel van het geheiligde MENSELIJK LICHAAM!

Het volmaakte Goddelijke getuigenis is drievoudig
Eens verwoestte Nebukadnezar de tempel van Salomo. Veel later, na herbouwd te zijn, werd hij opnieuw verwoest
maar dan door de Romeinen, in het jaar 70 na Christus. De Israëli's zullen de tempel herbouwen om voor de derde
maal te worden verwoest. Wij bidden dat allen, die dit lezen, genade mogen ontvangen om te leren inzien dat
(wanneer de Here God tot 3 maal toe iets heeft gedaan) zij veilig kunnen aannemen dat bij de derde keer ook de
SLOT-OPENBARING van DE WAARHEID betrokken is; want dàn is er sprake van de GODHEID IN LICHAMELIJ59
KE VOLHEID, namelijk: als de Vader, de Zoon, en de gezegende (Heilige) Geest. DRIE is het volmaakte Goddelijk getuigenis en de van Godswege ingestelde ordening voor de Gemeente en het Evangelie-tijdperk.
Voorbeelden hiervan, die voor zichzelf spreken, zijn de volgende:
1. “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar BEN Ik in hun midden” (Matth. 18:20).
2. “Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn” (1 Tim. 5:19).
3. “En als iemand in een andere (d.i. van God ontvangen Geestes-) taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt,...” (1 Kor.14:27).
4. “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, ZO zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn” (Matth. 12:40).
5. De derde tijdsbedeling in het raadsplan van God, is de laatste tijdsbedeling (zie punt 6)!
6. “Want drie zijn er Die getuigen in de hemel… En drie zijn er Die getuigen op de aarde…” (zie 1 Joh. 5:78). Het laatste Woord is aan de Heilige Geest, in Wiens bedeling wij nù leven! Wanneer de mens zondigt
tegen de Heilige Geest, is er géén vergeving (d.i. redding) meer – de zodanige mens is dàn voor eeuwig
VERLOREN.
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Zie noot 11.
Zie noot 11.
Zie noot 8.
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7.

In het licht van de Schriftopenbaring kent men als eerste plaats van de Gods-openbaring de Tabernakel
met Mozes als de "mannelijke zoon" ervan, de tweede plaats was de Tempel (van Salomo) met de Here
Jezus Christus als de "Mannelijke Zoon" ervan en tenslotte de Gemeente, waarvan de “mannelijke zoon",
zijnde de 144.000 (uit de 12 stammen van Israël – zie Openb. 7:4-8 en 14:1) – die uit deze Gemeente (beter gezegd: uit de Bruidsgemeente, het zgn. “wijze maagden deel” van de Gemeente – noot AK) voortkomt –
zal worden weggerukt “tot God en Zijn troon” (zie Openb. 12:5). Wanneer God Zelf niet verder gaat, dan
deze drievoudige openbaring, zullen wij dat dan wèl doen?

Wij moeten echter niet vergeten (en hiermee is het één en ander, in het licht van Bijbelse profetie, vrij scherp gesteld) dat veel van wat voorgevallen is in Palestina, in nauw verband staat met al datgene wat wij in deze rubriek
uiteengezet hebben. Want de vele moorden, bloedbaden, slachtingen of wat het dan ook is – zowel onder de Arabieren (als “verzamelnaam” - CT) als onder de Joden – hadden iets te maken met de Tempel van wijlen koning Salomo
(destijds, naar Jezus' eigen profetische woorden, verwoest en met de grond gelijk gemaakt), waarvan nog enkele
resten (lees: stukken bouwsteen) zijn overgebleven, en die sinds 1967 (na de 6-daagse oorlog) door de Joden gebruikt/benut zijn als een "Klaagmuur", vooral omdat die tempel hen zo lange tijd is ontzegd geworden. Eénmaal, in
een nog niet zo heel lang verleden (we spreken rond 1937-1940), was de controverse zó scherp en zó bitter, dat
de toenmalige Britse regering alle emigratie van Joden naar Palestina heeft moeten stopzetten om een wereldoor60
de
log te voorkomen. Desondanks is deze (2 wereld)oorlog er toch geweest, omdat het profetisch Woord te allen
tijde in vervulling moet gaan. GOD HEEFT IN ALLES ZIJN (EIGEN) WEG.
Daarom, geliefde lezers (m/v), laten wij die dit geloven méér, liefst ALLE aandacht schenken aan de "volmaking
van Gods tegenwoordige woning, namelijk ONZE LICHAMEN'', welke de TEMPEL van de HEILIGE GEEST is, opdat de Here Jezus Christus daarin TEN VOLLE mag worden geopenbaard; want binnen niet al te lange tijd, namelijk aan het einde van de huidige tijdsbedeling, zal er een einde komen aan de werken van de mens. Dàn zullen wij
– zo de Here wil en wij nog leven – DE REALISATIE VAN DE VERBORGENHHEID VAN ALLE EEUWEN AANSCHOUWEN, welke is: “Christus IN u, de HOOP van de (EEUWIGE) HEERLIJKHEID” (Kol. 1:27b).
Wanneer dan straks de nutteloosheid en de dwaasheid van alle ONgeloof EN de verwerping van de Here Jezus
Christus door de wereld ten top zal zijn gestegen, en men daarvoor rechtvaardig zal worden geoordeeld, zal ook
de ONTsluiering (d.i. de openbaring) van DEZE FUNDAMENTELE WAARHEID VAN HET EVANGELIE aan diezelfde wereld geschieden. Wij kunnen onze harten niet wijd genoeg openzetten voor deze ONweerlegbare waarheid!
2 Korinthe 7 vers 1: “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God (d.i. de vrees om te zondigen).”

De "gruwel der verwoesting"
Om u de Schriftuurlijke betekenis van het bovenstaande duidelijker te doen verstaan, zowel in profetisch licht
alsook binnen het raam van het door ons aangesneden onderwerp, en waarvan "deze gruwel der verwoesting" een
onderdeel vormt, willen wij beginnen met het onderstaande onder uw aandacht te brengen:
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op
de heilige plaats (“waarin het niet thuis hoort”, of: “staan waar het niet behoort” – zie Mark 13:14) – laat hij die het leest, daarop
letten!” (Matth. 24:15). En dit, omdat één en ander verwijst naar Daniël 9:27, waar geschreven staat: “…over de
gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding,...”. De profetische samenhang wordt
ons echter pas goed duidelijk, wanneer wij lezen wat geschreven staat in Mattheüs 23 vers 38: "Zie, uw huis
wordt als een woestenij voor u achtergelaten.”
De Here God heeft met dit "huis" profetisch bedoeld: "de tempel", welke totaal verwoest zou worden gelaten; in de
zin van "verlaten", "leeg", "woest", "onvruchtbaar", "onbewoond", "door God verlaten"! De tempel zou dus absoluut
verstoken blijven van de Tegenwoordigheid van de Here en deze toestand wordt terecht door God aangemerkt als:
woest, leeg, etc., welke zou voortduren tot de "voleinding toe"! En deze "voleinding" betekent ook letterlijk het einde
van alles; namelijk het einde van deze tijdsbedeling van genade.
Hier wordt gesproken van een "gruwelijke vleugel" en van een "gruwel der verwoesting". Wat was er zo gruwelijk in
Gods ogen? Gruwelijk in Gods ogen was het historische feit dat gebeurde NA de dood van Jezus Christus, namelijk: dat het Joodse Sanhedrin de reparatie van het gescheurde voorhangsel in de Tempel (van Salomo) en de
voortgang van alle wettische offers beval, NADAT het kostbaar Bloed van Jezus Christus was uitgestort, als het
"eens-en-voor-allen" (verzoenend) offer van de Eniggeboren Zoon van God! Want op het moment dat Jezus stierf
en "de geest gaf", scheurde het voorhangsel van de Tempel in tweeën; en dit voorhangsel was het symbool van
het lichaam van Jezus, terwijl het scheuren ervan, door de kracht van God, het einde bedoelde te zijn van de Mozaïsche Wet IN ELK OPZICHT. Er staat geschreven: “…door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees” (zie Hebr.
10:20). God heeft daarmee willen zeggen dat er een einde gekomen was aan ALLE bloed-offers, en dat – door het
Bloed van Jezus Christus – "een nieuwe en levende weg was ingewijd" om "in te gaan" (zie Hebr. 10:20). Amen.
Het ten-hemel-schreiende feit waaraan het Joodse priesterdom zich schuldig maakte was een formele "klap in
Gods heilig Aangezicht". Het betekende een "totale minachting en verwerping van Gods Voorzienigheid" en een
algehele ontkenning van het feit dat "God… in Christus de wereld met Zichzelf verzoende" (zie 2 Kor. 5:19). Wat
kan op zulk een profanatie (d.i. heiligschennis, ontheiliging) van de eerste orde anders volgen dan het oordeel van
God!
Het was dan ook vanwege "deze gruwel" (lees: deze gruwelijke daad), dat God (die hiermee het profetisch Woord
van Zijn Zoon vervulde) de tempel totaal verwoestte en uit Jeruzalem ook alle overgeblevenen van Jakob verdreef
60

Meer hierover, zie www.vepic.com, het document Ha’avara Abkommen. (noot AK)
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en hen "verstrooide over alle windstreken der aarde". “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden” (Matth.
24:2).
Het profetische Woord van Daniël 9:27 verwijst dan ook in haar gehele strekking naar de voortdurende verwerping – tot op deze dag – van Jezus-Messias door het volk Israël; en de ONophoudelijke oordelen Gods, die
uitgestort worden over een "verlaten volk", over een "wereld, die in het boze ligt", tot in de grote verdrukking, welke
spoedig komen zal op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling, waarna de voleinding komen zal. En dit is dan
"de voleinding" waarvan het profetisch Woord duidelijk spreekt.
God geve dat wij mogen behoren tot degenen "die oren hebben om te horen, wat de Geest tot de Gemeenten
spreekt" (zie Openb. 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13 en 22). God helpe ons.

Aanname, Wegname en Opname
De Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus (en dat is de Bijbelse, Schriftuurlijke, interpretatie) bestaat uit
zielen die door de Geest van Jezus Christus zijn wedergeboren (zie Joh. 20:21-23). Zij ervaren de doop met de
Heilige Geest en Vuur (zie Hand. 2:4) en zijn gewillig OM IEDERE PRIJS TE BETALEN voor het vervuld blijven
met Gods Geest!
De Gemeenteleden die tot de Bruidsgemeente behoren zullen eerst worden AANGENOMEN (zie Matth. 24:40-41),
waarop “het ingaan tot de Bruiloft van de vijf wijze maagden” doelt (zie Matth. 25:10), waarna de Bruidsgemeente
61
waardig zal worden geacht om de grote verdrukking te ontvlieden, waartoe zij zal worden WEGGENOMEN. Naar
deze "wegname" verwijzen ons de volgende Schriftuurplaatsen uit Openbaring 12:6 en 14:
• “En de Vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was,
opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de Vrouw
werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats,
waar 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 dezelfde 3½ jaar),
buiten het gezicht van de slang.”
NA de grote verdrukking, bij de (ZICHTBARE) wederkomst van de Here in kracht en heerlijkheid, wanneer (volgens
Openbaring 1:7) "elk oog Hem zal zien" zal de Bruidsgemeente worden veranderd "in een ondeelbaar ogenblik, in
ste
een oogwenk" (zie 1 Kor. 15:52), nadat alle gestorven rechtvaardigen zullen zijn opgewekt (d.i. de 1 opstanding, die van de rechtvaardige doden – zie Openb. 20:4-6) in ONvergankelijkheid. (zie 1 Kor. 15:42) Tezamen zullen dan de beide groepen, de (nog levende) weggevoerde Bruidsgemeente èn de opgestane rechtvaardigen, zijnde de gehele Bruidsgemeente, de Here tegemoet gaan in de lucht (lees 1 Thess. 4:15-18)… Het is deze Bruidsgemeente die dan terstond met haar Heer en Bruidegom terugkeert naar de AARDE om het antichristelijk
rijk te verdoen, bij de slag van Armageddon (zie 2 Thess. 1:7-10, Openb. 1:7-8 en Openb. 19:11-21), waarnaar
ook Judas 1:14-15 verwijst.
De Here Jezus zal dan, met Zijn Bruidsgemeente, de door Hem gereinigde aarde in bezit nemen om er te leven en
te regeren in de heerlijkheid van het 1000-jarig Vrederijk, dus: duizend lange jaren…
Aan het einde van deze 1000 jaren wordt de "legerplaats van de heiligen" opgetrokken naar de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde, hetgeen wij kunnen concluderen uit de teksten in Openbaring 20:9 en 21:1. Wij zien dus dat de
Bruidsgemeente zal worden verplaatst van de ene plaats naar de andere…; van deze wereld naar een andere wereld…; zij wordt overgebracht van een aardse sfeer naar een hemelse sfeer…, zij wordt opgetrokken uit een natuurlijke wereld naar een geestelijke wereld…; van deze aarde naar Gods hemelen…; zij heeft dàn gewerkt en getuigd in de tijd en zij zal voortleven in Gods glorierijke eeuwigheid…
Wilt u óók deelhebben aan dit alles, geliefden? Dan moet u van God Zelf het getuigenis ontvangen dat u Hem behaagt, zoals Henoch (zie Hebr. 11:5). Het zegel van de opstanding mag in uw leven niet ontbreken, en dat is: het
geloof in de Here Jezus Christus ZOALS DE SCHRIFT ZEGT (zie Joh. 7:38-39). Hij alléén is onze Verlosser en
Zaligmaker! (zie 1 Thess. 4:14 en Hebr. 11:13).

Gods Tabernakel en het 1000-jarig Vrederijk

de

Deze 1000 jaren van Gods Koninkrijk (het 1000-jarig Vrederijk) maken, "profetisch-chronologisch" bezien, DE 7
DAG VAN GODS VERLOSSINGSWEEK uit; DE SABBAT van de Here, onze God. Deze gaat vóóraf aan en vormt
de inleiding tot “de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waarin Gods gerechtigheid wonen zal”! DIT KONINKRIJK
is dan ook "de substantie van alle profetieën inzake de 1000 jaren" en is DE RUST – de ware “sabbatsrust” – VAN
DE CHRISTEN (lees Hebr. 4:7-11). Het zijn die 1000 jaren waarvan Openbaring 20:1-2 ons spreekt. Deze 1000
jaren zijn besloten tussen de EERSTE OPSTANDING (die van de rechtvaardige doden) en de TWEEDE OPSTANDING (die van de ONrechtvaardige, ONgelovige en ONheilige doden) hetgeen gelijktijdig geschiedt met het
"loslaten van satan voor een korte tijd" (zie Openb. 20:7-10)!
HET 1000-jarig VREDERIJK zal de gehele aarde omvatten. Het is DE DAG DES HEREN, waarin Gods heiligen
“het koningschap ontvangen en het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid...” (zie Dan. 7:18). Glorie voor
God! Waarlijk, het is DIT 1000-jarig VREDERIJK dat er zal zijn zodra deze aarde verlost is van alle zonde (en
smet, ofwel van alles wat tot schande strekt). Want er staat in dit verband geschreven: “de aarde zal vol zijn van de
kennis van de HERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jes. 11:9b). Dan zal deze aarde, als het "materiële heiligdom" van God, eerst het waarachtige antitype zijn van ''het Heilige der Heiligen!" Zolang satan en zonde daar nog gevonden worden is dat ONmogelijk. Dat wij dit toch goed zullen verstaan in het profetisch licht van
Gods Woord, is onze innige bede; want, doen wij dit niet, dan zullen wij blijven dwalen in het labyrint van hedendaagse foutieve leringen en interpretaties. Deze alle vinden géén grond in de Bijbel en zijn daarom positieve (?)
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Zie noot 22.
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dwalingen. Dat de prediking van Gods “Eeuwig Evangelie” óók nog in de 1000 jaren van dit Koninkrijk van God
plaats zal vinden” is ONschriftuurlijk, omdat de tijdsbedeling van genade zal zijn beëindigd als dit Koninkrijk (het
1000-jarig Vrederijk) zal zijn aangevangen.
GODS TEMPEL, ZIJN WONING IN DE GEEST (zie Ef. 2:21-22) is HET LICHAAM VAN JEZUS CHRISTUS, en
HET HEILIGDOM, waarvan gesproken wordt in Openbaring 11:1c. Daar is géén andere! En ALLE offers met betrekking tot deze "Tempel" zijn dan ook GEESTELIJKE OFFERS! Wij willen dit onderwerp nu beëindigen met het
hieronder volgende.
De absoluut verkeerde opvattingen van zovele mensen, aangaande DIT 1000 jarig Koninkrijk, wordt gevonden
omdat zij de leringen van de Bijbel hebben verworpen! In plaats van deze Bijbelse leringen, hebben zij die van
stervelingen aangenomen; zij hebben geluisterd naar "de stem van een mens", in plaats van naar "Gods Stem!"
Hoe die mensen kunnen denken dat de Heerlijkheid van het 1000-jarig Vrederijk ooit verduisterd zal (kunnen) worden door de aanwezigheid van de zonde en van de vloek, is méér dan wij zelfs durven veronderstellen (vermoeden) en kinderen Gods ONwaardig. Deze geesteshouding komt eenvoudigweg neer op "het menselijk verlangen
naar een tweede kans", die er NOOIT zal zijn. Sinds Jezus stierf op Golgotha's kruis is die kans enkel en alleen in
het HEDEN (lees Ps. 95:7, Hebr. 3:7,15 en 13:8)!
Amen.

Hoofdstuk 6

De grote verdrukking
de

De tijdsperiode van de GROTE VERDRUKKING gaat, in het raadsplan van God, onmiddellijk VÓÓRAF aan de 2
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Komst, óf de (zichtbare) Wederkomst, van onze Here Jezus Christus. Deze periode van de GROTE VERDRUKKING is de laatste 3½ jaar aan het einde van de huidige tijdsbedeling. Zij is de laatste helft van de “70-wekenste
Profetie” van Daniël (9:24-27); nog duidelijker: de laatste helft van de 70 week (en elke dag van deze “week” is –
profetisch gezien – een jaar, dus de helft daarvan is een periode van 3½ jaar)…
Aan het einde van déze 3½ jarige periode van (zeer grote) VERDRUKKING zal Jezus wederkomen! Waartoe? Om
de belofte, vervat in de verschillende profetieën, na te komen; om de profetieën zelf te vervullen. Jezus komt terug om Zijn Koninkrijk (het 1000-jarig Vrederijk) op aarde te vestigen en Hij zal dan (gaan) regeren over de
gehele aarde. Laat u door het profetisch Woord overtuigen en bestudeer aandachtig Daniël 9:24-27 en 2 Petrus
1:21:
• “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te
verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen
en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de
tijd dat het Woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen (SV: te bouwen, namelijk: Jeruzalem
als beeld van de Bruid – zie Openb. 21:2, 9-11) tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken (d.i. in totaal
69 weken). Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal
de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen
zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het
einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, namelijk:
63
de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest ) zal voor velen het verbond versterken (namelijk: door
64
wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid ), één week lang (de 70ste week). Halverwege de week (dus na 3½ jaar)
65
66
zal Hij slachtoffer (beeld van aanvaarding van en deelname aan het offer van Gods Lam op Golgotha ) en graanoffer
(beeld van de geestelijke spijze, namelijk: de gezalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christe62

Deze ZICHTBARE Wederkomst, NA de grote verdrukking, is “Zijn komst met de wolken, wanneer elk oog Hem zal zien” (zie
Openb. 1:7 en 1 Thess. 4:17).
 Zie eventueel op onze website het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken”, van A. Klein. (noot AK)
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Mal. 3:1, “Zie, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here
Jezus Christus), die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal (in en door de Heilige Geest) naar Zijn tempel komen (d.i. tot
Zijn geestelijke tempel of “vaten” – die wij behoren te zijn) die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het
(Bloed)verbond, in Wie u uw vreugde vindt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt,
zegt de HEERE van de legermachten (d.i. het hemelse leger, bestaande uit engelenmachten en menselijke geestelijke strijders).” (noot + toevoeging – AK)
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Joël 2:23, “En u, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten), verheug u en
wees blij in de Heere, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en
door de Heilige Geest). Die zal (geestelijke) Regen op u doen neerdalen, Vroege Regen en Late Regen in de eerste maand,
(beter gezegd: zoals voorheen, in de apostolische tijd).” (noot + toevoeging – AK)
65

2 Kor 4:10-11, “Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee (d.i. bereid zijn om af te sterven aan het
oude, zondige leven), opdat ook het (opstandings)leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden
voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus openbaar wordt in ons
sterfelijk vlees (dus: reeds hier op aarde).” (noot + toevoeging – AK)
66

Alleen door het geloof in – en het aanvaarden van – het offer van Zijn leven kunnen wij behouden worden, want het is Zijn
bloed dat ons reinigt (zie o.a. Matth. 26:28, Joh. 6:47-58, Rom. 3:21-25, 5:9, 1 Joh. 1:7). Zonder bloedstorting – of zonder geloof
in het offer van Zijn bloedstorting – is er geen vergeving mogelijk (Hebr. 9:22, maar ook de verzen 11-15).
Conclusie: Deze zgn. genadetijd – de tijd dat we, door geloof in het offer van Christus, behouden kunnen worden – houdt dus
op NA de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9 vers 27. (noot + toevoeging – AK)
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nen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen) doen ophouden (waardoor niemand meer de genadevolle wassing in Zijn
Bloed kan ontvangen [zie noot 66], waarna de Bruid wordt weggenomen en de GROTE VERDRUKKING, die ook 3½ jaar zal duren, in
volle hevigheid begint). Over de gruwelijke vleugel (d.i. de valse, antichristelijke kerk en ook de zgn. naamchristenen – zie
67
Openb. 17 – de zgn. “grote hoer” ) zal een verwoester zijn (d.i. de antichrist), zelfs tot aan de voleinding (van deze wereld), die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:24-27)
•

“Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door
de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” (2 Petrus 1:21)

Déze periode van GROTE VERDRUKKING is de grootste (dat wil zeggen: de vreselijkste, de meest smartelijke) in
de geschiedenis van deze wereld. Zij zal in wreedheden, en alles wat daarmee samenhangt, alle verdrukkingen
welke daarvóór zijn geschied OVERTREFFEN! Déze periode in de wereldgeschiedenis zal worden gekenmerkt
door godslasterlijkheden en ten hemel schreiende orgiën, welke het oordeel van God op aarde zullen doen neerdalen. En deze GROTE VERDRUKKING ligt in de (zeer) nabije toekomst,… vlak voor de deur! De huidige generatie kan nog lang genoeg leven om getuige te zijn van vele verschrikkingen, welke zullen plaatshebben in onze wereld, als de noodzakelijke (historische) inleiding op de hier bedoelde GROTE VERDRUKKING; verschrikkingen die
straks openbaar worden in, en vanwege het geweld van de antichristelijke stromingen. Deze laatste zullen met een
bovennatuurlijke kracht (satan is de “onruststoker achter het gordijn!”) ALLES en ALLEN die hun tegenstaan, en
niet willen komen tot één of ander compromis, op gewelddadige wijze meesleuren (of doden). De weg voor de komende antichrist zal nu eenmaal worden geëffend… Het is van deze verschrikkelijke tijd in de wereldgeschiedenis,
dat Jezus heeft gezegd: “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het
vinden.” (Matth. 10:39)
Ook in het Oude Testament lezen wij over een vóórafschaduwing van déze verdrukkingsperiode. In de eerste profetie, welke wij in de Schriften vinden, verklaarde de Here God – ten tijde dat Hij gemeenschap had met Adam en
Eva in de Hof van Eden en naar aanleiding van (en dus in verband met) hun overtreding en zonde – dat “het zaad
van de vrouw de kop van de slang (d.i. satan) zou vermorzelen” (zie Gen. 3:15). Het Boek Openbaring geeft ons de
68
feiten en satan WORDT uit de hemel geworpen, waarnà hij de “geïncarneerde antichrist” wordt. In dit verband lezen wij: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die
de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En
ik hoorde EEN LUIDE STEM IN DE HEMEL ZEGGEN: Nù is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van
onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde
voor onze God, is neergeworpen. EN ZIJ HEBBEN HEM (d.i. satan) OVERWONNEN DOOR HET BLOED VAN HET
LAM EN DOOR HET WOORD VAN HUN GETUIGENIS, EN ZIJ HEBBEN HUN LEVEN NIET LIEFGEHAD TOT IN
DE DOOD.” (Openb. 12:9-11).
Gedurende deze periode van GROTE VERDRUKKING zal elke christen die is achtergebleven op de aarde
(d.i. IN DE WERELD waar satan heerst, omdat zij – in geestelijke zin – NIET GEREED waren toen Hij kwam om de
Zijnen te BEWAREN uit deze verzoeking – zie Openb. 3:10), gedood worden. Deze achterblijvers, op aarde, zijn
dus die christenen die NIET GEREED gevonden zullen worden wanneer de Bruidegom komt om Zijn Bruid te ha69
len. De gelijkenis van de “10 maagden”, door de Here Jezus Zelf aan ons gegeven (zie Matth. 25:1-13), werpt
voldoende licht op Zijn komst als Bruidegom, om dit profetisch gebeuren JUIST te kunnen verstaan en, bestudeerd
in samenhang met Openbaring 13:7 en 13:16-17, kunnen alle misverstanden worden voorkomen. De “heiligen” uit
70
Openbaring 13:7, die overwonnen worden door de moordende antichrist, zijn “de dwaze maagden” die, ONdanks
al het dodelijk geweld tijdens de GROTE VERDRUKKING, “de geboden van God in acht nemen en het getuigenis
van Jezus Christus hebben” (zie Openb. 12:17). Halleluja!
Aan de andere kant zullen ALLEN die de naam, het merkteken, of getal van de antichrist aannemen (de Bijbel
spreekt van “merkteken, naam en/of getal van HET BEEST”!! – zie Openb. 13:17-18, 15:2 en 20:4) zondigen tegen
de Heilige Geest; en dit lasteren van Gods Geest is het ZONDIGEN TOT DE DOOD, de zonde waarvoor geen vergeving is (zie Mark. 3:28-29, Luk. 12:10)! Dit betekent dat zij ONherroepelijk verloren zijn voor de eeuwigheid, omdat er voor dezulken geen vergeving meer is; nóch in dit leven nóch in het toekomende!
De enige, in Gods ogen (volmaakt) naar Zijn wil LEVENDE wezens op deze aarde gedurende de tijd van de grote
verdrukking, zijn GODS GETUIGEN, Mozes en Elia, die beiden hun – van God gegeven – plaatsen zullen innemen
en zullen staan in de (volmaakte) bediening die de Bruidsgemeente (vlak) daarvoor had, maar die dan al WEGGENOMEN zal zijn; namelijk, vlak na het begin van de profetische periode van de 3½ jarige GROTE VERDRUKKING (d.i. bij de aanvang van de geprofeteerde 1260 dagen in Openbaring 12:6 en 14). Deze 2 getuigen zullen
profeteren, gekleed in zakken (d.i. rouwkleding – zie Openbaring 11:3). Aan het einde van deze GROTE VERDRUKKING (een profetische periode van 3½ jaar, in de Bijbel vermeld als: “halverwege de (jaar)week”, of “42
maanden”, of “1260 dagen”, of “tijd en tijden en een halve tijd” – zie o.a. Dan. 9:27, Openb. 11:2, 12:6, 12:14, 13:5)
zullen zelfs déze 2 getuigen van God gedood worden door dezelfde antichrist en zullen hun dode lichamen 3½ dag
op de straten liggen… (zie Openb. 11:7-9).
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Zie eventueel op onze website de studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17”,
van E. van den Worm. (noot AK)
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De geïncarneerde antichrist = Satan die volledig bezit neemt van een mens, waardoor deze mens de verpersoonlijking van
satan wordt, dat is: de antichrist in mensengedaante. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de
Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E.
van den Worm. (noot AK)
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Zie noot 69.
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Op het moment dat er “na 3½ dag een levensgeest uit God in hen zal komen en zij weer op hun voeten zullen
staan en er grote vrees zal komen over al degenen, die dat zullen zien…” (zie Openb. 11:11-12) zullen de doden
die in Christus ontslapen/gestorven zijn – opstaan in DE EERSTE OPSTANDING (zie Openb. 20:4-6) en tegelijk
71
met de dan nog levende heiligen zullen zij vergaderd worden en “opgenomen” worden “in de lucht” om de Here Jezus Christus te ontmoeten (zie 1 Thess. 4:16-17). Glorie voor God! Dit nu is de (tijdelijke) “opname” NA de
grote verdrukking, die wordt vóórafgegaan door de AANNAME (zie Luk. 17:34-36, dat gaat over de BEWARING
van de Zijnen VOOR de grote verdrukking). En Hem daar “in de lucht” ontmoet hebbende, zullen zij dan met
Christus terugkeren naar de aarde om samen met Hem strijdend de antichrist en zijn horden te verslaan in de slag
van Armageddon… Dit betekent het DEFINITIEVE EINDE van de antichristelijke tijd en de periode van de grote
verdrukking en het einde van de huidige tijdsbedeling.
Tijdens de GROTE VERDRUKKING zullen de “overgeblevenen van (het huis van) ISRAËL en JUDA” (zie Zach.
13:8) het “getuigenis” ontvangen van de door God gezonden “2 getuigen” (zie Openb. 11:3-4 en 7), namelijk: MOZES, de man van de WET, en van ELIA, de PROFEET; en dan – bij Zijn (zichtbare) wederkomst op de wolken –
“zullen zij Hem aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind (SV: zoon); en zij zullen over Hem bitter klagen (SV: kermen), zoals men bitter klaagt (kermt)
over (de dood van) een eerstgeborene.” (zie Zach. 12:10).
Deze BEROUWVOLLE BEKERING tot Jezus Christus, komt door het werk van de 2 getuigen van God. Door het
(Goddelijke) werk van deze 2 getuigen zullen Israël en Juda (de Joden), als NATIE, Christus bij Zijn lichamelijke (d.i. zichtbare) WEDERKOMST aannemen als hun Messias.
“Wie oren heeft, die hore”… De profeet Daniël spreekt van deze tijdsperiode en zegt dan: “…Het zal een BENAUWDE TIJD zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd…” (zie Dan. 12:1). In het
de
ste
7 hoofdstuk en het 21 vers voorzegt Daniël, de profeet, de oorlog die de antichrist zal voeren tegen de heiligen
Gods (die grote groep van “dwaze maagden”) om die te overwinnen. Over de vervulling van deze profetie (uit Dan.
7:21) hebben wij ook al gelezen in Openbaring 12:17. Wij willen nu eindigen met nog te wijzen op de voorzegging
van Jezus Zelf in Mattheüs 24 vers 21-22: “Want dan zal er EEN GROTE VERDRUKKING zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als DIE DAGEN
niet ingekort werden, zou er géén vlees behouden worden; maar TER WILLE VAN DE UITVERKORENEN ZULLEN DIE DAGEN INGEKORT WORDEN.” Hoe groot is toch wel de liefde van God èn Zijn wondere genade!
Alle profetieën welke gevonden worden in Openbaring 11, 12, en 13, hebben allemaal betrekking op deze godslasterlijke (d.i. antichristelijke) tijd in de wereldgeschiedenis en zullen weldra in vervulling gaan. Daarom geliefden: De
tijd is kort – laten wij zorgen gereed te zijn, want Jezus komt spoedig! Maranatha.
Amen.

Hoofdstuk 7

De BEWARING voor de grote verdrukking door
aanname / wegname
Wij hebben dit onderwerp ook al even aangeroerd in hoofdstuk 5 en komen er nu uitgebreider op terug.
De AANNAME / WEGNAME van de Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus, is in deze tijdsbedeling de
meest nabije gebeurtenis. Zij zal plaats vinden even vóór de grote verdrukking. Deze “aanname / wegname” wordt
duidelijk beschreven in Openbaring 12 en een juiste interpretatie van dit wonderlijk hoofdstuk maakt dan ook
meteen een eind aan alle debat met betrekking tot de heersende meningen. Daar zijn namelijk (minstens) drie verschillende meningen in verband met dit profetisch gebeuren – door foute interpretatie van 1 Thessalonicenzen 4:1517 (zie noot 71) – die wij als volgt kunnen noteren:
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(Ingekorte) Uitleg uit de Studiebijbel: De tekst van 1 Thess. 4:15-17 gaat o.a. over:
a. De Here Zelf zal… NEERDALEN uit de hemel, en
b. Wij… zullen… WEGGENOMEN worden in de wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht (volgens de Hernieuwde Statenvertaling). In de (oude) Statenvertaling staat: opgenomen worden,… de Here TEGEMOET.

De Studiebijbel (deel 8) zegt het volgende over 1 Thess 4:15-17, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
de
“Vanaf dit (15 ) vers staat er ‘Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat.
(Dus moet het m.i. over de periode NA de Grote Verdrukking gaan, want als het gaat over de verheerlijkte Zoon van God, kan
het toch niet zo zijn dat de antichrist nog tijd en gelegenheid krijgt om zijn gruwelplannen uit te voeren? – noot AK)
…

a.
‘Neerdalen’ (namelijk vanuit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk
nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11).
…

b.
Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘WEGGENOMEN worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11).
…

Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ONTMOETING), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem EEN
GELEIDE te geven BIJ ZIJN AANKOMST.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk
•
of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
•
of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt NAAR DE AARDE.
Het “eis apantēsin” pleit voor HET LAATSTE.” (noot AK)
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1. de Gemeente van Jezus Christus gaat DOOR de grote verdrukking;
2. de Gemeente zal worden OPgenomen VOOR de grote verdrukking; en
3. de Gemeente wordt OPgenomen NA de grote verdrukking.
Wanneer wij nu de verschillende Schriftgedeelten (in samenhang) bestuderen, zo zullen wij tot de conclusie komen, dat de Gemeente van Christus:
• NIET zal gaan DOOR de grote verdrukking;
• NIET zal worden opgenomen VOOR deze grote verdrukking; en
• MET DE WEDERKOMST van de Here (tijdelijk) zal worden “opgenomen” (namelijk: de Here tegemoet gaan in
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de lucht, om met Hem naar de aarde terug te keren ); dit is VLAK VOOR HET EINDE van de grote verdrukking.
Voor elk eerlijk speurend christenhart, zoekende de Schriftuurlijke waarheid te vinden, is het in het profetisch licht
van de Schriftopenbaring duidelijk dat er met de Bruidsgemeente “iets” gaat gebeuren en dat zij, waarachtig en zeker, “iets” zal moeten meemaken dat haar UIT die grote verdrukking zal houden, maar tevens dat zij toch NIET
vóór deze verdrukkingstijd zal worden “opgenomen in heerlijkheid”! Wàt er dan WEL met de Gemeente zal gebeuren, wordt als volgt beschreven:
“En er verscheen een GROOT TEKEN in de hemel: EEN VROUW, BEKLEED MET DE ZON, en de MAAN was
onder haar voeten en op haar hoofd een KROON van TWAALF STERREN” (Openb. 12:1); voorts “en DE VROUW
VLUCHTTE NAAR DE WOESTIJN, waar zij een PLAATS had, die DOOR GOD voor haar GEREEDGEMAAKT (SV:
BEREID) was, opdat men haar DAAR zou VOEDEN 1260 dagen” (Openb. 12:6) en dan dit nog “En aan DE VROUW
werden twee VLEUGELS VAN EEN GROTE AREND GEGEVEN, opdat zij naar de WOESTIJN ZOU VLIEGEN,
NAAR HAAR PLAATS, waar zij gevoed wordt, een TIJD en TIJDEN en een HALVE TIJD (d.i. 3½ jaar, de periode van
de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang” (Openb. 12:14).
De PROFETISCHE PARALLELLEN zijn in de Bijbel (het profetisch plan van God) duidelijk te onderscheiden, waardoor wij tegelijkertijd een juist inzicht krijgen in de harmonie van de Bijbel. Allereerst lezen wij in Gods Woord van
de zondvloed in de dagen van Noach, een profetische gebeurtenis aangehaald door de Here Jezus Zelf (zie Luk.
17), waaruit alleen de rechtvaardigen gered werden. De Ark werd gebouwd voor de redding van Noach, de prediker van gerechtigheid èn zijn gehele huis (in totaal acht zielen), omdat zij in God geloofden en Hem gehoorzaam
waren. Deze wonderbaarlijke redding wordt beschreven in de hoofdstukken 6 en 7 van het boek Genesis. Toen
dan ook de oordelen van een rechtvaardige God werden uitgestort en de gehele schepping (de aarde en haar volheid) ten onder ging in die alles-overweldigende watervloed, waren Noach en de zijnen veilig in de Ark.
En zó zal het straks óók zijn in de sluitingstijd van de huidige tijdsbedeling! Want, dit alles is (op dezelfde wijze) besloten in het Woord van de Here Jezus: “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in
de dagen van (de wederkomst van) de Zoon des mensen” (Luk. 17:26). En Jezus komt terug naar deze aarde op de
manier zoals geprofeteerd (en dus voorspeld) is. Amen.
Zo zal de Gemeente van Jezus Christus zich EVENEENS VEILIG bevinden in de ARK VAN EEUWIG BEHOUD…
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DE DRIE-ENIGE GOD… DE VOLHEID VAN DE GODHEID… IN “EEN PLAATS, HAAR VAN GOD TOEBEREID”… “DE WOESTIJN” (bestudeer de eerder geciteerde Schriftplaatsen – Openbaring 12:6 en 14 – nogmaals
goed).
Zoals dus destijds de door God “gerechtvaardigden” BUITEN de oordelen kwamen te staan, ZO zal OOK DE GEMEENTE straks BUITEN de grote verdrukking worden gehouden; en, zoals er geschreven staat, “BUITEN het gezicht van de slang” (zie Openb. 12:14).
Satan, zich gepersonifieerd hebbende in een mens, waardoor de antichrist wordt geopenbaard en “de mens van de
wetteloosheid, de zoon van het verderf” wordt gemanifesteerd (zie 2 Thess. 2:3), zal straks – in de grote verdrukking van 1260 dagen (d.i. 3½ jaar of 42 maanden) – “alleen-heerser” (d.i. universeel-heerser òf dictator) zijn. Waar
dus de Bruidsgemeente, door God Zelf, veilig gesteld zal zijn, zal de duivel (de antichrist) géén vat op haar hebben. Zij bevindt zich toch in die tijd “in de woestijn” (dit is zoals God zegt: “haar plaats”); en zulk een plaats wordt
zeer zeker niet gevonden in de hemel waar God woont en troont. Daar is géén “woestenij”! De Gemeente kan dus
nooit (in de hemel) opgenomen zijn vóór de grote verdrukking, zoals velen ook vandaag de dag (nog) abusievelijk
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leren!
Daar wordt ALGEMEEN verkeerd gedacht en daardoor ook fout onderwezen; want daar heeft nagenoeg géén “opname” plaats, maar daarentegen wèl een “aanname / wegname”… De Gemeente zal wèl AANGENOMEN / WEGGENOMEN worden, en verborgen gehouden worden in die plaats, welke God Zelf noemt “woestijn” (zie Openb.
12:6 en 14). Een ander voor zichzelf sprekend Bijbels beeld van de wijze waarop God Zijn gewisse oordelen deed
komen over deze wereld, en Zijn kinderen daarvoor heeft gevrijwaard, vinden wij vermeld in Genesis 18:16-33 en
19:15-28 (waar wij lezen over de aankondiging èn verwoesting van Sodom en Gomorra). Deze geprofeteerde gebeurtenissen in Sodom en Gomorra vormen een andere profetische parallel. Zondaren werden verslagen (gingen
ten onder) en gerechtvaardigden werden gered.
Weer een andere profetische parallel wordt gevonden in het boek Exodus, waar het volk des Heren, Israël, het
wonderbaar typebeeld is van de Gemeente Gods. Israël werd in Gosen veilig bewaard toen Gods oordelen losbarstten over Egypte. Het volk des Heren ging schuil onder en werd beschermd door het bloed van het paschalam
(zie Exod. 12:3-7, 13, 21-23). Glorie voor God!
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Zie noot 71 en de studies vermeld bij noot 22 en 23.
Zie noot 8.
Zie noot 22.
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“Toen sprak de HEERE tot Mozes: HEILIG VOOR MIJ ALLE EERSTGEBORENEN: alles wat de baarmoeder opent
ONDER DE ISRAËLIETEN, van de mensen en van het vee,… Maar wat de mensen betreft, moet u ALLE EERSTGEBORENEN onder uw zonen VRIJKOPEN… In SLAGORDE (SV: bij VIJVEN) trokken de Israëlieten uit het land
Egypte… De HEERE ging vóór hen uit, OVERDAG IN EEN WOLKKOLOM om hun de weg te wijzen, en ‘S
NACHTS IN EEN VUURKOLOM om hun licht te geven, ZODAT ZIJ DAG EN NACHT VERDER KONDEN TREKKEN. Hij nam de WOLKKOLOM OVERDAG en de VUURKOLOM IN DE NACHT niet weg voor de aanblik (SV: van
het aangezicht) van het volk.” (zie Exod. 13:1-22 helemaal).
Zij werden VERLOST door de heerlijkheid en de kracht van Gods Geest… zij passeerden de Rode Zee
DROOGVOETS,… en zij werden IN DE WOESTIJN GELEID om daar – door de voorzienigheid Gods – te leven
veertig jaar lang!
Geliefden, het is zó nodig in deze laatste dagen van een tijdsbedeling van overvloeiende genade, om dichter te leven bij God, opdat wij Hem béter zouden leren kennen in Zijn grote liefde, Zijn wondervolle genade en barmhartigheid. Bestudeer daarom ernstig en biddend de hoofdstukken 7 t/m 12 van het boek Exodus en u zult een rijke zegen ontvangen. Wij lezen ook nog wat God tegen Israël gezegd heeft: “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptena75
ren gedaan heb en HOE IK U OP ARENDSVLEUGELS GEDRAGEN EN U BIJ MIJ GEBRACHT HEB.” (Exod.
19:4). Israëls wonderbaarlijke verlossing werd bewerkstelligd door de “bovennatuurlijke kracht van arendsvleugels”… door DE KRACHT van GOD ZELF, gemanifesteerd door de Heilige Geest, als de Uitvoerder van Gods
HEILIGE WIL. Halleluja! En laten wij dan niet vergeten dat het “anti-type” hiervan gevonden wordt in de Gemeente
van de Here Jezus Christus.
Van God wordt gezegd dat Hij, in het “wegvoeren” van Zijn volk, handelde ZOALS EEN AREND doet! Zo staat er
dan geschreven: “Hij vond hem in EEN WOESTIJNGEBIED, IN EEN WOESTE, HUILENDE WILDERNIS. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij BESCHERMDE hem als Zijn oogappel. ZOALS EEN AREND zijn nest opwekt,
boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze PAKT en ze DRAAGT OP ZIJN VLERKEN, ZO heeft alleen de
HEERE hem GELEID,…”. (Deut. 32:10-12). Geprezen zij de Naam des Heren!
VOLMAAKTE KENNIS wordt verkregen door het “effenen van de weg”; en dit laatste vindt plaats in Openbaring 12.
De met de zon beklede vrouw, dat grote teken, dat gezien werd in de hemel, is DE BRUID VAN HET LAM. En van
deze staat geschreven: “en ZIJ WAS ZWANGER…” (zie Openb. 12:2). Wij hebben hier dus te maken met een gehuwde (d.i. GETROUWDE) VROUW. Wij dienen dit – in profetisch licht – goed te verstaan; want wanneer wij dit
niet doen, dit niet (juist) onderscheiden, komen wij vanzelfsprekend terecht in het “drijfzand van eigen opvattingen
en/of denkbeelden” van “MIS-interpretaties” met alle kwade gevolgen van dien. God heeft DE MENS nooit gevraagd Zijn Woord uit te leggen; maar het is de Heilige Geest, de Geest der Waarheid Zelf, Die alles uit Jezus
Christus neemt om het de kinderen Gods te verkondigen (mee te delen). Amen.
Het is dan DEZE VROUW, die WEGGELEID wordt “NAAR DE WOESTIJN”… als “op arendsvleugels” (zie Openb.
12:14), om dáár door God te worden ONDERHOUDEN en GEVOED voor de duur van 1260 dagen, dit is de PERIODE van de GROTE VERDRUKKING.
Zó wordt straks de BRUIDSGEMEENTE OOK AANGENOMEN / WEGGENOMEN,… WEGGEVOERD als vervulling van het profetische, grote typebeeld, Israël, dat destijds werd weggevoerd uit het land van Egypte (het typebeeld van de wereld). “OPGENOMEN” wordt de Gemeente pas dan, wanneer de Here Jezus Christus (zichtbaar)
wederkomt AAN HET EINDE VAN DE GEPROFETEERDE 1260 DAGEN, dat is dus aan het einde van de grote
verdrukking! Dit is echter een “opname”… “om de Here te ontmoeten in de lucht”… om dan samen met Hem naar
de aarde terug te keren om de strijd van Armageddon te strijden en om met Hem het 1000-jarig Vrederijk binnen te
gaan, dat Hij zal vestigen op deze aarde, nadat Hij de antichrist en zijn goddeloze horden (dat zijn dan ALLE bewoners die dan nog op deze aarde leven – zie Openb. 13:8 en 13:15-16) zal hebben verslagen (zie Openb. 19:1921). Voor verdere oriëntatie aangaande deze geprofeteerde AANNAME / WEGNAME verwijzen wij naar hetgeen
door de Here Jezus Zelf is geleerd in Lukas 17:34-37. “HET LICHAAM” (zie vers 37) kan géén andere zijn dan “het
Lichaam van Christus”; en in profetisch licht (van de Schriftopenbaring) dient hieronder te worden verstaan: “DE
VERZOENING”. Want het is nog altijd ALLEEN het Lichaam èn het uitgestorte Bloed van het Lam van God,
dat het VOLMAAKTE OFFER is.
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Zó moeten dan ook de ARENDEN , met betrekking tot dit volmaakte Offer, geestelijk goed worden verstaan; want
zij zijn (het beeld van) DE in Zijn BLOEDGEWASSEN HEILIGEN, vergaderd (d.i. TEZAMEN GEBRACHT)
RONDOM DE VERZOENING DOOR JEZUS BLOED aan het einde van de huidige tijdsbedeling.
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Zie noot 27.
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Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben
dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… 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).
• Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE
lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN 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 CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want:
• In Jes. 40:31 lezen we: “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 (in
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Wanneer wij “harmonie” zoeken in het Woord van God, dan vinden wij die hier in het licht van de Schriftopenbaring
zelf. Niemand behoeft te dwalen.
• “Het opengaan van Uw Woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht (of: maakt ze verstandig)” (Ps.
119:130).
• “De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht (SV: verstand)” (Spr. 2:6).
Gods getuigenis is waarachtig en zeker!
Amen.

Hoofdstuk 8

De grote verborgenheid:

meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente
De 7 zegels en hun betrekking tot de 7 Gemeenten
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De 7 Gemeenten, ons in het Boek Openbaring (in hoofdstuk 2 en 3) genoemd, vormen tezamen DE ENE GEMEENTE VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, welke wij kennen als het LICHAAM VAN DE HERE. In de 7 zegels,
ons eveneens in het Boek Openbaring (in hoofdstuk 5, 6 en 8) genoemd, zien wij het Goddelijk plan om deze 7voudige Gemeente van de Here Jezus Christus te leiden tot in de volmaaktheid (d.i. de geestelijke “volkomenheid”)
van de BRUIDSGEMEENTE; een volkomenheid, die er slechts kan zijn in CHRISTUS, DE HEMELBRUIDEGOM!
Halleluja! Tot goed begrip kunnen beide, de 7 Gemeenten alsook de 7 zegels, niet afzonderlijk worden beschouwd,
omdat zij beide begrepen zijn in wat de Geest noemt “DE GROTE VERBORGENHEID”. Deze zal straks, aan het
eind der tijden, worden geopenbaard.
Vóór de wederkomst van de Here Jezus Christus moet Zijn Bruidsgemeente reeds volmaakt zijn, reeds ingeleid
zijn in de volmaaktheid van haar Heer en Bruidegom. Dit “inleiden tot”, dit “komen tot”, kan niet door mensen bewerkstelligd worden. Daarom wordt dit wondervolle werk van de Heilige Geest IN CHRISTUS’ LICHAAM door God
Zelf ter hand genomen. Hij is en blijft “de overste Leidsman en Voleinder van alle geloof” (zie Hebr. 12:2). Amen.
Het is daarom, dat wij geloven, dat – waar wij nu al leven in “de laatste dagen” – de OPENING van de bij dit heiligingswerk betrokken 7 zegels AL plaats heeft gehad! Nogmaals: God is – door Zijn Geest – deze opening AL begonnen om Zijn volk, en in het bijzonder Zijn Lichaam, tot VOLMAAKTHEID te brengen. En al spreken deze 7
zegels ons van strenge oordelen, toch dienen wij in dit licht te verstaan, dat zij alle toch ook dienen moeten tot het
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WAKKER SCHUDDEN van Gods kinderen om hen te leiden in een DIEPERE AANBIDDING.
“Opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid
voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet (SV: vlek) of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.” (Ef. 5:26-27)
Voorwaar, als er geen oordelen zouden zijn, zou ook het Lichaam van de Here (d.i. de Gemeente) slap, slaperig en
lauw BLIJVEN, om uiteindelijk geheel af te wijken van de levende God! Daarom begint “het oordeel” van God altijd
“bij het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Het is zelfs “gevaarlijk” voor de Gemeente van de Here Jezus Christus om
zonder Zijn oordelen te zijn, want deze moeten haar juist brengen en houden op haar plaats in Gods plan, waar het
VUUR van UITBRANDING alle restanten van “het vlees” – beeld van onze oude, zondige natuur – zal (kunnen)
verteren.
Wanneer straks Gods oordelen zullen komen over een steeds verder van Hem afglijdende wereld, zal Gods Gemeente temidden daarvan kunnen staan als een “Zuil (SV: Pilaar) en fundament van de Waarheid” (zie 1 Tim. 3:15),
als een grote Rots-briljant, schitterend aan alle zijden!
“De Koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In
kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg (beter
gezegd: medegelovigen die haar en haar voorbeeld volgen), worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en
vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” (Psalm 45:14-16)
Zó bezingt de psalmist de Bruid/Bruidsgemeente en haar gevolg! En net zoals het van haar Bruidegom gezegd
wordt, zo zal ook zij hetzelfde getuigenis hebben: “Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het Woord van Waarheid,
zachtmoedigheid en gerechtigheid;...” (Psalm 45:5). En dit, omdat zij dan aan Hem gelijkwaardig zal zijn geworden door de werkingen van de Heilige Geest, want zij zal dan zijn “HEILIG en ONBERISPELIJK”!
Laten wij daarom de oordelen die God zendt niet vrezen, maar – door het geloof – weten waartoe zij (zullen) moeten dienen:
 voor hen, die IN Hem zijn, als “stimulans/aansporing” tot meerdere reiniging en heiliging;
 voor degenen, die buiten Christus leven, tot VERoordeling en VERdelging.
Luk. 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de
Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
Zie eventueel de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm.
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Voor meer over de 7 Gemeenten uit Openbaring 2 en 3, zie – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com
– de studie “De OPENBARING van Jezus Christus: Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (hoofdstuk 2 en 3), van CJH
Theys. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website de studie “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”, van E. van
den Worm. (noot AK)
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De waarachtige kinderen Gods zullen dan dichter tot Hem worden gebracht om geheel en al te schuilen “in de kloven van de Rots” (zie Hoogl. 2:14), terwijl allen die niet geloven en in ONgehoorzaamheid leven zullen, worden
verslagen. Zelfs “de rank” die in Hem – als “de ware Wijnstok” – “géén vrucht draagt, neemt Hij weg” (zie Joh. 15:12). En dat is, voorwaar, géén kleinigheid geliefden!
 “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood (van uw oude, zondige natuur), om u heilig en smetteloos en ONberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen
van de hoop van het Evangelie,…” (Kol. 1:21-23a).
 “Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld” (Filip. 2:15).
Deze ONbevlekte staat van de Bruidsgemeente (gelovigen uit de 7 Gemeenten tezamen) wordt dus bereikt langs
en door dit reinigings-en-heiligings-proces van God. Dus niet “plotseling”, “opeens” – zij is al bijna 2000 jaar aan de
gang! Wat een oneindig geduld en welk een uitermate grote volharding en verdraagzaamheid doet de Here God
ons hierin kennen! Gods GROTE VERBORGENHEID, welke straks zal worden geopenbaard, nam een aanvang
(d.i. ontstond – en was dus als “kiem” aanwezig) mèt en in de schepping van Adam en Eva, het eerste mensenpaar op deze aarde, dat God zette “in de Hof van Eden” (zie Gen. 2:8).
God schiep eerst Adam en uit de rib, die Hij uit Adam genomen had, “bouwde Hij de vrouw (Eva) en bracht haar tot
Adam” (zie Gen. 2:22). De volmaakte wijsheid, die eveneens de volmaakt geschapen mens, Adam, kende, deed
hem in volle bewustheid zeggen: “Deze (Eva) is been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!” (zie Gen.
2:23a). Glorie voor God, de BOUWER! De vrouw werd dus genomen uit Adams zijde, zoals geschreven staat: “uit
de man is zij genomen” (zie Gen. 2:23b). Hier maken wij kennis met de eerste profetische typen, welke ons spreken van wat er gebeurd is met Jezus Christus en “hoe” de Bruidsgemeente is ontstaan. Oók zij is voortgekomen uit
de zijde van Jezus Christus, haar Bruidegom. Want de Schrift zegt, dat “één van de soldaten met een speer in Zijn
zij stak en meteen kwam er bloed en water uit” (zie Joh. 19:34). En in het verband met en de samenhang van dit
Schriftgedeelte en Handelingen 20:28 en 1 Johannes 5:8 verstaan wij dat dit getuigenis waarachtig is.
 “Zie dan toe (SV: hebt acht) op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners
aangesteld heeft om de Gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” (Hand.
20:28)
 “En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één.” (1 Joh. 5:8)
De Bruidsgemeente is verkregen door Zijn BLOED, dat uit Zijn zijde vloeide; zij is gewassen in het “badWATER
van het Woord”, geweid op de malse weiden van, Zijn WOORD; gehoed door de “opzieners” in de kracht van de
HEILIGE GEEST.

Typologische, profetische parallellen
Typologische, profetische parallellen doet de Heilige Geest ons vinden in de levensbeschrijvingen van respectievelijk:
1. Abraham en Sara
(zie Gen. 17:15-17)
2. Izak en Rebekka
(zie Gen. 24:67)
3. Jakob en Rachel
(zie Gen. 29:28).
Zoals de “verbintenis” van man en vrouw, en van Adam en Eva, gekenmerkt werd en wordt door een “grote VERBORGENHEID” (van Gods zijde, te vinden in de verzen 18-22 van Genesis 2, en van de zijde van de mens, te vinden in de verzen 23-25), net zo was er sprake van een “grote VERBORGENHEID” in de elkaar “aanklevende levens” van Abraham en Sara (zie Gen. 17:19, 18-9-10 en 11-13) en net zo in de levens, die tot elkaar werden gebracht en elkaar bekenden (d.i. gemeenschap hadden), van Izak en Rebekka en van Jakob en Rachel (zie Gen.
29:28, 30 en 11:30). Daar was bruidsgemeenschap, huwelijk, vermenigvuldiging / voortplanting, “het tot één vlees
zijn” in de striktste zin van het woord, op Gods gezette tijd!
Onze bede is dat God, de Heilige Geest, onze ogen óók zal openen voor de profetische overeenkomsten, zoals die
in het Woord te vinden zijn voor hen, die willen zien en onderscheiden:
• Abraham, die Sara, zijn vrouw, tot tweemaal toe “verloor” (ofwel: kwijt raakte). Eerst aan Farao (zie Gen. 12:1420) en daarna aan Abimélech, koning van Gerar (zie Gen. 20:1-18);
• Izaks vrees, vanwege het gevaar dat dreigde, voor Rebekka, van de kant van Abimélech (zie Gen. 26:7-9);
• Jakobs zorg en verdriet in verband met de MISleiding en het bedrog van Laban, voor wat Lea betrof, en zijn
grote liefde voor Rachel, de vrouw van zijn hart (zie Gen. 29:15-30; in het bijzonder vers 18a).
Dit in verband met de dwaling van Gods Gemeente tijdens “de duistere Middeleeuwen” en de geestelijke slaap (of:
dwaling) van de Bruidsgemeente in de tijd, waarop Hooglied 5:2-4 en Mattheüs 25:1-13 (de gelijkenis van de wijze
79
en dwaze maagden) op doelen.
Onderzoeken wij het één en ander in samenhang en in profetisch licht met Openbaring 12:2, 4b en Mattheüs 22:114, zo mogen wij verstaan, dat vóórafschaduwende profetische gebeurtenissen hun vervullingen vinden in de
beelden van CHRISTUS en ZIJN BRUIDSGEMEENTE.
Rebekka, Izaks bruid – gevonden en gekozen door Abrahams dienstknecht Eliëzer, in een ver land; het land van
de familie van de bruidegom – kwam tot Izak bij “de put” van “Lachai-Roï” (letterlijk: Bron van de Levende!) “tegen
het vallen van de avond” (zie Gen. 24:62-63) en… NAdat zij alles verlaten had om zijn bruid te worden. Zó is ook
de Heilige Geest (waar Eliëzer een type van is) uitgezonden, om Jezus Christus (waar Izak een type van is) een
Bruid (waar Rebekka een type van is) te vinden, te leiden en te voorzien van alle “bruidssieraden” (de gaven, ambten en bedieningen van de Geest) voordat Hij haar kan brengen tot de “bruiloft” (zie Matth. 25:10b, Luk. 17:32-36
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Zie noot 69.
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en in het bijzonder vers 37, 1 Petr. 2:10 en Ef. 3:16-19). En zo zal ook zij, de Bruidsgemeente, tot haar Bruidegom
(d.i. de Here Jezus Christus) worden gebracht – beter gezegd: WORDEN GELEID… – ten tijde van de vallende
GEESTELIJKE AVOND (lees: NACHT) in deze tijdsbedeling.
Voorwaar (!) “…velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” (zie Matth. 20:16 en 22:14).

De GROTE VERBORGENHEID: de Bruiloft van het Lam van God
Met betrekking tot het huwelijk van Christus, de Hemelbruidegom en Zijn Gemeente (de Bruid of Bruidsgemeente
wel te verstaan, zijnde “de wijze maagden” uit de Gemeente – zie Matth. 25:1-13) dienen wij achtereenvolgens en
in samenhang een nauwgezette studie te maken van de volgende Schriftgedeelten; namelijk:
80
 Mattheüs 25:1-13 – over de gelijkenis van “de wijze en dwaze maagden” – en
 Mattheüs 24:36-41 – over de tijd van het opnieuw uitbotten van de vijgenboom (Israël) en het terugkeren van de
dagen van Noach – en
 Lukas 17:32-37 – over het aangenomen of verlaten worden op grond van onze bepalende keuze in het leven.
Deze aanname (een verwijzing naar de Bruiloft van het Lam) zal plaats hebben vóór de grote verdrukking een
feit zal zijn.
In het Schriftgedeelte van Lukas 12:35-36 vinden wij de volgende passage:
“Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten,
wanneer hij TERUGKOMT VAN DE BRUILOFT, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen”, terwijl vers
34 (van Lukas 12) ons indachtig maakt, dat alles betreffende de Here Jezus en Zijn Koninkrijk ons een schat moet
zijn, waar ons hart warm voor moet kloppen.
In vers 36 (van Lukas 12) is er sprake van een TERUGKOMEN NA DE BRUILOFT; de Bruiloft van het Lam moet
dus dan al plaats gehad HEBBEN, de grote GEMEENSCHAP van de Bruidegom met Zijn Bruid (de zgn. “uitverkorenen” – namelijk “de wijze maagden” – zie Matth. 25:1-13). Hij zal dan, door de leden van de Bruidsgemeente
heen, tot de Zijnen spreken in Zijn Goddelijke kracht. Dit geschiedt dus vlak vóór de grote verdrukking, vlak
vóór de wegvoering van de Bruidsgemeente naar de woestijn.
De Here Jezus Christus begon Zijn Messiaanse bediening met het wijn-wonder op een bruiloft te Kana (zie Joh.
2:1-12), waarmee Hij Zijn heerlijkheid en macht manifesteerde. In het laatste der dagen, op het einde van deze
tijdsbedeling, zal er geen groter wonder, geen groter teken zijn, dan de manifestatie van Gods “GROTE VERBORGENHEID”, de Bruidsgemeenschap van Christus met Zijn Gemeente als Zijn Bruid, waarbij de Gemeente “dronken” (d.i. vol) zal zijn van Gods hemelse Wijn (beeld van Gods Geest, de Heilige Geest)! Halleluja!
ste
Vanaf de periode dat de “Vroege Regen” (de 1 UITSTORTING van de Heilige Geest op die Pinksterdag, zie
Hand. 2:1-4) gevallen is tot het ogenblik dat de Bruiloft van het Lam daar is, is de Gemeente in ONDERTROUW
met de Here Jezus Christus.
“Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid om u als een REINE MAAGD aan een
man voor te stellen, namelijk aan CHRISTUS” (2 Korinthe 11:2, SV).
Deze “reine maagd” is, de VOLMAAKTE GEMEENTE, bestaande uit wedergeboren, en met Gods Geest vervulde
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gelovigen; zij zijn de (wijze maagden-)leden van die Gemeente, het Lichaam van Christus.
 “En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de
Gemeente, DIE ZIJN LICHAAM IS en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.” (Efeze 1:22-23,)
 “Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus,
ten behoeve van ZIJN LICHAAM, dat is DE GEMEENTE.” (Kolossenzen 1:24)
Er is een grote dwaling, een verkeerde leer, in deze dagen: er heeft namelijk géén vereniging, géén gemeenschap, géén huwelijk met Christus plaats bij de wedergeboorte! De eis van de levende God is, dat de Ge82
meente voor dit (Goddelijk) Huwelijk eerst VOLMAAKT moet zijn, “…een Gemeente ZONDER VLEK en ZONDER
RIMPEL…” (zie Ef. 5:27). En deze eis is niet veranderd, hij is verankerd aan Gods GROTE VERBORGENHEID,
want er staat geschreven: “Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente.” (Ef. 5:32).
Er zijn in het Woord van God vele (andere) “verborgenheden”. Deze houden allen het ONVERANDERLIJK PLAN
VAN GOD in zich verborgen en ze worden alleen aan hen geopenbaard, die met volle overgave en algehele toewijding Hem in Zijn Woord zoeken en die dit Woord in hun hart bewaren. Van al deze Schriftuurlijke verborgenheden is de “Bruidsgemeenschap in het Huwelijk van Christus en Zijn Gemeente”, de grootste.
De Gemeente als de Bruid wordt eveneens uitgebeeld in het Oude Testament, al is daar sprake van “Sion”.
In Jesaja 54:5 lezen wij: “Want UW MAKER is UW MAN, HERE van de legermachten is Zijn Naam, en UW VERLOSSER IS DE HEILIGE VAN ISRAËL, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.”
In Jeremía 3:14 staat geschreven: “Keer terug, afkerige KINDEREN,… want Ík HEB U GETROUWD. Ik ZAL U
NEMEN (SV: aannemen),… en Ik zal u naar Sion brengen”. Een andere Oudtestamentische verwijzing, die voor zichzelf spreekt vinden wij in Hoséa 2:18-20, “Ik zal u VOOR EEUWIG (SV: in eeuwigheid) tot Mijn bruid nemen: ja, Ik
zal u tot Mijn bruid nemen in GERECHTIGHEID en IN RECHT (SV: in gericht), in goedertierenheid en in barmhartigheid. IN TROUW (SV: in geloof) zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en U ZULT DE HERE KENNEN. Op die
dag zal het geschieden, spreekt de Here, dat Ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren.”
Wanneer wij deze teksten vergelijken met dat wat van de Gemeente en van de Here God in het Nieuwe Testament
gezegd wordt – in Zijn wonderbaarlijke bemoeienissen met Zijn Lichaam door Zijn Heilige Geest, in de (Gees80
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tes)gaven, vruchten, ambten en bedieningen – dan spreekt alles van die wonderlijke harmonie, welke het ONuitwisbare Schriftuurlijk kenmerk is van de Godsopenbaring.
Wij onderscheiden dan:






“AANnemen”
“in eeuwigheid”
“in gericht”
“in geloof”
“kennen”

(O.T. – Jer. 3:14, SV)
(O.T. – Hos. 2:18, SV)
(O.T. – Hos. 2:18, SV)
(O.T. – Hos. 2:19, SV)
(O.T. – Hos. 2:19)

“AANnemen”
(N.T. – Luk. 17:34-36)
“in de eeuwigheid”
(N.T. – Openb. 19:6-19)
“het oordeel van God begint bij het huis van God”
(N.T. – 1 Petr. 4:17)
“door geloof zijn alle dingen mogelijk”
(N.T. – Mark. 9:23 )
“géén groter kennis, dan door vereniging, gemeenschap, huwelijk”
(N.T.)

De TABERNAKEL in de woestijn en de TEMPEL van Salomo waren zuivere typen van de Bruidsgemeente des Heren, welke is het Lichaam van Christus. In dit licht is het niet moeilijk te verstaan, zoals wij al eerder hebben opgemerkt, dat Mozes de “mannelijke zoon” is van de eerste (dus van de tabernakel); terwijl Jezus, de “mannelijke
83
Zoon” is van de tweede, de tempel (zie mijn brochure: “Heidenvolken in Profetisch Licht”, blz. 43 en 44).
Wij verwijzen – misschien ten overvloede – nog naar de hieronder volgende passages in de Bijbel!
“De MORGENSTERREN zongen vrolijk tezamen, en al de KINDEREN GODS juichten” toen Jezus gezonden werd
als DE VERLOSSER der wereld (zie Job 38:7 – lees ook nog de verzen 1-7), en… “En plotseling (SV: van stonde aan)
was er bij de engel EEN MENIGTE VAN DE HEMELSE LEGERMACHT, die God loofde en zei: EER ZIJ AAN GOD
in de hoogste hemelen, en VREDE op aarde, IN MENSEN (waarin God) een welbehagen (heeft)” (Luk. 2:13-14). En
dit alles werd mogelijk door Jezus Christus, de Here! Vandaar dat er straks de hoogste blijdschap zal worden gekend en de uitbundigste lofprijzing zal worden gegeven, want er staat geschreven: “Laten WIJ blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de Bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn Vrouw heeft zich gereedgemaakt.” (Openb. 19:7 – lees ook nog de verzen 5-9).

De mannelijke zoon
De “mannelijke zoon” of het “manneke” (zie Openb. 12:1-5), zijnde de 144.000 (zie Openb. 14:1-5), is de “vrucht”,
de “afstammeling” van Jezus, de Zoon van God, door het Woord en de Geest! En wel als direct resultaat van het
84
daadwerkelijk Huwelijk van Christus met de Gemeente, want de Bruiloft van het Lam van God is net zo goed
85
LETTERLIJK te zien als (vooral ook) GEESTELIJK. Zoals destijds de “maagd van Israël”, Maria, LETTERLIJK
bevrucht (overschaduwd) werd door de Heilige Geest en Jezus in letterlijke zin werd geboren, zo zal ook straks de
Bruidsgemeente, het Lichaam van Christus, bevrucht (en dus weer: overschaduwd) worden door Zijn Geest. Dan
zal “letterlijk” (d.i. voor een ieder zichtbaar en/of merkbaar) deze “mannelijke zoon” geboren worden (d.i. “voortkomen” uit de Bruid – zie noot 85)…
Deze “mannelijke zoon” is/wordt dan een verlosser (bevrijder) en heerser òf hoeder van de volkeren (natiën). De
geboorte van deze “mannelijke zoon” is de vervulling (de voleinding) van “de verborgenheid van God”.
God zij al de glorie! Amen.

Hoofdstuk 9

Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige)
wereld-einde
De geschiedenis wordt bepaald door Golgotha
Wij hebben ons, bij de behandeling van de gebeurtenissen van de eindtijd, tot nog toe gehouden aan “de grote
lijn”, het plan, waarmee God de geschiedenis der eeuwen voleindigt. In de Bijbel staat echter alles met elkaar in
verband. In feite ligt het einde, voor wie reeds bekwaam is om “profetisch” te zien, al besloten in het begin; en
daarom moeten wij hier – in de allereerste plaats – alle aandacht aan schenken, willen wij bij de interpretatie van
Gods Woord geen flaters begaan. De ernstige Bijbelonderzoeker, die een grondige studie maakt van profetie, zal
altijd weer moeten komen en wijzen op “het centrale punt” van het Bijbelse getuigenis: het leven en sterven, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus! Voor de oppervlakkige christen klinkt het vreemd en voor degene,
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Deze brochure is helaas niet in mijn bezit. (noot AK)
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Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie
Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de
VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig 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. 8:18-19). 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 (zie Ef. 4:13).
• Voor meer informatie over deze “mannelijke zoon”, zie – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com
(bij datum 28-10-2011) – de (vervolg)studie “Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 5, met de titel: “De geboorte
van de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK)
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wiens ogen de (geestelijk) “ogenzalf” ontberen, lijkt het onwaarschijnlijk, wanneer wij hier neerschrijven, dat dit leven en sterven, deze opstanding en hemelvaart het aanbreken van “iets geheel nieuws” hier op aarde hebben ingeluid. Het is deze ongehoorde (d.i. niet of nauwelijks gehoorde) boodschap, die de basis vormt van de Bijbelse
verkondiging van “het einde, dat gemetamorfoseerd wordt (d.i. van gedaante wordt verwisseld) tot de VERNIEUWING”. Golgotha, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart…, al dat wondere gebeuren, dat getuigt in wezen van niets
anders. Velen zien (nog) niet dat HET KRUIS, dat de gang van de geschiedenis bepaalt, belangrijker is dan het
moment waarop het einde van die geschiedenis daar is…, zoals ook in ons geloofsleven de ontmoeting met Jezus
en het leven in Christus belangrijker is dan ons laatste ogenblik. Daarom willen wij nu – met Gods genade – één en
ander in dit hoofdstuk nog nader bekijken in het stralend, profetisch licht van “de wederkomst van de Here Jezus Christus”. Laat niemand denken dat wij hiermee een “ommetje” maken, dat wij weer teruggaan in plaats van
vooruitlopen!

Het kruis als de basis van einde en VERNIEUWING
De mensen hebben God zo zeer gehaat, dat zij Zijn eniggeboren Zoon hebben vermoord. Maar “zo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,...” (Joh. 3:16a); en op de bodem van onze afgrond
is God, in Zijn Zoon, onze plaats komen innemen: “God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf
verzoende,...” (2 Kor. 5:19a).
Jezus Christus, de ONschuldige, bekleedde zich vrijwillig met onze vloek en ging tot het einde toe de “Via Dolorosa” (d.i. “de weg van smarten”): Hij is “…gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Filip. 2:8b). Aan
het einde van deze verschrikkelijke lijdensweg slaakte Hij de kreet der “verworpenen” en riep luid: “…Mijn God,
Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mark. 15:34b). Is het niet treffend, dat juist het Evangelie naar Markus,
het “Evangelie van de Dienstknecht” (gesymboliseerd door een “os of rund”, als “lastdrager”, één van de 4 “dieren
(letterlijk: levende wezens)”, die voor Gods troon staan – zie Openb. 4:7), ons hierover spreekt? De diepe duisternis
rondom Hem had ONS einde moeten zijn, als God ons niet zó hartstochtelijk had liefgehad, dat Hij Zijn Zoon voor
ons overgaf in de kruisdood!
Wij spreken over het algemeen zeer oppervlakkig over het einde van deze (huidige) wereld, als wij het kruis van
Christus hier niet bij in herinnering roepen, waar einde en toch ook weer VERNIEUWING – in alle verschrikking en
heerlijkheid – heeft plaatsgehad! Hebben wij wel eens stilgestaan bij het feit dat Mattheüs, de evangelist, Christus’
kruisdood omringde met vreemde en kenmerkende verschijnselen, zoals een aardbeving en opening van graven,
die alle dit wondere aspect van “einde en toch ook weer VERNIEUWING” onderstrepen? Bestudeer biddend Mattheüs 27:51-53 en wordt overtuigd: “En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen
die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad
en zijn aan velen verschenen.”
Biddende meditatie doet ook u verstaan dat alles, met betrekking tot de laatste gebeurtenissen in de (eind)tijd, verbonden is aan het “HET IS VOLBRACHT” van Golgotha. Wij mogen dan verstaan dat, wat er nog aan rampen en
misdaden kan gebeuren – en deze zùllen straks worden gevonden! (ja, al werden alle dingen vernietigd in een volslagen ondergang), niets ooit de diepte en de zwaarte van het drama van het kruis kàn overtreffen!
Voorwaar, de dood van Jezus Christus toont ons de diepte van ons eeuwig verderf en verkondigt de absolute veroordeling, die wij hebben verdiend. Maar aan de andere kant leren wij hier ook dat Christus “het LAM VAN GOD”
is, Dat DE ZONDEN DER WERELD TRIOMFANTELIJK HEEFT WEGGEDRAGEN”… Jezus Christus is niet alleen
de Eerst-opgestane uit de doden van ons allen geworden, maar Hij is ook de Laatst-verworpene, Die schreeuwde
in de diepdonkere nacht; de, als het ware, Hopeloze, van Wie God en mensen (op dat moment) hun ogen hadden
afgewend.
“Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten,… en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” (Jes. 53:2b-3)
In die vervloekte en verlaten diepte begon een nieuwe wereld van vergeving, verzoening en genade te lichten. Jezus Christus opende voor die ene moordenaar, die aan Zijn zijde met Hem werd gekruisigd, wijd de poort van het
hemelparadijs en vóór Hij Zijn met doornen gekroond hoofd neerboog en de geest gaf, riep Hij als Overwinnaar uit,
dat “ALLES VOLBRACHT” was en beval Hij Zijn geest in rotsvast vertrouwen in de handen van de eeuwige Vader.
CHRISTUS IS TRIOMFATOR! Halleluja! Amen.
Ons door zovele dingen bezwaarde hart zal nooit deze peilloze afgrond, die ons tot een “hoogtepunt” is geworden,
kunnen peilen. De Paasmorgen doet ons echter de overwinning van God zien en nu óók ervaren! “HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!” (zie Luk. 24:34) is dan ook de blijvende belijdenis van de Gemeente van de LEVENDE God;
zij aanschouwt DE LEVENDE met haar geloofsogen!

Gods nieuwe schepping is nu al in de oude verborgen
De nieuwe wereld van het Koninkrijk van God is door de VERNIEUWING in/door de wedergeboorte reeds in de
nieuwgeboren mens aanwezig, die met lichaam en ziel tevoorschijn is getreden uit het symbolische watergraf om
“de Belofte van de Vader” (zie o.a. Hand. 1:4) – dat is: de doop met de Heilige Geest – te ontvangen. Een nieuwe
geschiedenis begon hiermee, waarin de Blijde Boodschap, het Evangelie van Verlossing, verkondigd, gepredikt en
geleerd moe(s)t worden “tot aan het uiterste van de aarde” (zie Hand. 1:8 en 13:47). Hoe weinigen realiseren zich
dit. Het is NOOIT Gods bedoeling geweest, dat deze overwinnende hoop het deel blijft van enkele ingewijden,
maar zij moet leven in de harten van allen die in Hem geloven. Zij moet ALLEN, zonder uitzondering, verblijden!
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De brief aan de Efeziërs zegt: “God heeft ons door Zijn grote liefde,… met Christus LEVEND GEMAAKT en ons
MET HEM OPGEWEKT…” (zie Ef. 2:4-6); met andere woorden: “mede opgenomen met de hemelvaart van onze
Here en Heiland”. Zoals geschreven staat in Filippenzen 3 vers 20: “Ons burgerschap (SV: onze wandel) is echter in
de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Here Jezus Christus”.
Hoe wondervol en hoe machtig-schoon! Tòch heeft Jezus Christus, Wiens gehele boodschap gericht was op de
komst van het Koninkrijk, ervoor gewaakt om dat ‘in het begin’ precies te omschrijven. Reden hiervoor zal zijn: “Het
Koninkrijk van God komt NIET op waarneembare wijze” (zie Luk. 17:20b). Maar… in het verborgene is het – toch
zó heel doeltreffend – werkzaam in deze zelfde wereld. Hoe vitaal deze wereld ook mag lijken, in werkelijkheid is
ze reeds in doodsstrijd gewikkeld; maar in het verborgene groeit in haar EEN NIEUWE WERELD, zoals wij dat ook
wel eens zien in het menselijk leven: een stervende moeder, die in zich het kind draagt, dat haar straks zal overleven… Jezus Christus, “de laatste Adam”, is reeds “de Eersteling… van hen die ontslapen zijn”:
• “Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.” (1 Kor. 15:20)
• “…De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen (SV: een levende ziel), de laatste Adam tot een levendmakende Geest.” (1 Kor. 15:45)
• “En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de Gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de
doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.” (Kol. 1:18b)
• “Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden…. Die ons heeft liefgehad en
ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed” (Openb. 1:5)
Christus is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren om de zichtbare opstanding voor de kinderen
Gods voor te bereiden. Welke wereld-treffende-rampen, verwoestingen en catastrofen er ook nog mogen plaats
hebben, niets zal God kunnen hinderen Zijn verheven doel te bereiken. Waarlijk: “Alle paden van de HERE zijn
goedertierenheid en trouw (SV: waarheid) voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen (SV: bewaren)”
(Ps. 25:10). Sinds de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus, is het voor allen, die geloofsogen
bezitten, duidelijk, dat HET EINDE DER TIJDEN ZAL STAAN IN HET LICHT VAN DE LEVENDE! Geprezen zij Zijn
Naam!
God heeft voor Zijn kinderen Zijn hart geopend, en Hij heeft ons de verborgenheid van Zijn “barmhartigheid, die het
oordeel overwint”, geopenbaard. Amen. Het is in dit profetisch licht niet moeilijk te verstaan, dat “God Zijn Zoon niet
in de wereld heeft gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou
worden.” (zie Joh. 3:17)
Het is dan ook een zeer betreurenswaardig feit, dat zo vele boeken en brochures, die ons vertellen van “het einde
van de wereld”, altijd blijven staan bij het OORDEEL en niet bij het LICHT, dat vanaf Christus’ KRUIS over de gehele schepping valt. Dergelijke geschriften zijn dan ook meestal “enggeestig” en daarom “farizeïsch”.
Zij gaan dan voorbij aan wat geschreven staat: “Want de schepping (SV: het schepsel) is aan de zinloosheid (SV: ijdelheid) onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de
schepping (SV: het schepsel) zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid
van de heerlijkheid van de kinderen van God.” (Rom. 8:20-21)

De ontwikkelingen van het (huidige) wereldeinde zijn niet nauwkeurig te agenderen
De Schrift zelf, als het enige krachtvolle getuigenis van de Gods-openbaring, licht ons in over de bedoeling die God
heeft gehad met de schepping van de wereld. In het kader van de Blijde Boodschap openbaren de profetieën ons,
in welke geest en langs welke weg God de bestemming, het einde, van de wereld wil en zal bereiken. Het is dan
ook van het allergrootste belang te weten, welk doel God nastreeft en ook zal bereiken aan het gewis en zeker
komende einde van de geschiedenis, opdat wij onze daadwerkelijke, dagelijkse gehoorzaamheid kunnen afstemmen op Zijn verheven werkplan.
Degenen, die alleen nieuwsgierig zijn naar oppervlakkige détails – en dat zijn er (helaas) ontzaglijk vele! – zullen
echter bij de bestudering van dit onderwerp bitter worden teleurgesteld. Waarom? Omdat het ons, als mensen, niet
gegeven is om een nauwkeurige agenda op te stellen van al die laatste gebeurtenissen, zoals men van tevoren
het programma van een concert kan laten drukken, al probeert men dit altijd weer te doen. Daar is zeer zeker in de
Schrift een “chronologische volgorde”, maar toch ook weer niet zó, dat wij te allen tijde in staat zijn om dag en uur
en datum vast te leggen. Laat een ieder doordrongen zijn van het volgende: niets is méér verkeerd dan in eigen
kracht te proberen, met behulp van de beelden van de Bijbelse schildering, een volledig schema op te stellen van
het einde. Wij lezen immers ook niet dat de gelovigen uit de ‘tussentijd’ – zoals een Johannes de Doper, met behulp van de Messiaanse Profetieën – van tevoren een nauwkeurige beschrijving hebben gegeven van het leven
van Jezus; evenmin als dat een Simeon en een Anna (die toch heus met geheel hun ziel “de Vertroosting Israëls
verwachtten” – zie Luk. 2:25) op grond van Micha 5, de “plaats” van de geboorte van Jezus hebben “berekend”, om
dan in Bethlehem te gaan posten om de Koning der Joden direct bij Zijn komst en glorieuze intrede te kunnen begroeten!
Voorwaar! HET EINDE VAN DE WERELD moet zich nog in uitgebreidheid openbaren; en wij geloven dan ook, uit
het diepst van ons hart, dat het alle horizonten van de wereld zal bereiken, want déze “zichtbare ontknoping” zal
naar het eenstemmig getuigenis van de Heilige Schrift besloten worden door DE PERSOONLIJKE KOMST, DE
WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS VANUIT DE HEMEL… “om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en
Wonderbaar te worden in allen, die geloven…”:
• “…bij de openbaring van de Here Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,” (2 Thess. 1:7b).
• “wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd (SV: wonderbaar) te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).” (2 Thess. 1:10)
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En omdat deze Wederkomst er het belangrijkste element van is, spreekt het voor zichzelf, dat wij, als kinderen van
God en mede-arbeiders Gods, deze ook nader onder ogen hebben te zien.

Hoofdstuk 10

“De wederkomst van Christus”
Christus komt terug om een einde te maken aan het oordeel over het afkerig Jodendom
de

Aangaande deze “wederkomst” òf “2 komst” lezen wij zowel in het Evangelie volgens Mattheüs alsook volgens
Lukas: “Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, TOTDAT de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Here!” (Luk.13:35
– zie ook nog Matth. 23:38-39).
Eeuwenlang is het “beloofde land” door heidenen vertreden… Jezus’ profetisch Woord is vervuld geworden en de
volbrenging ervan is bij lange na niet afgelopen, want: “…Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt (SV: vertreden)
worden, TOTDAT de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Luk. 21:24b). Voorwaar, zowel land als stad vielen
(in 70 na Christus) onder het oordeel, dat voorzegd was! Tòch is dit woord van oordeel zeker niet zonder liefde gesproken, als wij het maar zó willen beluisteren: Het is het laatste appèl, dat Jezus richtte tot Jeruzalem; en Hij gaf
daarmee meteen een openbaring van Zijn INTENSE LIEFDE voor Zijn volk, in de ONvergetelijke woorden die
daaraan direct voorafgingen: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden
zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild!” (Luk. 13:34). Het zal Hem vast en zeker bedroefd hebben
een oordeel te moeten uitspreken.
“Jeruzalem, Jeruzalem!” In deze herhaling klinkt de ontferming en de bewogenheid van de Heiland door… Jeruzalem, “die de profeten doodt” en daarmee nog steeds bezig was toen de Here die rede uitsprak, wilde Hem niet.
Ook Hij zou weldra worden gedood en zou een gewelddadig einde vinden, vanwege de ergernissen en de bittere
haat van een volk, van gepeupel, dat tot en met vergiftigd was met “het zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën (de toenmalige ‘Schriftgeleerden’)!” (zie Matth. 16:6 en 11). Profetisch, een aankondiging, niet alleen van Zijn
dood, maar ook van het sterven van degenen, die nà Hem zouden komen en in Zijn Naam het volk en de natiën
hetzelfde zouden leren en voorhouden!!
Jezus-Messias zond ook werkelijk anderen en in profetisch licht wordt alle aandacht gevraagd voor dit woord uit
Mattheüs 23: “Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u
doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot
stad” (Matth. 23:34).
Zó werd en wordt de profetische lijn van de vijandschap doorgetrokken naar… de toekomst. Farizeeën en Schriftgeleerden zetten de praktijk van hun voorvaderen ONgehinderd voort, zoals ook geschreven staat in Mattheus 23
vers 32: “Maakt ook u dan de maat van uw (voor)vaderen vol!” Hun voorvaderen hebben in hun dagen profeten gedood, zij deden het in Jezus’ dagen en zullen het nu en straks ook doen. Steeds en telkens weer zal er een geslacht van “Farizeeën” zijn; zowel onder degenen die voor Joden doorgaan als onder de niet-Joden.
In Jezus’ dagen waren die Farizeeën en Schriftgeleerden, met de overpriesters en de leiders van het volk, de felste
tegenstanders van Jezus Christus (zie Luk. 19:47) en daarna van hen, die door Hem werden uitgezonden. Het Bijbelboek Handelingen laat ons zo duidelijk zien en verstaan “hoe” de Gemeente werd vervolgd… De apostelen
werden voor het Sanhedrin gedaagd; Petrus werd in de gevangenis geworpen; andere Gemeenten hebben te lijden gehad vanwege de Joden, zoals wij kunnen lezen in 1 Thessalonicensen 2 vers 14-15: “Want u, broeders,
bent navolgers geworden van de Gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde
geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Here Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.”
Paulus, Sylvanus en Timotheüs werden tot het uiterste vervolgd; zij moesten Thessalonica hals-over-kop verlaten
en in Berea was het heus niet anders. Paulus heeft diverse keren geselingen, zowel met de zweep als de roede,
ondergaan (zie 2 Kor. 11:24-25) en werd zelfs éénmaal gestenigd. Met dit al werd het door Jezus gesproken woord
HARDE REALITEIT en daarom was het oordeel van God daarover ONvermijdelijk.
Jeruzalem, waarvan in de psalmen werd gezongen als zijnde “de stad van de grote Koning” (zie Ps 48:3), wilde de
genadetijd niet aannemen…
De “Palmstad” werd “Bloedstad!” Huichelaars zouden hun oordeel niet ontlopen en het “wee” zou met alle kracht
over hen komen, omdat Jezus zei: “Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?” (Matth. 23:33). Het afscheid van Jezus-Messias was dan ook niet definitief, maar… TOTDAT-Hij-strakswederkomt. Zó heeft men de algehele verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus wel als dit definitieve oordeel
willen beschouwen, maar de profetische rede van Jezus Christus (zie Matth. 24) zegt ons overduidelijk, dat dit toen
niet het geval was. Want, bij de verwoesting van de stad des vredes (?) was er geen sprake van een “komen op de
wolken des hemels”. Maar éénmaal komt de ommekeer, waarvan zo lang geleden al werd geprofeteerd! Dàn “zullen zij Hem aanschouwen, Die zij doorstoken hebben...” (zie Zach. 12:10). En eens zal ALLE knie zich (zelfs “in
het stof”) voor Hem buigen. Halleluja! Amen.
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Christus’ wederkomst is nodig tot de voleinding van ‘Gods Plan der Eeuwen’
86

De wederkomst of “parousia” (d.i. tegenwoordigheid) van Jezus Christus wordt door de gehele Bijbel met grote
nadruk aangekondigd. Zij is in de Schrift geen “losse bewering”; integendeel, het Nieuwe Testament alleen al herhaalt op ongeveer 319 plaatsen, dat Jezus “komt”. Hier volgen een paar teksten:
 “…zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt…” (zie Matth. 24:30)
 “…op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden” (zie Luk. 17:30)
 “…door de verschijning bij Zijn komst” (zie 2 Thess. 2:8)
 “Zie, Hij komt… en elk oog zal Hem zien,…” (zie Openb. 1:7)
 “Wanneer de Zoon des mensen komen zal… zullen al de volken (voor Hem) bijeengebracht worden…” (zie Matth. 25:31-32)
Maar, bovendien wordt ons duidelijk verteld “waarom” deze wederkomst – deze geprofeteerde “verschijning ten
tweede male”, IN HEERLIJKHEID ditmaal (zie o.a. Matth. 16:27 en 25:31), deze “universele openbaring” van de
Zoon des mensen en van de Zoon van God, ja, van de Here Jezus Christus – “NODIG” is!
Deze wederkomst zou zinloos zijn als God besloten had tot algehele vernietiging van de mensheid. Want, Jezus
Christus komt heus niet als “doodgraver van de mensheid”, maar WEL als “de rechtvaardige Rechter” (zie 2 Tim.
4:8), als “Koning der koningen en Here der heren” (zie 1 Tim. 6:15 en Openb. 19:16). Amen.
Voorwaar (!) déze wederkomst is nodig tot VOLEINDING van het Gods-plan der eeuwen, omdat de wereld bewezen heeft en de mensen nog steeds bewijzen, dat zij niet in staat zijn om zelf dit doel en deze bestemming te bereiken, ofschoon deze “droom” altijd heeft bestaan.
87
Wij hebben en kennen de “slogans” van de imperialistische mogendheden , die deze wereld het geluk beloven en
nog steeds allerhande (vergeefse) pogingen aanwenden, om deze voze beloften (beloften die heel wat lijken maar die
‘zonder innerlijke kracht’ zijn) te betalen… Maar wij, die het profetisch Woord hebben, zijn geroepen om de voosheid
(d.i. de holheid, leegheid, slapheid) van dergelijke “mythen” en de ONbegrijpelijke “naïviteit” van hen, die hieraan geloof
hechten, “aan de kaak te stellen” en te openbaren. God helpe ons hierin getrouw te blijven tot in de dood.
Tot nu toe hebben allen die (op deze menselijke wijze) de “massa” het paradijs hebben beloofd, deze vroeg of laat
in kennis gebracht met de Mammon en daardoor met de neerwaartse gang richting hel… Neen, nooit en te nimmer
moet verwacht worden dat de genezing (lees: BEKERING) van deze wereld van haarzelf zal komen. Aan de andere kant moeten de gelovigen zich niet verbeelden dat zij in staat zijn om de verdwaalde en verdwaasde mensheid
“goed terecht” te brengen, door (goedbedoelde) broederlijke rechtvaardigheid te doen heersen. Ook in deze gevallen moeten wij, zo willen wij het neerschrijven, “lager mikken!” Jezus heeft gezegd: “WANT ZONDER MIJ KUNT U
NIETS DOEN” (Joh. 15:5c). De gelovigen, die al zo ontzaglijk veel moeite hebben om met elkaar goed overweg te
kunnen en nauwelijks vrede kunnen handhaven (?), kunnen er zich te enen male niet op beroepen dat zij de wereld kunnen verbeteren – haar kunnen VERNIEUWEN. Daarvoor heeft deze wereld toch echt Jezus Christus nodig
en daarom is het noodzakelijk dat de Here wederkomt. Zijn wederkomst zal bewijzen dat alleen een Goddelijk
WONDER onze wereld en onze aarde kan veranderen. Zijn verschijning in heerlijkheid en met grote kracht zal
bewijzen dat alleen Goddelijke interventie ‘Gods Plan met de mensheid’ kan verwezenlijken.
de
Deze 2 komst van Christus, waarvan de straling – let op de tekenen der tijden! – reeds de omtrekken van de geschiedenis verlichten, is “levens-noodzakelijk!” Want de Here God wil tenslotte en allereerst deze wereld bevrijden
van haar “bezettingsmachten”… En het is deze wederkomst van Christus, welke garant staat voor dat vaste voornemen van God, om alles in VOLLE WAARHEID te laten eindigen. En onder “Christus” wordt door ons geen theorie verstaan, maar de WERKELIJKHEID, de Persoon van Jezus Christus!
De eerste christenen, onze pinksterbroeders en zusters (zo genoemd vanwege de uitstorting van Gods Geest, zie Hand. 2:1-4),
hadden steeds vol verlangen uitgekeken naar deze wederkomst; en de reden hiervan is niet, zoals men dikwijls gelooft, omdat zij zich zwak voelden tegenover deze, ook voor hen, vijandige wereld, en om hulp riepen uit angst ver88
pletterd te worden; neen, deze mensen van een “Nieuwe Tijdsbedeling van Genade” hadden beslist niet aan hun
beperktheid gedacht, toen zij zo VURIG hoopten op de wederkomst van hun Heer… Wel hadden zij van Zijn wederkomst zeker de opening van de grenzen verwacht… Niet op hun menselijke armoede en onvermogen was het
oog gericht, maar op de VOLHEID van Jezus Christus Zèlf, Die hun aangezegd had te hopen, Die hen daartoe had
uitgenodigd, had “gedreven” als het ware:
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Uit de Studiebijbel:
Het zelfstandig naamwoord parousia betekent (1) ‘aanwezigheid, tegenwoordigheid’, en (2) ‘komst, aankomst’. Afgeleid van
ste
par-eimi ‘zijn (bij), aanwezig of tegenwoordig zijn’ houdt de 1 betekenis in ‘het ergens zijn of aanwezig zijn’, d.w.z. de aanwezigheid of tegenwoordigheid van een persoon op een bepaalde plaats. Zo lezen we bijv. in Filip. 2:12 over Paulus’ tegenwoordigheid, in tegenstelling tot zijn afwezigheid, en in 2 Cor. 10:10 over zijn persoonlijke aanwezigheid, dit in tegenstelling tot contact dat hij met zijn lezers heeft via zijn brieven.
de
In de 2 betekenis gaat het om het naar iemand of iets toekomen (vandaar ‘toekomst’ in sommige vertalingen) en er dan
zijn, dus ‘komst’ om te blijven. … In het buitenbijbelse Grieks wordt het woord speciaal gebruikt voor de officiële komst van
een koning naar een bepaalde stad of streek in zijn rijk. In het NT wordt het woord in het bijzonder gebruikt voor de ‘komst’ van
ste
de
Jezus Christus en dan gaat het niet om Zijn (1 ) komst in het vlees, maar steeds om Zijn (2 ) komst IN HEERLIJKHEID, Zijn
wederkomst aan het einde der tijden (zie bijv. Matth. 24:3, 2 Thess, 2:8, 1 Joh. 2:28). (noot AK)
87

Imperialistische mogendheden = Soevereine staten of landen die – door middel van hun politiek van staatkundige en economische expansie (d.i. groei) – streven naar opperste macht, naar wereldheerschappij etc. (noot AK)
88

De Nieuwe Tijdsbedeling van Genade = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aan-

geeft. Tevens de periode van het begin (of het ontstaan) van de Gemeente, die plaatsvond/doorbrak na de uitstorting van Gods
Geest op het eerste, Nieuwtestamentische Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4). Een periode van in totaal 2000 jaar. (noot AK)
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• “Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof óók in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;… Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, KOM IK TERUG…” (Joh. 14:1-3)
• “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken;
EN DAN ZAL HET EINDE KOMEN.” (Matth. 24:14)
• “…en u zult Mijn getuigen zijn,… tot aan het uiterste van de aarde.” (zie Hand. 1:8)
Laten wij dan nù, op ònze beurt, “overweldigd worden” door de grootheid en majesteit en heerlijkheid van Jezus
Christus en Zijn Geest; en onszelf laten meevoeren door deze “vaste hoop” op Zijn wederkomst in glorie.
Het is niet van belang en zelfs ONmogelijk om datum, plaats en nauwkeurige andere gegevens betreffende deze
de
2 komst van Christus exact te kennen. Belangstelling hiervoor, hélaas door zovele gelovigen in deze dagen nagespeurd, zullen alle aandacht van de CENTRALE VERWACHTING alleen maar afleiden! Als voorbeeld: kinderen
die naar het station gaan, om daar hun vader en/of moeder af te halen, hoeven toch niet het dienstpersoneel van
de spoorwegen te kennen plus nog de werking van wissels en signalen te begrijpen? Wie zoiets tòch doet, daartoe
aangezet door nieuwsgierigheid en al te grote misplaatste belangstelling, loopt het grote gevaar om vader en/of
moeder te vergeten en MIS TE LOPEN!
De dag van onze Here Jezus Christus is “de dag der dagen” en het vaste punt, dat aan de profetische horizon
zichtbaar is. Zij is de “verborgen inhoud” van al onze uren vol van ingehouden spanning en blijde verwachting.
Want, het is toch waarlijk zó dat hij/zij die Jezus Christus VERWACHT, “méér (ver)WACHTEN dan wachters op de
morgen” (zie Ps. 130:6), omdat NU AL elk ogenblik van zijn of haar mensenbestaan – door de inwoning van Zijn
Geest – LEVEND GEMAAKT wordt. Halleluja!
Onze oude en zonden-zieke wereld, zoals deze nù is, ònze geschiedenis, die ONdanks de vele wonderen van de
techniek in zoveel opzichten onthutsend, ontstellend, is, onze eeuwen vòl tegenstand en tegenspraak,… zij zijn geroepen, ja, bestemd, om roemloos te eindigen. GOD WIL DAT ZO! En Zijn heilige wil is volmaakt, Hij is de Wet
(en de vervulling daarvan)! Amen. Daarom blijft Hij trouw aan Zijn ONberouwelijke beloften en onderstreept deze
nogmaals door de wederkomst van Christus. Wàt er ook zal plaatsvinden, DIT GROTE WONDER zal vast en zeker
gebeuren en wij, als Gods kinderen, dienen ons nù al te verblijden!
Is er dan voor òns niets te doen? Moeten wij maar met de handen over elkaar blijven zitten en alles maar “gewoon”
afwachten? Men kan in elk geval onze pinksterbroeders en -zusters die (persoonlijk) de uitstorting van de Heilige
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Geest tijdens de zgn. Vroege Regen meemaakten – en die vol verwachting uitzagen naar de wederkomst van
Christus – niet verwijten dat zij met de armen over elkaar in “hun wachtkamer” zijn gaan zitten, zoals zovele christenen vandaag de dag maar al te graag doen… Daar dient van onze kant EEN OVERVLOEDIG ACTIEVE HOUDING gevonden te worden, welke zich richt naar “de dag des Heren”.
• “LATEN WIJ TOT HEM NADEREN met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof” (Hebr. 10:22),
• “LATEN WIJ de belijdenis van de hoop ONwrikbaar VASTHOUDEN” (Hebr. 10:23),
• “En LATEN WIJ op elkaar LETTEN (SV: acht nemen)” (Hebr. 10:24),
• “LATEN WIJ DE ONDERLINGE BIJEENKOMST NIET NALATEN” (Hebr. 10:25),
• “Nu immers kijken wij (als) door middel van een spiegel in een raadsel (SV: in een duistere rede)” (1 Kor. 13:12).
Er wordt van ons geloofsactie gevraagd, een HANDELEN op Zijn Woord, op welke grond wij slechts kunnen vermoeden, hoe groots de ontknoping, de ontplooiing van de resultaten van de overwinning van Christus’ kruis (Zijn
dood èn opstanding), over de gehele aarde en voor alle mensengeslachten wel zal zijn. Al is het dan niet mogelijk
om een nauwkeurig programma van de laatste dagen voor onze oude en moede aarde op te stellen, tòch kunnen
wij wel enkele belangrijke gevolgen van de wederkomst van Christus, naar de Schriften, aanduiden. Want één ding
is zeker: de Here Jezus komt om Zijn heilswerk – dat door Zijn dood en opstanding reeds is VOLBRACHT – te tonen, ja, tot aan het einde aller dingen. Wij willen dan ook nog enkele belangrijke (beter gezegd: de belangrijkste)
aspecten, uit Bijbelse gegevens gehaald, noemen.

1. Christus’ wederkomst vormt het einde van de heerschappij van de machten der duisternis
De wederkomst van Jezus Christus zal het bankroet, het failliet, de totale ondergang veroorzaken en betekenen
van een wereld vol van leugen, bedrog, list, hoogmoed, wreedheid, beestachtigheid, sadisme, luxe uitspattingen,
afgoderij en schijnheiligheid, die eeuwenlang door aan de dag is getreden.
Van de vele uitspraken in dit opzicht willen wij er ditmaal slechts 2 noemen, die beide ONweerlegbare aanwijzingen
zijn ten aanzien van het neerslaan van alle machten van de hel. Om te beginnen:
1. “…de wetteloze (SV: de ONgerechtige)... De Here zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.” (2 Thess. 2:8)
2. “…En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen
Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet…
Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood
met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (zie Openb. 19:17-21)
de
Voorwaar, bij deze 2 komst van “de Ruiter op het WITTE paard”, van “de Koning der koningen en Here der heren”, zal het rijk van het kwaad als een kaartenhuis ineen storten; en ook de bewerker van al dat kwaad. Niets en
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Hier wordt met de zgn. “Vroege Regen” de UITSTORTING van de Heilige Geest bij het ontstaan/begin van de zgn. Pinkstergemeentes in de vorige eeuw (dus vanaf ± 1900) bedoeld. Deze uitstorting was nodig voor de groei en geestelijke diepgang van de Gemeente in “het laatste der dagen”. Het waren de zgn. “eerste druppelen” die de komst van de Spade of Late
Regen (beeld van een geestelijke STORTREGEN in het laatste der dagen) voorafgaan. Zoals voorzegd in Joel 2:23 en 28-29.
(noot AK)
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niemand zal Hem kunnen weerstaan, “Die op dat paard zit, en Wiens Naam GETROUW en WAARACHTIG is, omdat Hij oordeelt en oorlog voert in GERECHTIGHEID; en Zijn ogen zullen zijn als een vuurvlam…” (lees Openb.
19:11-16).
“Armageddon” (zie Openb. 16:16) zal het geprofeteerde gevolg zijn van deze wederkomst; en alles wat op aarde is
bedacht of gemaakt – in die verdoemelijke geest van trots/opgeblazenheid of hooghartigheid, ONverschilligheid,
ONachtzaamheid en opstandigheid tegenover God en Zijn Christus – dat alles is (volgens de profetische Schriften)
bestemd om ellendig en schandelijk ten onder te gaan. God zij alle eer!
Als wij deze eerste consequentie van de wederkomst des Heren goed begrepen hebben, is het niet moeilijk te verstaan, dat deze tevens een nuttige en ernstige waarschuwing inhoudt, die nù reeds voor òns bestemd is. Het behoeft waarlijk geen nader betoog dat het christenen betaamt om, in deze geest (van verwachting), steeds bezig te
zijn met het einde der tijden. Niet direct om alles te weten te komen wat er straks gaat gebeuren, maar wèl om
nù reeds op de juiste manier te wandelen en te handelen. De GEHOORZAAMHEID van de Gemeente van
Jezus Christus, waarin de reiniging en de heiliging van het einde nu reeds haar uitwerking doet gevoelen,
moet in de allereerste plaats worden bepaald door haar aanhankelijkheid en liefde voor, en afhankelijkheid
van, de Hemelbruidegom; en daarnaast door alles, wat de Bijbel met betrekking tot de gehele wereld voor
de eindtijd aankondigt!
Wij willen hiermee niet als “inquisiteurs” (d.i. als ‘geloofsrechters’) wijzen naar anderen; maar wij willen God vurig en
met overgave bidden, òns te verlossen van de boze, terwijl wij in de tussentijd zonder mededogen en in de kracht
van de Heilige Geest moeten strijden tegen alle leugen en ONgerechtigheid in alle vormen in òns leven, onze gezinnen, en vooral in ònze Gemeente. Juist omdat wij “weten” (door ons geloof in het Woord van God) dat het rijk
van satan zal verdwijnen als sneeuw voor de zon, zullen wij er voor moeten waken, hem, op welke wijze dan
ook…, in de kaart te spelen. Aan het kruis werd hij (satan) reeds “verslagen” en hij weet maar al te goed, dat hij
“nog maar weinig tijd heeft” (zie Openb. 12:12b). Laten wij dus op onze hoede zijn en laat ons in deze laatste dagen niet worden “gehypnotiseerd” door zogenaamde overwinningskreten van satan en zijn volgelingen, die de duisternis liever hebben dan het licht.
Dat een “heilzaam vrezen” voor de toorn van het Lam zich van ons meester zal maken, als wij ons afvragen: “Wie
kan (blijven) bestaan?” of “wie kan dan (in geestelijke zin) staande blijven?” (zie Openb. 6:17) bij het biddend overdenken van de profetie: “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen
en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen
de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de
toorn van het Lam.” (Openb. 6:15-16)
Dit is de grote “bidstond” van de kwaadaardigen, de goddelozen, degenen die het Evangelie van onze Here Jezus
Christus niet geloofd hebben! GOD IS GETROUW EN NIMMER FALEND! Amen!

2. Christus’ wederkomst brengt de volkomen heerschappij van Christus in Zijn Gemeente
Onze Here Jezus Christus komt niet alleen om “de etterbuilen of het abces” (d.i. alles wat niet in ons hart en leven thuishoort) uit te snijden en om de godslasterlijkheid van het satanische rijk, dat rijk van de duisternis en duistere machten, aan het licht te brengen en te niet te doen. Deze algehele “opruiming of liquidatie” is slechts deel van Christus’
90
algeheel vernieuwend werk of, zó u wilt, van Zijn “herstelwerk”.
Daar is vooral een uitermate, positieve taak te voleindigen; en wel om in de allereerste plaats de realiteit van het
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volk van God, de Bruidsgemeente, te openbaren (aan het licht te brengen);… deze voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek òf rimpel òf iets dergelijks, zó, dat zij heilig is en ONbesmet, gelijk Hijzelf dit heeft doen neerschrijven: “opdat Hij haar zou heiligen, door haar te REINIGEN met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in
heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet (SV: vlek) of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij
heilig en smetteloos (SV: ONberispelijk) zou zijn.” (Ef. 5:26-27).
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Daar zijn nog vele andere Schriftplaatsen die deze HEERLIJKHEID aankondigen, en die bij de “parousia” openbaar zal worden. Onder meer:
• “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:4) en
• “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al HEILIGEN, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel èn
het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Here Jezus Christus” (1 Thess. 5:23) en
• “Geliefden, nù zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat,
als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 3:2)
en ten slotte
• “Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos (SV: ONstraffelijk) te stellen voor Zijn
heerlijkheid, in grote vreugde” (Judas 1:24).
Het staat vast, want God heeft het zó besloten in Zijn ALwijsheid en er staat geschreven dat God, in Christus, Zijn
uitverkorenen zal verzamelen: “En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de
vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel” (Mark. 13:27).
Dit betekent dat dan “de zichtbare eenheid van Zijn Gemeente” zal blijken, dat is: openbaar zal worden. En ook
op dit punt zal het einde slechts “ontsluieren” wat Christus kruis (Zijn dood èn opstanding) in het verleden heeft
90

Zie eventueel op onze website de studie “Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk in de eindtijd”, van E. van den
Worm. (noot AK)
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Zie noot 14.
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Zie noot 86.
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“volbracht!” Zie in dit verband ook Johannes 11:52, “… om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen.”
Het is vanzelfsprekend, dat deze eenheid niet alleen maar uiterlijk zijn zal, maar zal corresponderen (overeenkomen) met de door Gods Geest in Zijn Lichaam gewerkte, diepe eenstemmigheid van alle wedergeborenen: één in
dezelfde dankbaarheid en aanbidding en uitdragend hetzelfde geloof in eensluidende belijdenis. Wat zoiets bete93
kent? Het einde van alle “particularisme”, van alle “farizeïsme” (d.i. gedrag als van farizeeërs, namelijk: huichelachtigheid,
schijnheiligheid); en van alle “verdeeldheid en vervloekingen”, waardoor het volk des Heren, zowel vroeger als vandaag de dag, verscheurd werd en wordt. Wanneer wij dit nu het einde noemen van de “vivisectie van de Gemeente” (ofwel: het einde van alle afscheiding, scheuring of verdeeldheid in de Gemeente Gods, die toch – Bijbels gezien – één levend organisme is of zou moeten zijn), dan vragen wij ons af: “Wie zou niet verheugd zijn dit te zien?”
Wanneer wij nu bij dit alles ook denken aan de “valse en ware eenheid”, dan begrijpen wij, dat alleen het wonder
van Christus deze eenheid van de kinderen Gods zal kunnen bewerkstelligen in deze op-handen-zijnde (straks geschiedenis wordende…) HERgroepering. Daar zijn in onze dagen machten aan het werk, die vooruit willen grijpen
door deze eenheid te forceren. Niets is zó gevaarlijk als dergelijke bewegingen!
Want wat speelt zich daardoor nu af in onze tijd (?), al gebeuren vele dingen “achter de schermen”, al wordt ontzet94
tend véél op de markt gebracht en voorzien van het gewilde etiket “oecumene”. En wat dan wel? Het verlangen
naar macht van de ene, die de andere tot capitulatie moet bewegen.
Het is niet de suprematie (d.i. de hoogste macht of overmacht) van de éne geloofsbelijdenis over de andere, welke straks
beslissend zal zijn. O, neen, maar wèl de overwinning van Christus over alle richtingen en denominaties. God wil
bepaald géén “eenheidspsychose”, géén “klimaat van kerkelijke verwarring”, ontstaan onder de “dekmantel van
oecumeniciteit” (ofwel: religieuze eenheid vanuit de mens). Het is ONmogelijk om te geraken tot de (Goddelijke) eenheid
van de Gemeente door middel van een “grootste gemene deler”, waarbij men van alle kanten wat van elkaar overneemt,… hier een “rite” (d.i. een godsdienstig ritueel gebruik) en dáár een “instelling”. Neen, mijn broeders en zusters,
deze Schriftuurlijke eenheid is géén keurslijf, nòch het pak van een harlekijn (d.i. een bont gekleurd pak van allerlei verschillende, aan elkaar genaaide lapjes); maar het is – om met het Bijbelwoord te spreken – “dat reine WITTE (bruilofts)kleed
van de heiligen” (zie Openb. 19:7-8), door Christus geschonken.
Ware oecumeniciteit (d.i. echte, Bijbelse “eenheid in Christus”) begint en wordt slechts dáár gevonden, waar het gebed: “O
God, dat de eenheid van Uw volk slechts tot stand komt door Uw Heilige Geest en zoals Christus die wil en alleen
met Zijn middelen en door Zijn heerlijkheid” ook wordt omgezet in GELOOFSDADEN! Wie het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 biddend bestudeert, zal het niet moeilijk hebben om te komen tot het diep-geestelijk inzicht en
begrip, dat déze “eenheid in Christus” alleen maar wordt (bewerkt en uit)gewerkt door Gods Geest in de heerlijkheid van Zijn verheven ambten en bedieningen in het Lichaam, door middel van Zijn (geestes)gaven en Zijn vruchten. Amen.
En zij, die zó bidden en hiertoe arbeiden, gedreven door Gods gezegende Geest, zullen en kunnen elkander dan
ook niet langer MISkennen; maar zullen alles aanwenden om de Geest dienstbaar te worden, tot eer en verheerlijking van Jezus Christus, de Here. Wij willen het zó neerschrijven: voor déze eenheid is liefde nodig, voor déze liefde: onderling begrip en waardering, voor dit begrip en déze waardering: telkens-weer-terugkerende broederlijke
ontmoeting en samengaan (fellowship). Bij deze toenadering moet alleen het Schriftwoord gelden in de machtige
ervaring van: “De liefde van Christus dringt ons” (2 Kor. 5:14). Alle minachting valt dan weg bij ‘groot en klein’.
En schrijvende over deze laatste groep, willen wij niet vergeten op de voorgrond te stellen dat er tussen trouw en
getalsterkte nooit een directe betrekking (relatie) heeft bestaan; aan de andere kant kan een “kleine Gemeente” er
zich evenmin op beroemen in de waarheid te staan, alleen op grond van haar kleinheid. Wij komen ALLEMAAL het
beste tot elkaar, als wij ónze (zo vaak in stand gehouden en gekoesterde) méérder- en/of minderwaardigheidscomplexen afleggen en ònze eigen grove fouten openhartig en blij belijden, opdat de genade van Jezus ons verenigt in één en hetzelfde gevoelen van barmhartigheid en vrede.
Halleluja!

93

Particularisme = Het stellen van particuliere/persoonlijke belangen boven het algemeen belang. (noot AK)
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Oecumene = Afgeleid van het Griekse woord οἰκουµένη, oikoumenè dat wil zeggen "de bewoonde wereld". Met deze term
wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven
naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken). In de smallere betekenis bevordert de oecumene de
eenheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen of denominaties binnen een religie. (noot
AK)
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Hoofdstuk 11

De wederkomst van Jezus Christus in verband met
Juda en Israël
Het vraagstuk van de Joden en dat van Israël 95
Zowel in het Evangelie volgens Mattheüs, alsook volgens Lukas vinden wij de woorden opgetekend, die van een
massale bekering van het Joodse volk getuigen:
• “Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de
Here!” (Matth. 23:39)
• “…Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij
Die komt in de Naam van de Here.” (Luk. 13:35)
En dit zou geschieden na een lange tijd van Gods oordeel over dit volk: “Ziet uw huis wordt u woest gelaten” (Matth. 23:38, SV). Ook Lukas 21:24 spreekt de oordeelsprofetie uit: “En zij zullen vallen door de scherpte van het
zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen (SV: alle volken). En Jeruzalem zal door de
heidenen vertrapt (SV: vertreden) worden, TOTDAT de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” Deze profetie is
waarachtig: Door de eeuwen heen is het land, waar Israël woonde, door de heidenen vertreden geweest… en nog
zijn “de tijden van de heidenen” NIET vervuld…
Echter, door de gebeurtenissen van de laatste decennia – het op wrede, ja gruwelijke wijze vermoorden van méér
de
dan 6.000.000 Joden onder het nazi-regime (tijdens de 2 wereldoorlog van 1940-1945) met, niet lang daarop volgend, de stichting van de “Staat Israël” op 14 mei 1948 – is alles met betrekking tot Juda en Israël beslist weer
heel actueel geworden! Door velen wordt sindsdien dan ook, met enige regelmaat, de vraag gesteld of “de rol van
Israël in de heilshistorie – dat wil zeggen: haar rol in de geschiedenis van de volkeren – al is uitgespeeld?” Velen
beantwoorden deze vraag bevestigend, anderen beweren weer iets anders.
Een feit is dat de vloek, die het Joodse volk over zichzelf heeft uitgesproken met de woorden: “Zijn bloed kome
over ons, en over onze kinderen”! (Matth. 27:25, SV) menigmaal grote ellende over dit volk heeft gebracht! Velen
vinden hierin de gedachte van “rechtvaardiging” opgesloten van het herhaaldelijk met kracht opdoemend “antisemitisme”!
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Maar… alleen de Schrift geeft het waarachtige antwoord op het vraagstuk van de Joden en dat van Israël.
Het betreft hier allerminst een kwestie die aan de oppervlakte ligt; integendeel, maar de Schriftopenbaring doet ons
verstaan dat één en ander – gezien langs de profetische lijn – deel vormt van “de lotsbestemming der volkeren”.
Wanneer wij de profetische uitspraken in het Oude Testament met betrekking tot Juda en Israël koppelen aan de
woorden van de Here Jezus Christus, die Hij tegen Jeruzalem uitsprak, dan ligt het voor de hand dat er nog GROTE DINGEN staan te gebeuren!

De massale bekering van de Joden aan het eind der tijden
Wanneer wij Paulus laten spreken, merken wij op dat hij in Romeinen 11:5 spreekt van “een overblijfsel” en wel
één “overeenkomstig de verkiezing van de genade”. Hoe waarachtig is dan het vervolgwoord: “Maar als het door
genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het
geen genade meer, anders is het werk geen werk meer” (Rom. 11:6). Wij geloven dan ook dat dit “overblijfsel”, deze “rest”, vanaf de dagen van de apostel Paulus tot op heden toe weliswaar steeds groeiende is geweest, maar
ook dat de aanname van de Here Jezus Christus door het Joodse volk, door de geschiedenis heen, slechts door
een (relatief) kleine groep van begenadigden zal zijn geweest. Hun komen tot Christus was zeker niet “massaal”.
Van het overgrote deel van dit volk waren en zijn de zinnen verhard (zie Rom. 11:25). Bij het lezen van het Oude
Testament blijft de verborgenheid van het Messiasschap van de Here Jezus Christus “bedekt”. Vandaar dan ook
dat Paulus schreef: “Maar wanneer het (hart van dit volk) zich tot de Here BEKEERT, wordt de bedekking weggenomen” (2 Kor. 3:16).
ste
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Bij de Wederkomst (d.i. bij de 1 , onzichtbare wederkomst – zie noot ) van de Here Jezus Christus echter profeteert de Schrift over een massale bekering van de Joden. Dezen zullen dan niet langer het “Joodse geloof” belij95

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 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
geschiedenis, 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,
Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, 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).
• Zie eventueel op onze website het artikel “ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van
ALLE 12 stammen” van A. Klein. (noot AK)
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den, maar CHRISTENEN (dat wil zeggen: navolgers van Christus) geworden zijn. De christenheid zal zich niet
kunnen verenigen zonder rekening te houden met hen, die naar “het vlees” uit het Jodendom tot bekering zullen
komen. Uit Romeinen 11:26, dat heenwijst naar het einde der tijden, blijkt dit duidelijk:
“En zo (d.i. nadat “de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan” – zie Rom. 11:25) zal HEEL Israël (dus alle 12 stammen) zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob (de
stamvader van dit Israëlitische volk van 12 stammen).”
Het is niet mogelijk om in dit bestek het gehele vraagstuk van het Jodendom te behandelen, maar één ding staat
vast: het Lichaam van Christus is slechts volledig na deelname van allen die uit beide “huizen” – dus: uit het “huis
van Juda” (het 2-stammenrijk) èn uit het “huis van Israël” (het 10-stammenrijk) – tot bekering zullen komen tot de
Here Jezus Christus.
Wat wordt er nu door Gods Woord onder “volheid van de heidenen” verstaan? “Volheid” duidt altijd op de aanvulling van het bestaande “tekort” en deze VOLHEID is dan, in profetisch licht, “voor tijd en voor eeuwigheid”. Er kan
NA “volheid” niets meer bij komen. Het is een vertaling van het Griekse woord “pleroma”, dat weinig aanleiding
biedt om dit begrip te beperken, zodat het inderdaad meer voor de hand ligt om in dit begrip “de ontplooiing van het
diepste wezen” en “het bereiken van het Goddelijk doel” te zien. Nadat de genadetijd voor de heidenen voorgoed
een einde heeft genomen, zal er voor Israël als geheel – dus: voor alle 12 stammen! – van Godswege een wonder98
lijke poortopening zijn!
Het (gehele) volk Israël meende dat Gods gerechtigheid werd verkregen uit de werken. Gods Woord openbaart
echter het tegendeel en verklaart dat gerechtigheid de vrucht is van Gods vrije en soevereine GENADE! En wel:
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door het geloof in Christus en Zijn uitgestort Bloed voor ons! Alle volkeren ontvingen Zijn genade door dit (Bijbelse) geloof. Oók het huidige Israël – dat vooral bestaat uit Joden, uit nakomelingen van de 2 stammen van “het huis
van Juda”, inclusief (een deel van) de stam Levi (zie noot 95) – zal in diezelfde God moeten geloven, wil het datzelfde heil deelachtig worden. Het ontstellende en ten hemel schreiende feit is echter daar dat dit volk, waaruit éénmaal de Messias voortkwam, Hem verworpen heeft. God deed toen over dit volk een verharding komen (zie Rom.
11:25). Gode zij dank voor Zijn grote liefde en barmhartigheid, dat deze verharding slechts ten dele is geweest en
niet totaal, zodat, zij het sporadisch, toch nog bekeerlingen uit dit volk voortkwamen!
In tegenstelling tot de enkelen uit het Joodse volk die tot nu toe in Christus hebben geloofd, of nu in Hem geloven,
zal er een massaal Christus-in-de-armen-vallen zijn op het getuigenis van de twee Godsgetuigen (zie Openb. 11:112) ten dage van de grote verdrukking. Wij geloven dat deze aanneming van het Jodendom een wereldgebeuren
van het allerlaatste “ogenblik” zal zijn en baseren ons inzicht op het door de Geest geopenbaarde in Openbaring
11. Voorwaarde van deelname aan deze genade blijft GELOOF dat tot WEDERGEBOORTE leidt! Er is bij God
geen andere maatstaf! Daarom schreef Paulus ook in Romeinen 11 vers 23:
“En ook zij (geheel Israël – zie Rom. 11:26) zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig
hen OPNIEUW te enten.” En dit “opnieuw geënt worden” zal voor Israël als geheel, overeenkomstig dit profetisch
Woord, NA het binnengaan van de “volheid van de heidenen” geschieden . Deze “volheid van de heidenen” (zie
Rom. 11:25) is er nù beslist nog niet, want de Gemeente van de Here Jezus Christus vertoont – tot op heden – nog
lang niet die van haar geprofeteerde (volmaakt geestelijke) staat en conditie. Daarom ligt óók de bekering van dit
Israëlitische volk, ALS GEHEEL – vervat in de woorden: “Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Here!” (zie
Matth. 23:39 en Luk. 13:35) – nog in de (vermoedelijk zeer nabije) toekomst.

Is de huidige Staat Israël een vervulde profetie?
• Heeft de huidige Staat Israël iets te maken met de vervulling van de Oudtestamentische profetieën?
• Heeft zij heilshistorische betekenis?
• Is DEZE terugkeer van de Joden naar Palestina Schriftuurlijk en uit God?
Op grond van de profetie moeten wij schrijven: beslist niet! De meningen zijn in dit opzicht ook sterk verdeeld. Ons
standpunt is dat èn het huis van Juda èn het huis van Israël “verenigd, verzoend” zullen terugkeren, NADAT zij
Jezus-Messias zullen hebben aangenomen en niet in een verdeelde en gescheiden toestand.
Men kan immers niet uit al die Oudtestamentische passages dàt aanhalen, dat dienen mag om in de terugkeer van
een (relatief) klein deel van de Joden naar Palestina “een teken” te zien. Wij moeten eerlijk zijn: de Staat Israël als
zodanig, en zoals de meerderheid van haar burgers die voorstaat en zich wenst, stemt helemaal niet overeen met
de wil van God. En het is dan ook niet te veel gezegd als wij beweren dat de belofte van het Oude Testament, met
betrekking tot het land Palestina, in het Nieuwe Testament geen plaats meer vindt. Ook al vertoont de huidige
Staat Israël opmerkelijke, opvallende en zeer bewonderenswaardige trekken, dan nòg is het christen-worden van
iedere Jood een veel duidelijker teken. Hieronder zullen wij vermelden wat wij hiermee bedoelen.
Het feit, dat in de laatste tijd veel Joden een steeds levendiger belangstelling aan de dag leggen voor de Persoon
van Jezus Christus heeft veel meer betekenis, dan de terugkeer van een slechts klein gedeelte van het volk naar
Palestina. En het is in dit licht, dat wij onszelf een meer positieve houding moeten voorschrijven tegenover hen;
want in dit licht herkennen wij in hen onze “broeders en zusters van morgen” en daarom dienen wij ook hèn lief te
hebben. Voorwaar (!) het getuigenis van het Lichaam van Christus mag niet verduisterd worden, zelfs niet door een
schaduw van antisemitisme.
De liefde van Christus verbiedt ons om ons tevreden te stellen met de hoop op de verheerlijking van de Gemeente
alleen; wij geloven in de VERNIEUWING van alle dingen. Gods oog is gericht op ALLEN, die Hij roept uit ALLE
volken. Zoals “het oordeel (van God) begint bij het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17), om vervolgens de gehele wereld
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te bereiken, net zó begint het HERSTEL eerst met Gods kinderen, om dit herstelproces vervolgens met de gehele aarde te vervolgen. Golgotha is de ontmoetingsplaats geweest tussen het Godsrijk en de wereld… Jezus, Die
Pasen – en dus waarlijk: dood en opstanding – heeft doorgemaakt, heeft de sleutels van (eeuwig) oordeel èn
(eeuwig) leven…
Op Golgotha heeft God de wereld, die zich van Hem afwendt en Hem haat, veroordeeld; maar op “de dag
101
des Heren” zal blijken, hoe verschrikkelijk, onherroepelijk dit oordeel is.
Op Golgotha heeft God de wereld ook onthuld, hoezeer Hij haar liefheeft en op “de dag des Heren” zal deze
liefdevolle aanvaarding ook openbaar worden in haar onpeilbare rijkdom. Amen.
Wij weten nog niet hoe het in de toekomst verder met de Staat Israël gaan zal. Wij geloven niettemin dat de profetie van Zacharía 12:10-14 een ervaring zal worden, welke door vele (zo niet alle) volken zal worden gekend:
“Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem (Jezus) rouw bedrijven,
als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen (SV: kermen), zoals men bitter klaagt
(SV: kermt) over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van
Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, ELK GESLACHT afzonderlijk: het geslacht
van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 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)
Hier is sprake van een samengaan van ISRAËL en JUDA, en dus van ALLE 12 stammen! Wij weten niet welke politieke verwikkelingen er nog zullen komen in verband met de Staat Israël, maar het historisch feit van Gods Verbond met Abraham is daar. En zij omvat BEIDE huizen, zowel Juda (het 2-stammenrijk) als Israël (het 10stammenrijk)! En zoiets is van historisch belang, juist in verband met Christus’ wederkomst. Daarom geloven wij
ook in de profetie van Jeremia:
“Want zie, er komen dagen, spreekt de HERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk,
ISRAËL én JUDA, zegt de HERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij
zullen het in bezit nemen (SV: erfelijk bezitten).” (Jer. 30:3).
Nogmaals: hier is sprake van ALLE stammen, en van beide huizen: ISRAËL èn JUDA. En dit moeten wij hierbij
goed leren verstaan: Deze mozaïek van volkeren zijn waarlijk de nakomelingen van alle 12 stammen… waar102
van 10 (nu nog) in de verstrooiing zijn!
God is de Stille Getuige geweest van hetgeen werd neergeschreven in de proclamatie van de Stichting van de
de
Staat Israël op die gedenkwaardige 14 mei 1948: “Hier (dat wil zeggen: in Palestina…) schreef Israël de Bijbel en
gaf die aan de wereld. De Staat Israël zal openstaan voor de Joodse Immigratie en voor de inzameling der ballingen. Hij zal het land ontwikkelen in het belang van al zijn inwoners; hij zal gegrondvest zijn op de grondslagen van
vrijheid, rechtvaardigheid en vrede, overeenkomstig de visioenen van Israëls profeten. Thans zullen wij, GETUIGEND VAN HET GELOOF IN DE ROTS VAN ISRAËL, onze handtekening plaatsen onder deze proclamatie”.
Wij willen nu deze beschouwing besluiten met het woord van de apostel Petrus:
“En wij HEBBEN het profetische Woord, dat vast en zéker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als
op een lamp die schijnt in een duistere plaats, TOTDAT de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” (2
Petr. 1:19)

Hoofdstuk 12

De eschatologische rede van Jezus103
(volgens Markus 13, Mattheüs 24 en Lukas 21)

De inleiding tot deze rede: de afbraak van de tempel
Het is van de grootste betekenis om te weten in welke tijd wij leven om trouw in de dienst van de Here te (blijven)
staan. Wij leven “in het einde der tijden”.
Deze uitdrukking vinden wij op verschillende plaatsen, zowel in het Nieuwe, alsook in het Oude Testament:
• 1 Timótheüs 4:1
“in de laatste tijden” (SV)
• 1 Petrus 1:5 en Judas 1:18
“in de laatste tijd”
• Jesaja 2:2 en Ezechiël 38:16
“in het laatste der dagen” (SV)
• Handelingen 2:17, Jakobus 5:3 en 2 Timótheüs 3:1 “in de laatste dagen”
• Daniël 10:14
“in later tijd (letterlijk: aan het einde van de dagen)”
• 1 Johannes 2:18
“het laatste uur”
Wij kunnen al deze tekstgedeelten ook vergelijken met 1 Korinthe 7:29, waar staat dat “de tijd beperkt (of: kort) is”.
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Wij dienen dit goed te verstaan. Dit leven “in het laatste der dagen” houdt niet in dat wij 60 minuten of 48 uur van
de ontknoping af zijn. Het gaat hier niet om een chronologische tijdsbepaling, maar om de “kwalificatie (d.i. het benoemen of aanduiden) van onze tijd”! En dit op zichzelf is belangrijk genoeg!
Deze profetische rede van Jezus werd, volgens Markus, uitgesproken nadat de Here in de tempel had gesproken
over “het penningske van de weduwe” en Hij deze tempel alweer had verlaten (zie Mark. 12:41-44, 13:1). De discipelen zeiden toen tot Hem: “Meester, kijk, wat een stenen en wat een (grote) gebouwen!” (Mark. 13:1b). Dan volgt
als begin van deze rede een “oordeelsprediking”: “Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet
afgebroken zal worden.” (Mark. 13:2b)
Hoewel deze woorden in eerste instantie wezen op de verwoesting van de Joodse tempel die, bij de verovering
van Jeruzalem, in het jaar 70 na Christus gebeurde, toch staan zij, profetisch gezien, in nauw verband met komende “oorlogen”, tot “weeën”, die horen bij “het begin van de smarten” (zie Mark. 13:7-8b, SV). Immers, deze afbraak
van de tempel, alhoewel geschied door mensenhanden, vormde een oordeel van God!
Jezus had gewezen op het feit, dat Zijn komst in deze wereld van beslissende betekenis is en de Schrift leert ons:
“nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de (voor)vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij
in deze laatste dagen tot ons gesproken DOOR DE ZOON” (Hebr. 1:1). De houding die wij tegenover Hem, de
Zoon, aannemen, is beslissend zowel voor tijd als voor eeuwigheid. Dit ondervonden destijds ook de Joden, want
de tekenen in de natuur wisten zij wel betekenis te geven (zie Luk. 21:29-30), maar de bijzondere tijd, waarin zij
destijds leefden en waarnaar velen van hun (voor)vaderen reikhalzend hadden uitgezien, werd door hen niet onderkend, waardoor ook het oordeel van God over hen en hun tempel kwam (zie Matth. 24:32-35 en Mark. 13:2831).
Wanneer wij ons enigszins indenken wat voor de Joden de tempel destijds betekende (niet minder dan het hart,
dat toen in het volk klopte), dan kunnen wij ons eveneens indenken dat dit woord van de Here Jezus, over het afbreken van de tempel, voor Zijn discipelen “buitengewoon en heftig” moet zijn geweest. Maar God had die tempel,
met mensenhanden gemaakt, niet nodig; er zou een andere tempel verrijzen: de Gemeente van Jezus Christus,
104
waarin Hijzelf wonen zou in al Zijn volheid. Dat de Here Jezus in dit verband de tempel te Jeruzalem verliet, krijgt
zodoende in profetisch licht de diepste betekenis! Wat is een tempel zonder Hem anders dan… een gewoon leeg
huis?! Jezus’ woorden over deze afbraak van de tempel vormden toen de inleiding tot Zijn profetische rede, die
naar het grote en grootse einde (van deze huidige tijdsbedeling) wijst.
Markus 13 en Lukas 21 gaven er al aanleiding toe om deze aangekondigde verwoesting te zien in “eschatologisch
105
verband” , vandaar het vragen naar een “teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan (SV: voleindigd zullen worden)” (zie Mark. 13:4).
Dit vroegen 4 van Jezus’ discipelen, in de Bijbel met name genoemd, namelijk Petrus, Jakobus, Johannes en
Andreas, tot wie Hij Zijn rede verder hield.
De nadere uitleg over deze tempelafbraak, en de gebeurtenissen die hiermee samenhangen, reiken tot aan de
wederkomst van Jezus Christus, de Zoon des mensen. In deze rede van Jezus wordt de nood, die aan de weder106
komst (in het Grieks: “parousia” ) voorafgaat, uitvoerig beschreven. Ook de grote verdrukking, die vlak voor deze
(zichtbare en dus lijfelijke) wederkomst van de Here Jezus geschieden zal, wordt – met alle daaraan gepaard
gaande verschrikkingen – geschetst.
In deze rede van Jezus onderscheiden wij de volgende verdelingen, te weten:
• het begin van de smarten of weeën (zie Mark. 13:5-13);
• de grote verdrukking: satans hoogtepunt en de grote ommekeer (zie Mark. 13:14-25);
• de parousia – de wederkomst van Christus, de Zoon des mensen (zie Mark. 13:26-27);
• twee gelijkenissen, die van de vijgenboom (zie Mark. 13:28-32) en die van de deurwachter (zie Mark. 13:33-37).

Het begin van de smarten of weeën (volgens Markus 13:5-13)
De Here Jezus heeft allen allereerst gewezen op “de misleiding”, met deze woorden: “Pas op dat niemand u misleidt” (Mark. 13:5b, Matth. 24:4-8 en Luk. 21:8-11). Dat Hij dit punt op de eerste plaats gesteld heeft moet ons er al
van overtuigen dat déze soort misleiding met ONweerstaanbare kracht zal plaats hebben en de top zal bereiken:
“Want velen zullen komen ONDER Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” (Mark
13:6)!
Deze profetische rede van Jezus werd gesproken tot de discipelen, die Joden waren. Het verwerpen van de Here
Jezus, het niet willen erkennen dat HIJ DE GEZALFDE was, had tot gevolg dat het Jodendom sindsdien een Messias BLEEF verwachten. En, de Joden verwachten nog steeds de Messias. Jezus zei echter: “Ik ben gekomen in
de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen” (Joh. 5:43). In de eerste eeuw nà Christus traden al mensen op die zich uitgaven voor de Messias; zo wordt
in het Boek Handelingen, hoofdstuk 5:36, een zekere Theudas genoemd, die beweerde “iets” te zijn. Deze vond in
zijn tijd reeds een grote aanhang en ná hem kwam een zekere Judas de Galileeër (zie Hand. 5:37).
Ook de tijd waarin wij nú leven kent dergelijke sinistere figuren, die hun volgelingen overal hebben! Jezus’ discipelen waren de vertegenwoordigers van het gelovige deel van het Jodendom, en net zoals zij, zo zullen ook alle
waarachtige volgelingen van Christus Zijn Stem horen en zullen Jezus blijven volgen, terwijl de ongelovigen en/of
ongehoorzamen (aan God en Zijn Woord) bloot blijven staan aan alle verleiding/misleiding van de boze. Het is ook
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de Gemeente van Jezus Christus die gewaarschuwd wordt voor deze “misleidende geesten”. Tot driemaal toe
wordt dezelfde waarschuwing tegen deze “misleiding” herhaald (zie Mark. 13:5, 6 en 22). Zelfs in Jezus’ dagen op
aarde was deze profetische waarschuwing niet overbodig.
Profetie is er niet om de menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen, maar is Licht, dat van Boven komt en
het heden beschijnt en doorschijnt. Het “pas op dat niemand u misleidt” van Jezus (zie Mark. 13:5b) was en is
een praktisch woord; het was niet alleen voor het Jodendom in die tijd van een zeer bijzondere betekenis,
maar zeer zeker ook voor ons in deze laatste dagen!
De discipelen van Jezus konden dus weten dat zij de wederkomst van de Here niet spoedig mochten verwachten,
omdat Hij zei dat er eerst “oorlogen en geruchten van oorlogen” zouden komen (zie Mark. 13:7a). Immers toen
was, en ook nu is, het “nog niet het einde” (zie Mark. 13:7b) HET IS NOG SLECHTS “HET BEGIN VAN DE WEEeN” (zie Mark. 13:8b). In nog iets duidelijker taal vinden wij het één en ander opgetekend door Lukas: “En Hij zei:
Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De
tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna. En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan
niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde” (Luk. 21:89). Wij zien dat de misleiding, waarvan hier sprake is, behoort tot het religieuze gebied – oorlogen en onlusten, en
dergelijke, wijzen naar het politieke en internationale terrein…
Dit alles moest en moet echter geschieden omdat het in Gods verlossingsplan is opgenomen. In deze profetische
rede van Jezus worden al deze dingen bekend gemaakt opdat de discipelen zich hun vrede en rust niet zouden laten ontnemen, maar die zouden weten te bewaren.
In dit profetisch verband heeft Paulus de gelovigen vermaand hun bezinning niet te verliezen, “alsof de dag van
Christus aanstaande ware (of: al aangebroken zou zijn)” (zie 2 Thess. 2:2). Dit “begin van de smarten (of: weeën)” (zie
Mark. 13:8b) had niet alleen te maken met Jezus’ discipelen zelf maar, in profetisch licht, met ALLE gelovigen. Deze smarten of weeën worden in Markus 13:9-13 beschreven als een overgeleverd worden aan vijandelijke overheden, waarbij men geslagen wordt, enz. Dat dit alles allereerst sloeg op de historische situatie van de eerste discipelen behoeft nauwelijks meer te worden benadrukt; maar ook de gelovigen, levende in de laatste dagen, dienen
met dit besef te werken en te leven zonder zichzelf hierdoor te laten overweldigen omdat zij, door het geloof, weten
dat “Hij met ons is, alle dagen, tot de voleinding van de wereld” (zie Matth. 28:20). Amen.
Wanneer wij voor ogen houden dat deze rede van Jezus PROFETISCH is en dat ze uitloopt op de parousia, de
(zichtbare en dus lijfelijke) wederkomst van Christus, is het helemaal niet moeilijk te verstaan dat de Here ook AL
de volken de gelegenheid zal bieden tot BEKERING op de prediking van het Evangelie van het (komende) Konink107
rijk.
Maar, verdrukking en vervolging van de gelovigen zàl aan het einde vóórafgaan. In deze tijd, waarin de liefde
van velen zal verkoelen vanwege de steeds toenemende ONgerechtigheid, wetsverachting en zo meer, komt het
aan op VOLHARDING. Volharden tot het einde, tot het uiterste, zoals de Here ons heeft liefgehad tot het einde;
want in Markus 13:13 staat: “En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal
TOT HET EINDE, die zal zalig worden (d.i. behouden worden).”
Niet allen zullen in tijden van verdrukking en/of in de grote verdrukking aan de dood ontkomen. Er zijn gelovigen
108
die het getuigenis van hun christen-zijn met de dood moeten bezegelen (denk aan “de 5 dwaze maagden” ). Er is
verband tussen de begrippen “getuige-zijn” en “martelaarschap”. De Here Jezus zei: “Zij zullen sommigen van u
doden” (zie Luk. 21:16). Anderen daarentegen zullen ervaren dat “géén haar van hun hoofd verloren zal gaan” (zie
Luk. 21:18); maar hoe dan ook “of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here” (zie Rom.14:8b) en worden behouden als de dag van Christus’ wederkomst in glorie daar is. Halleluja! Amen.

De grote verdrukking: satans hoogtepunt en de grote ommekeer (volgens Markus 13:14-25)
Het hoogtepunt van de duistere heerschappij van de satan, ofwel de periode van de grote verdrukking, wordt hier
109
door Jezus voorgesteld in de vorm van een perikoop , waarvan de verwoesting van Jeruzalem door Titus, de
Romeinse veldheer, de zoon van keizer Vespasianus, in het jaar 70 na Christus (hetgeen wij in de parallelteksten
in Lukas 21:20-24 kunnen lezen) een onderdeel vormt. Doch hiermee is niet alles gezegd, want de Here Jezus vermeldt ook van “de GRUWEL der VERWOESTING”:
• “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan
waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de
bergen.” (Mark. 13:14)
Wat wordt met “de gruwel van de verwoesting” bedoeld? Onder “gruwel” hebben wij te verstaan, iets, dat met ONTZETTING vervult; want een gruwel is in Gods ogen datgene, dat alle heiligheid ontwijdt. Deze zelfde “gruwel” vinden wij, zoals ook de verwijzing door de Here Jezus al aangeeft (zie Mark. 13:14), in het Boek Daniël terug (zie
o.a. Dan. 7:7-8, 9:27 en 12:11). In deze “gruwel” dienen wij geen voorwerp te zien, maar veeleer een persoon; namelijk, de antichrist.
Paulus geeft ons in 2 Thessalonicensen 2:3-4 de volgende waarschuwing:
107

Het Koninkrijk = Het Koninkrijk van God en van Christus = Eerst zal het 1000-jarig Rijk of Vrederijk van Christus aanvangen (zie Openb. 20:4 en 6) en daarna de EEUWIGDURENDE Godsregering ten tijde van “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde(n)” (zie Jes. 65:17 en Openb. 21:1). Op deze (nieuwe) planeten die door God bewoonbaar zijn gemaakt zullen wij met Christus regeren over de dan ontstane mensheid. Hij als DE Koning, wij als koningen, Hij als DE Heer, wij als heren. Zie o.a. Lukas
19:17b en 19: “Heb macht over 10 of 5 steden”. (noot AK)
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Zie noot 69.
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Perikoop = Een fragment uit de Heilige Schrift, dat (specifiek) door Jezus wordt aangehaald in Zijn profetische rede. (noot
AK)
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• “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (van Christus) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen
is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.”
Laten wij bovenstaande 2 Bijbelteksten lezen in verband met Daniël 11 vers 36:
• “Die koning (d.i. de antichrist die, wereldwijd, als alleenheerser zal regeren) zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal
zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is (SV: voleind zij). Want wat vast besloten is, zal gebeuren.”
De komst van deze antichrist is zeker, laten de woorden “wat vast besloten is, zal gebeuren” (uit de hierboven
vermelde profetie van Daniël) voor ons de Goddelijke verzekering hiervan vormen. God zal “niet één jota of één tittel” van Zijn profetie laten vallen (zie Matth. 5:18)! Ontwijdingen van “God en Zijn gebod”, in allerlei vormen en gedaanten, welke wij sinds jaar en dag al kunnen waarnemen, zijn alle vóórafschaduwingen van die tijd van godde110
loosheid, van pseudo-religies, van schijnvroomheid en dergelijke, welke alle uitlopen op de alleen-heerschappij
van “de mens der zonde”, de antichrist, die straks in de nog te bouwen tempel in Israël zal gaan zitten en zich zal
voordoen en vertonende alsof hij God is! (Zie 2 Thess. 2:3-4).
Deze grote verdrukking is dan ook een geheel aparte, bijzondere verdrukking, welke in het laatst der dagen zal
komen.
Daniël 12:11 spreekt, doelende op de antichrist en zijn heerschappij, ook van “de verwoestende gruwel” en in Daniël 12:1 staat er over deze periode het volgende geschreven: “…Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd”. Wij behoeven er dan ook niet aan te twijfelen dat deze tijd van
grote verdrukking, welke in het laatst der dagen komen zal, er één zal zijn waarin ALLE hellemachten – gepersonifieerd in deze antichrist (de mens- of vleeswording van satan) – openbaar worden. God heeft gesproken en Hij zal
Zijn Woord nakomen!
De antichrist komt; en dit is niet alleen van grote betekenis voor het Jodendom, dat nog steeds de Messias verwacht, maar nog méér voor de christenen! Het gaat in deze profetische rede van Jezus niet om een aanwijzing van
alle bijzonderheden; “het profetische woord” is heus niet gegeven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar
het is “vast en zeker” als “een lamp die schijnt in een duistere plaats”, zegt de apostel Petrus (zie 2 Petr. 1:19:); en
het wijst heen naar de “vast en zekere” wederkomst van Christus!
In Markus 13:24-25 lezen we over de grote ommekeer in het gehele bestel van hemel en aarde, door God ingezet:
“Maar in die dagen, NA die (grote) verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.”
Grote catastrofes, geweldige natuurrampen en atmosferische revoluties (d.i. radicale veranderingen en/of vernieuwingen in de atmosfeer) zetten de reiniging van de aarde en haar gehele bestel in om die voor te bereiden voor
het heilige, 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus!
“Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!” (Matth. 24:25) is de praktische toepassing, die Jezus ons geeft.

De parousia – de wederkomst van Christus, de Zoon des mensen (volgens Markus 13:26-27)
De (zichtbare en dus lijfelijke) wederkomst van Christus is de komst tot heil van de Zijnen, om welke de Here de
dagen van benauwdheid heeft verkort (zie Mark. 13:20). Zij verkrijgen de beloofde zaligheid (d.i. hun eeuwige behoudenis), want zij hebben “volhard tot het einde toe” (zie Mark. 13:13).
de
Deze 2 komst van de Here Jezus naar deze aarde zal echter een verschrikking zijn voor degenen die Zijn wondervolle genade, hun vrijelijk aangeboden, hebben afgewezen. Voor hen die geloven is Zijn (weder)komst echter
als de komst van de zomer, want zij verwachten Hem tot heil en verlossing: “zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die
Hem verwachten tot zaligheid.” (Hebr. 9:28).
Velen zullen het komende Koninkrijk (d.i. het 1000-jarig Vrederijk) niet beërven, dus niet binnengaan, omdat zij
JEZUS-MESSIAS niet zullen hebben erkend en aangenomen; zij zullen dus buiten geworpen worden. Alle heidenen en allen uit het Jodendom die – door de prediking van het Woord (het Evangelie van het Koninkrijk) – tot de
volkomen aanvaarding van de Here Jezus Christus zijn gekomen, zullen (samen met de Gemeente) het Koninkrijk
binnengaan. De houding tegenover de Zoon des mensen, de Zoon van God, door alle eeuwen heen, zal beslissend zijn voor deze dag des Heren. Gelovigen in déze dagen moeten niet alleen zien op en weten van de vervolgingen en verdrukkingen en nog véél méér, maar zij dienen bovenal te WETEN, dat het de reële weeën
zijn, die de komst van Christus’ Koninkrijk aankondigen!
Voor de ONgelovigen geldt echter het woord in Matthéüs 24:30 en Openbaring 6:15-17:
• “En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen (SV: geslachten) van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel
komt met grote kracht en heerlijkheid.” (Matth. 24:30)
• “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en
vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en
de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het
Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Openb. 6:15-17)
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Pseudo = Een Grieks voorvoegsel dat: bedrieglijk, in schijn, misleidend, nagemaakt, namaak, onecht, onwaar en/of schijn
betekent. (noot AK)
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Het kaf wordt met vuur verbrand en de tarwe wordt in de schuur bijéénvergaderd (zie Matth. 3:12 en Mark. 13:27).
Geprezen zij de Naam des Heren, welke ons een waarborg is met het gewicht van de eeuwigheid.
Voor óns, die door genade geloven, geldt het woord van de Heilige Geest in 2 Thessalonicensen 2:1, waar gesproken wordt over “de komst van onze Here Jezus Christus en onze VERENIGING MET HEM”. Paulus stelt hiermee
de komende “Koning der koningen”, in al Zijn schoonheid, vóór ons. Zullen wij dan nu niet reeds vol van blijdschap
zijn?

De twee gelijkenissen (volgens Markus 13:28-32 en 33-37)
De eerste gelijkenis is die van de vijgenboom (zie Mark. 13:28-32, Matth. 24:32-53 en Luk. 21:29-33) en de tweede die van de deurwachter (zie Mark. 13:33-37). Wanneer zullen nu deze dingen geschieden? Het antwoord luidt:
“Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet,
maar alleen aan de Vader” (Mark. 13:32). Waakzaamheid blijft geboden, want die dag is nabij, voor de deur!
De “vijgenboom” is het symbool van het natuurlijke Israël als natie en dus ook van het “Jodendom”, dat hiervan nog
overgebleven is. “En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is” (Mark. 13:28). Wanneer de voor God verdorde “vijgenboom” opnieuw
tot leven, tot een geestelijk ontwaken komt (volgens Ezechiël 37:1-14), zo is Jezus’ wederkomst nabij, voor de
deur! Laat ons dit door Jezus gegeven teken van Zijn wederkomst in acht willen nemen tot opscherping van onze
persoonlijke waakzaamheid!
Toen de Here Jezus sprak van “dit geslacht” dat “zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn”
(zie Mark. 13:30), zo zag Hij in dit begin ook reeds het einde. Hij wist niet alleen dat Zijn kruisdood aanstaande was
en dat Hij de verlossing zou brengen door de uitstorting van Zijn levensbloed; maar óók dat déze verlossing haar
VOLEINDING zou vinden bij Zijn wederkomst in heerlijkheid en met grote kracht.
Aan het kruis heeft Jezus de overwinning behaald en in Zijn opstanding wordt het Koninkrijk reeds openbaar, namelijk: Zijn heerschappij en Zijn “Heer-zijn”. Maar… de VOLLE openbaring van het Koninkrijk en de
vestiging daarvan op een gereinigde aarde wacht tot Zijn verschijning en openbaring als Here der heren en
Koning der koningen.
Het is in dit profetisch licht dat wij “DIT ALLES” en “AL DEZE DINGEN” hebben te zien in hun betrekking
op de gehele profetische rede van Jezus, en niet alleen op een deel ervan; want óók in de gelovige tijdgenoten zag Jezus reeds de Gemeente, die stand zou houden tot het einde, als het ware voor Zich, net zo
goed als Hij ook de ONgelovigen reeds zag, de afvalligen, die de antichrist zouden volgen.
111
En zo is het dan zonder meer duidelijk dat het in eschatologisch verband ONmogelijk is om een tijdsberekening
te maken, wanneer wij Jezus’ voorzeggingen met de bovenaangehaalde woorden in dat verband stellen. Duidelijk
en voor géén andere opvatting of uitlegging vatbaar zijn Jezus’ eigen woorden: “Maar van die dag en die ure weet
niemand…, dan Mijn Vader alleen” (zie Matth. 24:36, SV). Daarmee wordt radicaal alle becijfering afgewezen. Alle
berekeningen die men heeft gemaakt zijn dan ook in profetisch licht van nul en generlei waarde! De slotsom van
alles is en blijft: “ZIE TOE, PAS OP, BLIJF WAAKZAAM”! (zie o.a. Mark. 13:23, 33 en 37). Amen.
De gelijkenis van de deurwachter is, wat wij noemen, een “parousia-gelijkenis”. Een deurwachter heeft immers de
opdracht “te waken” tot zijn heer komt”. En als de Here plotseling komt, behoort Hij ALLEN wakende te vinden.
112
Het is een waar en toepasselijk woord dat eenmaal Beasley-Murray , een schrijver en evangelist ter sprake heeft
gebracht: “Tien maten slaap kwamen in de wereld; de dienstknechten namen er een negental van, de gehele rest
van de wereld één!” Hiermee heeft hij duidelijk de geestelijke toestand van al Gods dienstknechten willen schetsen,
aan wie niet alleen macht, maar aan wie ook een werkopdracht is gegeven (zie Mark. 13:34). Hij heeft ook hier de
mate van geestelijke slaap aan willen tonen waardoor deze dienstknechten in de 4 genoemde verschillende, profetische ogenblikken werden overmand, te weten: “'s avonds laat”, “te middernacht”, “met het hanengekraai” en “'s
morgens vroeg” (zie Mark. 13:35). En dit in tegenstelling tot de waakzaamheid (of: opmerkzaamheid) van de wereldling met betrekking tot “zijn eigen belangen”.
Welke zin heeft deze “tijd van waken en wachten” voor Zijn Gemeente? Laat mij één ding vóórop stellen: door alle
eeuwen heen zijn er “verantwoordelijke christenen” geweest en de Gemeente kent géén doel in zichzelf. De Gemeente kan er niet op bedacht zijn het vooral gemakkelijk (of leuk en gezellig) te hebben, of zich alleen maar bezig
houden met haar eigen reputatie, haar verfraaiing, haar tijd doorbrengend met verliefd naar zichzelf te kijken, vanwege de haar toebedeelde schoonheid en toenemende kracht. Neen, de Gemeente is er voor God, voor Zijn
Woord en voor de wereld TOT GETUIGENIS.
Wanneer de Gemeente van Jezus Christus teruggetrokken in zichzelf is en blijft, gaat haar waakzaamheid voorbij,
verslapt deze en, voordat zij het beseft, verwelkt ook zijzelf en gaat tot ontbinding over; ja, zij verdrinkt alsdan in
haar eigen spiegelbeeld… De Gemeente zal moeten waken door in gebed te blijven, zij zal moeten leven in gehoorzaamheid aan God en door missionair te zijn. Waken en bidden en werken voorkomt verslapping en geestelijke slaap!
Vandaar deze ernstige waarschuwing, want bij alle menselijke wisselvalligheden herhaalt de geschiedenis zich.
Wij denken hierbij aan Gods volk, Israël, in Oudtestamentische dagen, waarin het herhaaldelijk gelonkt heeft naar
113
de afgoden, naar de wegen van de heidenen rondom haar, om vervolgens in tweeën verdeeld en gedeeld ten
onder te gaan. Wie is daar, die beweert, dat de Gemeente onder het Nieuwe Verbond het er béter heeft afge111

Zie noot 103.
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Noot A. Klein: Ik weet het niet zeker, maar vermoedelijk wordt hier G. R. Beasley-Murray (1916-2000) bedoeld.
Meer info, zie http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.theologicalstudies.org.uk/theo_beasley-murray.php
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Israël werd destijds in tweeën verdeeld in: het ‘huis van Juda’ (het 2-stammenrijk) en het ‘huis van Israël’ (het 10stammenrijk). Zie ook nog noot 95. (noot AK)
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bracht? Wanneer wij de tijden overzien tot op de huidige dag, is de vraag gerechtvaardigd en tegelijk informatief:
“heeft ook zij niet haar roeping verraden en de brede weg gekozen; en is ook zij niet in duizend-en-één stukken
uiteengevallen als een spiegel, die van de schoorsteen is gevallen; en is ook zij niet door de mensen vertrapt als
“zout dat smakeloos is geworden”?
Maar Gode zij dank voor Zijn ONuitsprekelijke genade, door welke de Heilige Geest nog altijd werkt “in het verborgen”. Waarachtige “levenstekenen” komen telkens weer op, zoals in de woestijn stroken groen de onderaardse waterlopen aangeven. Halleluja, God zij dank en ere!
Het laatste der dagen van onze wereld is als een brug, die hangt tussen twee grote peilers, welke gevormd worden
ste
114
door deze “tweevoudige” komst van Christus: “Zijn 1 komst of verschijning èn Zijn wederkomst” – “Zijn epifanie
115
en Zijn parousia” . Met de wereld, bevindt de Gemeente zich samen op deze brug, maar de wereld kent deze
twee peilers niet. Daarom is het christelijk getuigenis, zeker dat van de Gemeente, noodzakelijk! En om dit
getuigenis te kùnnen (door)geven, is biddende waakzaamheid geboden; ook al, omdat in deze profetische rede
van Jezus duidelijk wordt gezegd: “Maar van die dag en die ure weet niemand…, dan Mijn Vader alleen” (zie Matth. 24:36, SV). Terwijl in Mattheus 25:13 ook nog staat: “WEES DAN WAAKZAAM, want u weet de dag en ook het
uur niet waarop de Zoon des mensen (weder)komen zal”. In deze tijd van waken is dus ook die van werken begrepen! De Here Jezus, Die bij Zijn hemelvaart “buiten ’s lands” ging, vertrouwde Zijn werk toe aan Zijn dienstknechten (zie Mark. 13:34).
Geliefden, er IS een “adventstijd” (d.i. een tijd van voorbereiding en wakend wachten) tussen hemelvaart en wederkomst. In die tijd heeft de Gemeente van Jezus Christus haar opdracht uit te voeren: WERKEND en WAAKZAAM te BLIJVEN!
• “En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!” (Mark. 13:37)
• “En hij riep zijn 10 slaven, gaf hun 10 ponden (beeld van “gaven” om mee te arbeiden in Zijn wijngaard) en zei tegen hen:
Doe daarmee zaken (d.i. werk met die van Mij ontvangen gaven) totdat ik terugkom.” (Luk. 19:13b)
Geprezen zij de Naam des Heren!

Hoofdstuk 13

De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met
Zijn Wederkomst
Allereerst de aantekening, dat de Wederkomst van Christus en de Komst òf vestiging van het Koninkrijk (van Chrisste
tus en van God – zie Ef. 5:5), bij elkaar horen – en dus niet te scheiden zijn. Weliswaar is met Jezus’ 1 komst ook
het Koninkrijk nabij gekomen; maar de letterlijke komst van het Koninkrijk van God en van Christus is pas daar,
wanneer Jezus Christus terugkomt met grote kracht en in de heerlijkheid van de Vader. Jezus’ wonderen en tekenen – het genezen van zieken, het uitwerpen van duivelen, het opwekken van doden – waren zeer concreet en
hebben allemaal Zijn Messiaanse Bediening hier op aarde bevestigd en ook geïllustreerd. In dit verband is er ook
ste
de
een samenhang tussen Jezus’ 1 en Christus’ 2 Komst. Zij vormen als het ware in dit verband één groot geheel;
want in Zijn predikingen – en leerde Hij niet als machthebbende? – heeft Jezus Christus zowel gesproken over het
ONzichtbare Koninkrijk als over het Koninkrijk, dat destijds nog een toekomstig karakter droeg…
De plaats welke wordt ingenomen door de, door Jezus gesproken, “gelijkenissen” met betrekking tot het één en
ander kan niet genoeg naar waarde worden geschat. In deze verhandeling is het geenszins de bedoeling om deze
“gelijkenissen”, zoals wij ze in de Bijbel vinden, te ontleden – om Schriftuurlijke anatomie te bedrijven. Verre van
dat!
In Schriftuurlijk verband is het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van Christus één. ONgelovigen hebben
géén erfdeel in het Koninkrijk van Christus en van God: “Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger,
onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.”
(Ef. 5:5)
Straks, aan het einde der tijden, zullen “De koninkrijken van de wereld (en dus het Koningschap) zijn van onze Here en
van Zijn Christus…” (zie Openb. 11:15). En tot de Zijnen heeft Jezus gezegd: “En Ik beschik (SV: verordineer) u het
Koninkrijk,…” (zie Luk. 22:29). Het Koninkrijk van God, toen het nabij gekomen was, was Christus Zelf, want Hij
zei: “Genees de zieken die daar (in die stad) zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u (SV: nabij u)
gekomen.” (Luk. 10:9)
De door Jezus gesproken “gelijkenissen” hebben in Gods raadsplan een, wat wij noemen, “heilshistorische” waarde. Wat wil dit zeggen? Zij dienen alle te worden bekeken vanuit de heilsgeschiedenis en hebben dan ook betrekking op het historische feit, dat Jezus (naar deze aarde) IS gekomen en straks weer (naar deze aarde) komen ZAL.
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Het woord “epifanie” is afkomstig uit het Grieks en afgeleid van “phainein”, dat een betekenis heeft vergelijkbaar met “tonen”
of “aan het licht brengen”.
Het (vooral katholieke) feest van Epifanie of Openbaring des Heren herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus:
1. dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten;
2. dat God Hem bij zijn doopsel in de Jordaan zijn Zoon noemde;
3. dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde.
Voor meer info over het woord “epifanie”, zie: http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID587556.html (noot AK)
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Zie noot 106.
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De door Jezus gesproken “gelijkenissen” waren voor velen “een raadsel” en het behoeft ons niet te verwonderen
dat de discipelen Jezus eens hebben gevraagd “waarom” Hij in “gelijkenissen” sprak (zie Matth. 13:10).
Waarom sprak de Here Jezus dan in “gelijkenissen”? Het antwoord was en luidt nòg: “…Omdat het u gegeven is
de GEHEIMENISSEN (SV: de VERBORGENHEDEN) van het Koninkrijk der hemelen te KENNEN, maar aan hen is het
niet gegeven. … Daarom spreek Ik tot hen door GELIJKENISSEN, omdat zij (in geestelijke zin) niet zien, ook al
zien zij (in letterlijke zin), en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.” (Matth. 13:11-13). Zij, die “buiten”
staan, verstaan de door Jezus gesproken “gelijkenissen” dus niet. Maar, dit wil niet zeggen, dat alleen de discipelen het wisten en de anderen niet. Israël (als volk) verwachtte het Koninkrijk van God; ja, er was in die dagen zelfs
een zeer sterke, Messiaanse verwachting en verlangen naar dit Koninkrijk. Maar tòch hebben velen de bijzondere
tijd waarin zij leefden niet onderkend.
Door het onderwijs van Jezus Zelf leerden de discipelen zien dat mèt de komst van “Jezus-Messias” het Koninkrijk
ste
(van God en van Christus) nabij gekomen was. Zij die Jezus verwierpen bleven blind en zagen niet dat met Zijn 1
komst dàt ONzienlijk Koninkrijk er was. Deze kennis van “het-gekomen-zijn” werd enkel en alleen door OPENBARING van God geschonken; en daarvoor was het dat Jezus de Vader dankte, zeggende: “…Ik dank U, Vader, Here van de hemel en van de aarde, dat U déze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge
kinderen (SV: kinderkens, d.i. aan waarachtige kinderen van de Vader, die nog door Hem onderwezen willen worden) hebt geopenbaard.” (Matth. 11:25).
En wanneer wij dan Jezus horen zeggen: “Daarom spreek Ik tot hen door GELIJKENISSEN, omdat zij (in geestelijke
zin) niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen (d.i. de geestelijke zin of diepten van Zijn
Woord niet verstaan)” (Matth. 13:13), is het niet moeilijk, om in het-niet-weten en in het-niet-verstaan een “oordeel” te
zien! De discipelen hadden de kennis wèl… door OPENBARING (van God geschonken); en de door Jezus gesproken “gelijkenissen” bevatten dan ook beide: zowel dat wat “verborgen” is als “openbaring”. Om de
“gelijkenissen” te verstaan hebben wij beide nodig: een (geestelijk) geopend oog en oor. In vervulling gaat dan, wat
de psalmist heeft gezegd: “Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien” (Ps. 78:2). Door de door hen ontvangen (Gods)openbaring, werden de discipelen “…gelijk een heer des
huizes, die uit zijn (geestelijke) schat nieuwe en oude dingen VOORTBRENGT” (Matth. 13:52, SV). Het “nieuwe” is
hier het “uitzonderlijke”, dat met de komst van Jezus Christus hier op aarde gekomen is. Wij hebben dus niet alleen
de eerder gegeven profetie… het “oude”; maar óók de vervulling… het “nieuwe”. Halleluja!
Hoe wondervol en verstrekkend is de zaligspreking van Jezus, Die tot Zijn discipelen zei:
 “Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u
hoort, en zij hebben het niet gehoord.” (Matth. 13:16-17)

De Nieuwtestamentische ‘gelijkenissen van Jezus’
A. Uitsluitend in het Mattheüs-Evangelie:
1. Het onkruid tussen de tarwe
2. De (verborgen) schat in de akker
3. De parel van grote waarde
4. Het visnet
5. De onbarmhartige (dienst)knecht
6. De arbeiders in de wijngaard
7. De twee zonen (en hun vader)
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8. De koninklijke bruiloft (de zoon van de koning huwt)
9. De 2 dienstknechten (een getrouwe en een slechte)
117
10. De 5 wijze en 5 dwaze maagden
11. Het laatste oordeel (scheiding van schapen en bokken)

Matth. 13:24-30
Matth. 13:44
Matth. 13:45-46
Matth. 13:47-48
Matth. 18:23-34
Matth. 20:1-16
Matth. 21:28-32
Matth. 22:1-14
Matth. 24:45-51
Matth. 25:1-13
Matth. 25:31-46

B. Uitsluitend in het Markus-Evangelie:
1. Het (goede, vruchtdragende) zaad
2. Aansporing tot waakzaamheid

Mark. 4:26-29
Mark. 13:33-37
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C. Uitsluitend in het Lukas-Evangelie :
1. De 2 schuldenaars (en de kwijtschelding van hun schuld)
2. De barmhartige Samaritaan
3. De middernachtelijke vriend
4. De rijke dwaas
5. De wakende dienstknechten
6. De trouwe (d.i. verstandige) en ontrouwe rentmeester
7. De ONvruchtbare vijgenboom
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8. De verontschuldigingen (bij het grote avondmaal)
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Zie noot 14.

117

Zie noot 69.

Luk. 7:36-50
Luk. 10:25-37
Luk. 11:5-8
Luk. 12:16-21
Luk. 12:35-40
Luk. 12:42-48
Luk. 13:6-9
Luk. 14:16-24
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Voor uitleg over deze gelijkenissen uit het Bijbelboek Lukas, zie eventueel op onze website de ‘vers voor vers’ studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”, van E. van den Worm. (noot AK)
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Zie eventueel op onze website de studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de
Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm. (noot AK)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bereken de kosten (bij torenbouw of oorlog)
De verloren penning
De verloren zoon
De ONrechtvaardige rentmeester
De rijke man en de arme Lazarus
Heer en knecht
De ONrechtvaardige rechter
De Farizeeër en de tollenaar

D. Zowel bij Mattheüs, als bij Lukas:
1. Het huis op de rots (of: op het zand)
2. Het zuurdeeg/zuurdesem
3. Het verloren schaap
4. De dief in de nacht
5. De talenten (of: de 10 ponden)

Luk. 14:28-33
Luk. 15:8-10
Luk. 15:11-32
Luk. 16:1-13
Luk. 16:19-31
Luk. 17:7-10
Luk. 18:1-8
Luk. 18:9-14

Matth. 7:24-27
Matth. 13:33
Matth. 18:10-14
Matth. 24:43-44
Matth. 25:14-30

E. Zowel bij Mattheüs, als bij Markus en Lukas:
1. De kaars/het licht op de kandelaar
Matth. 5:15-16,
2. De nieuwe lap op het oude kleed
Matth. 9:16,
3. Nieuwe wijn in oude leren zakken
Matth. 9:17,
4. De zaaier
Matth. 13:18-23,
5. Het mosterdzaad
Matth. 13:31-32,
6. De boze/slechte wijngaardeniers
Matth. 21:33-43,
7. De uitspruitende vijgenboom
Matth. 24:32-33,

en
en
en
en
en

Luk. 6:47-49
Luk. 13:20-21
Luk. 15:3-7
Luk. 12:39-40
Luk. 19:12-27

Mark. 4:21-22
Mark. 2:21
Mark. 2:22
Mark. 4:2-8
Mark. 4:30-32
Mark. 12:1-10
Mark. 13:28-30

en
en
en
en
en
en
en

Luk. 8:16-17
Luk. 5:36
Luk. 5:37-39
Luk. 8:4-8
Luk. 13:18-19
Luk. 20:9-16
Luk. 21:29-31

Wij zullen in het volgende hoofdstuk trachten – naar het licht dat wij tot nu toe hebben mogen ontvangen ten aanzien van deze materie – enkele van de eerdergenoemde “gelijkenissen” nader te beschouwen om ze te mogen
de
verstaan in verband met en in het licht van Jezus’ 2 Komst ofwel Zijn Wederkomst.

Hoofdstuk 14

De gelijkenissen over de wederkomst nader
bekeken
De gelijkenis van ‘de dief in de nacht’
 “Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam
geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken (SV: zijn huis niet zou hebben laten doorgraven). Weest
óók u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Matth.
24:43-44, zie/lees ook nog deze gelijkenis in Lukas 12:39-40)
Een duidelijke gelijkenis, voorwaar! Waakzaamheid wordt ons hier op het hart gebonden. Inderdaad, een dief zal
zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij
ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal.
Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met
een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (d.i. Hem die heilig is als het ware ontheiligen – noot AK). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het ONverwacht komen”; dat is hier het punt van vergelijking en daarvoor
worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn”
gevonden wordt!
HET IS NU NOG GENADE-TIJD. Nu kunnen de hoorders van deze gelijkenis de oproep tot waakzaamheid nòg ter
harte nemen, waardoor verder onheil wordt voorkomen. Het uitstellen van waakzaamheid leidt tot catastrofale gevolgen. Voor degenen die zich niet willen houden aan deze profetische waarschuwing zal de wederkomst van
Christus een “oordeelsdag” zijn; want hen wacht alsdan “een buiten geworpen worden in de buitenste duisternis”
(zie Matth. 8:12 en 22:12-13). Het is ook in verband hiermee, dat allen geroepen worden om “te waken” en daarin
niet te verslappen.
Paulus, de apostel des Heren, heeft geschreven: “Want u weet zelf heel goed, dat de dag van de Here (SV: “dag des
Heren”) komt als een dief in de nacht” (1 Thess. 5:2).
Het komen van “de Zoon des mensen” is het komen “als een dief in de nacht”; en “de dag des Heren”, is de dag,
waarop Hij Zichzelf zal openbaren als Here der heren en Koning der koningen.
ste
Israël, als volk, faalde. Bij Jezus’ 1 komst was er hoegenaamd géén bereidheid om Hem te ontvangen. “Hij kwam
tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Joh. 1:11). Zij kenden Hem niet als de door God gezonden Messias, Die in hun midden stond. Zódoende kwam Hij voor Israël als een dief in de nacht. Dit is dan ook
één van de redenen, waarom Gods oordeel kwam over Zijn volk. Hoe vol van menselijk medeleven en Goddelijke
barmhartigheid is Jezus’ weeklacht, wanneer Hij zegt: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt
wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen
haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar U HEBT NIET GEWILD!” (Matth. 23:37 – zie ook nog de hierop
volgende Bijbelteksten).
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Net zoals in de dagen van Noach en van Lot, waren ook zij niet bereid. Met deze gelijkenis deed Jezus een beroep
op de toehoorders om in Hem te geloven en bereid te zijn; te aanvaarden (aan te nemen), dat in Zijn Persoon het
koninkrijk gekomen was en dat het binnengaan (het intreden) nòg mogelijk, was. De oproep behelsde een persoonlijke beslissing, want DE CRISIS STOND VOOR DE DEUR… Niet lang daarna zouden de Romeinse legioenen komen en… Gods oordeel ten uitvoer brengen…
In de spiegel, die het volk Israël vormt, moeten wij, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, onszelf
zien. Israël is het typebeeld van diegenen onder Gods volk van vandaag de dag, die in ONgeloof voortleven; die
niet bereid en niet gereed zijn voor de wederkomst van Jezus Christus. Een prediker heeft eens gezegd: “Wij,
christenen van de laatste dagen, moeten ons, door het lot aan Israël geschied, laten waarschuwen!
Want de mogelijkheid is immers daar dat die “dag des Heren” – “Christus’ Wederkomst” – ons niet klaar vindt; ons
ONbereid en niet gereed vindt om de Here te ontvangen, als Hij straks terugkomt. Want de Here kòmt andermaal!
Deze is de boodschap van heel het Nieuwe Testament: MARANATHA – JEZUS KOMT! Het is absoluut fout, als
120
men denkt, dat de Maranatha-prediking het gevolg is van het uitblijven van de “parousia”. Het is naar onze meste
ning ONjuist te veronderstellen dat Jezus’ woorden, die oorspronkelijk betrekking hadden op Zijn 1 komst, vanwege het uitblijven van “de voleinding”, door de Gemeente werden verschoven naar de toekomende tijden…
De profetische rede van Jezus (lees Mattheüs 24) laat duidelijk zien dat niet alleen gedoeld werd op de verde
woesting van Jeruzalem, maar dat ze ook betrekking had op Zijn 2 komst of wederkomst. En, omdat
niemand het uur van Zijn wederkomst kent, moet een ieder altijd bereid zijn, want dan zal Zijn wederkomen
ons niet als een verrassing overweldigen!
Niet alleen Paulus, maar óók Petrus, ziet deze “dag des Heren” als een “komen als een dief in de nacht” (zie 2 Petr. 3:10). En Johannes heeft neergeschreven: “Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u
zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen” (Openb. 3:3b).
Niemand anders dan God, de Heilige Geest, heeft de discipelen Jezus’ woorden indachtig gemaakt; en zódoende
heeft Hij hen geleid “tot in alle waarheid” (zie Joh. 16:13a), waardoor zij een dieper inzicht verkregen in hetgeen de
Here hun Zelf geleerd had tijdens Zijn bediening op aarde. Gods Geest maakte hun “de toekomstige dingen”
bekend (zie Joh. 16:13b).
Op de vraag van Zijn discipelen gaf Jezus een positief antwoord… Van de dienstknechten, aangesteld om Zijn huis
te verzorgen, ofwel van de leiders van de Gemeente, wordt ONvoorwaardelijke trouw en waakzaamheid verwacht.
Hen wacht loon naar werken (zie o.a. 1 Kor. 3:8 en 14): de zaligheid èn een ereplaats – “het gezet worden over al
Zijn goederen/bezittingen” (zie Matth. 24:47 en Luk. 12:44). Dit is: dat zij alsdan mèt Hem, als koningen, zullen
heersen (zie o.a. Openb. 5:10 en 22:3-5). Halleluja!
Zo is dan deze gelijkenis in de allereerste plaats een waarschuwing in verband met het komend oordeel; maar
evenzeer een OPROEP TOT ZIJN DISCIPELEN, ALS LEIDERS VAN ZIJN GEMEENTE. Want in de discipelen
wordt de Gemeente van Christus opgeroepen, aangemaand, tot trouw, waakzaamheid en werkzaamheid, totdat Hij wederkomt. En met Hem brengt Hij dan het loon (zie o.a. Openb. 11:18 en 22:12). Amen.

De gelijkenis van ‘de wijze en de dwaze maagden’
 “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de
bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom
vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de
bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! 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, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij
weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Matth. 25:1-13, SV)
Deze gelijkenis volgt op de “profetische rede” van Jezus (lees Mattheüs 24). Duidelijk klinkt het “Ik ZAL (weder)komen” daarin door, zodat men niet moet denken: “Mijn heer vertoeft te komen” (zie Matth. 24:48). Hij zal echter PLOTSELING KOMEN, op een dag en uur dat Hij niet verwacht wordt en die men niet weet. Zoals de zondvloed in Noachs tijd een ONherroepelijke scheiding maakte tussen 2 groepen mensen: zij die geloofden en zich
hadden toebereid en zij die niet geloofden en zódoende NIET bereid waren. De laatstbedoelde zijn in hun ONgeloof ten onder gegaan in de “oordeelswateren” van de zondvloed (lees Genesis 7)! En, zoals toen geschiedde, zó
de
zal het óók straks zijn: GEEN 2 KANS WORDT GEBODEN! Oók in déze gelijkenis is daar weer de scheiding…
Van de 10 maagden (rein en bloedgewassen) werden 5 bereid gevonden, “gereed”, en de andere 5 ONbereid, dus
121
“niet gereed”. Daarom worden de eerste WIJS en de laatste DWAAS genoemd. Vanzelfsprekend wordt hier niet
bedoeld, dat precies de helft gereed gevonden zal worden bij de komst van de Hemel-Bruidegom en de andere
helft niet.
Ook in deze gelijkenis valt de nadruk op “het plotseling komen” van de Bruidegom. Het gaat erom dat er altijd weer
mensen gevonden worden onder de kinderen Gods die ernstig rekening houden met de wederkomst van Jezus,
maar die – ondanks hun verwachting – tòch hun waakzaamheid verliezen en (geestelijk) in slaap vallen om straks
tot de vreselijke ontdekking te komen dat hun lampen zijn uitgegaan vanwege het ontbreken van “reserve olie”.
120

Zie noot 106.

121

Zie noot 29.
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De hoop op Zijn verschijning (Zijn wederkomst) is niet altijd even krachtig geweest. Deze hoop was vaak levend in
dagen van vervolging en verdrukking, maar verflauwde en kwijnde weg in dagen van voorspoed, rust en opbloei.
Zó is het geweest door de eeuwen heen…
Wij dienen terdege rekening te houden met het volgende: WIJS ZIJN ZIJ, DIE HET WOORD VAN GOD HOREN
EN ER NAAR HANDELEN. Bestudeer a.u.b. in dit verband Mattheüs 7:24-27.
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Met de komst van de Bruidegom vindt dan ook de scheiding plaats en het antwoord is ook hier een beslist: “IK KEN U NIET” (zie Matth. 25:12).
“Géén olie – beeld van Zijn Geest, de Heilige Geest – in hun vaten” (zie Matth. 25:3), géén “Bruidskleed” (zie Matth. 22:12). Het is een staat en een positie, niet overeenkomend met de verwachting van de komende Here en Hemel-Bruidegom. Daarom kende Hij hen, vermeld in deze gelijkenis, niet!
De wederkomst van Christus, de Here, betekent voor hen die “gereed” zijn: VREUGDE; maar voor hen, die niet bereid zijn: DUISTERNIS – GEEN LICHT. Met andere woorden: “Het staan voor de gesloten deur” (zie Matth. 25:10)
betekent ONweerlegbaar: OORDEEL.
Het Bijbelgedeelte over het vertoeven (ofwel: het uitblijven van de komst) van de Hemel-Bruidegom is hóógst belangrijk. En, ook al slaat in deze gelijkenis “het komen van de Bruidegom” (zie Matth. 25:6) op “Zijn VERSCHIJ123
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NING voor Zijn Bruid om haar binnen te laten en… weg te nemen door haar aan te nemen” (zie Matth. 24:4041 en Luk. 17:34-36) en dus niet direct op Zijn – zichtbare en dus lijfelijke – komen als Here der heren en Koning
der koningen (Zijn OPENBARING met grote kracht en heerlijkheid, volgens Openbaring 19, dat pas NA de grote
verdrukking zal plaatsvinden), tòch bedoelt deze gelijkenis niet te verklaren, dat de wederkomst nog veraf is en er
niet ernstig rekening mee gehouden moet worden. Verre van dat! Juist omdat wij dag en uur niet weten, noch
van Zijn komen als Bruidegom noch van Zijn wederkomen als Rechter, betaamt het Zijn Gemeente om ALTIJD waakzaam, bereid en gereed te zijn. Dat Hij ONverwachts zal komen is zeker; maar laat het door ons niet
zijn: ONVERWACHT! Amen.

De gelijkenis van ‘de man, die buitenlands ging’ en van ‘de wakende dienstknechten’
 “Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland
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ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven (SV: dienstknechten) volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de
deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's
avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling
komt, slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!” (Mark. 13:33-37)
 “Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die
slaven (SV: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede
nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als
de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn
huis zou hebben laten inbreken (SV: zijn huis niet hebben laten doorgraven). U dan, wees ook bereid, want op een
uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” (Luk. 12:35-40)
Als wij misschien wel eens hebben horen spreken van de gelijkenis van “de deurwachter”, dan wordt daarmee bovenstaande gelijkenis uit Markus bedoeld. Het gaat hier immers eveneens om “waakzaamheid”, omdat Zijn komst
“voor de deur staat” (zie Mark. 13:29). Het gaat dus niet om het weten van dag en uur; maar juist het NIET WETEN
onderstreept de noodzaak van dit waken! Dit houdt in: een voortdurend acht slaan op de tekenen der tijden…, een
levenswandel die de Here behaagt…, het staande blijven bij alle verzoekingen.
Wij kunnen uit bovenstaande Bijbelteksten dus verstaan, dat het op een dag zou gebeuren dat de Here niet meer
bij Zijn discipelen zou zijn: Hij zou dan “buitenslands vertoeven”. Ieder van zijn discipelen heeft alsdan de volle verantwoordelijkheid voor het hem opgedragen werk. Deze trek in de gelijkenis komt overeen met de gelijkenis van de
talenten (zie Matth. 25:14) en met die van de ponden (zie Luk. 19:12-13). Tòch wordt volle aandacht gevraagd voor
de deurwachter en niet voor de dienstknechten. De eerstgenoemde komt hier meer naar voren en dat zal wel zijn,
omdat zijn taak een dubbele is: hij moet namelijk “WAKEN”, opdat géén ONbevoegden (dieven en/of rovers) binnen komen en bovendien moet hij de heer des huizes “VERWACHTEN” om terstond te kunnen opendoen.
In Lukas 12:35-40 wordt daarentegen wel gesproken over de waakzaamheid, welke wordt gevraagd van de dienstknechten, maar de deurwachter wordt daarin niet genoemd. Wel wordt daar gesproken over een “terugkeer van de
bruiloft”, wat bij Markus 13:34-36 weer niet wordt vermeld. In Markus 13:35 lezen wij: “Wees dus waakzaam! Want
u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 'S AVONDS LAAT of TE MIDDERNACHT of MET HET HANENGEKRAAI of 'S MORGENS VROEG”. Hier gaat de evangelist Markus terug naar de zogenaamde Romeinse tijdrekening, terwijl Lukas – sprekend van: “En als hij komt IN DE TWEEDE NACHTWAKE of als hij komt IN DE DERDE
NACHTWAKE ….” (zie Luk.12:38) – de Joodse tijdsindeling volgt. Hoe dan ook, in beide gelijkenissen gaat het
om het “VERWACHTEN” en “WAAKZAAM ZIJN”; dit wil zeggen, om het “BEREID-ZIJN” voor de wederkomst van de Here. Hij moet, wanneer Hij wederkomt ONbevreesd ontvangen worden, omdat Hij wordt VERWACHT! Het noemen van al die verschillende tijden wijst er op, dat er EEN BEPAALDE TIJD zal verlopen voordat
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Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het toch ook een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze “Heer
en Meester” is, want… “Hij heeft ons gekocht en betaald” met Zijn eigen Bloed! (noot AK)
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Hij wederkomt. Wij weten echter niet WANNEER Hij komt, maar wèl DAT Hij komt; en daarom is het nodig om te
“waken” en te “werken”. In dit licht gezien heeft iedere waarachtige christen de taak van “deurwachter!”

De gelijkenis van ‘de getrouwe en voorzichtige dienstknecht’
 “Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, dewelke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft,
om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal
vinden alzo doende. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen (HSV: blijft nog lang weg); En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards; Zo zal de heer van dezen dienstknecht
komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; En zal hem afscheiden, en zijn
deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden (HSV: gejammer zijn en tandengeknars).”
(Matth. 24:45-51, SV)
Hier wordt slechts gesproken van één dienstknecht (let a.u.b. op de parallel in Lukas 12:42-48). Lukas noemt hem
daar de “huisbezorger” (ofwel: de rentmeester, die de ‘bezittingen’ voor zijn eigenaar beheert). Hij is iemand die
anderen onder zich heeft, die dus de supervisie (d.i. het toezicht en de leiding) heeft. Hij is verantwoordelijk om, op
de daarvoor vastgestelde tijd, dagelijks de onder hem staande personen het (in dit geval: geestelijke) voedsel te
geven. De tijd van de afwezigheid van hun heer is een tijd van beproeving! Wanneer wij één en ander aandachtig lezen, wordt in de gelijkenis al gesproken van de mogelijkheid van “machtsmisbruik” en inderdaad is ook dit
een teken van de (eind)tijd.
Het voedsel dat uitgereikt dient te worden is HET WOORD VAN GOD (de zgn. “geestelijke spijze”). Wij denken
hierbij aan datgene wat de apostel Paulus heeft geschreven in 1 Korinthe 4:1-2 (SV): “...uitdelers van de verborgenheden Gods. En voorts wordt van de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden wordt”. Dit (geestelijk) VERZORGEN IS EEN OPDRACHT en door de Here Zelf gewild en in de gelijkenis aangeduid. Trouw en verstandigheid
kunnen worden bewezen in gehoorzaamheid aan het Woord van God. Het zijn vooral de apostelen geweest, die de
Gemeente hebben geleid en verzorgd, die ONbevreesd het Woord hebben gepredikt.
De ONtrouwe dienstknecht slaapt, eet, drinkt en maakt zódoende van de afwezigheid van zijn heer een verkeerd
gebruik, dus MISbruik. Zo’n levenshouding resulteert in de MISplaatste veronderstelling: “Mijn heer vertoeft te komen…” (zie Matth. 24:48). En waarlijk, dit is het beeld van hedendaagse leiders, die, in plaats van het Woord
van God aan de Gemeente uit te delen, hun eigen woord brengen, die zielen tiranniseren en tot koopwaar
maken, in plaats van ze te verzorgen; die zó trots zijn op zichzelf en ingenomen met listig veroverde rechten, dat ze hun verzorgers-plichten geheel verzaken; die zich méér bezighouden met “hoe geld in het laadje
komt” dan dat ze zich interesseren voor “werkelijke, geestelijk-krachtig-makende spijze”. De straf waarvan
sprake is in Mattheüs 24:51 is een ernstige waarschuwing voor ALLE ambtsdragers, die hen gevolgd zijn in het najagen van heerszucht (d.i. hun neiging om te heersen en/of belust zijn op macht), het zoeken van zichzelf en het
gebruiken van alle denkbare media om hun eigen persoonlijkheid op een centrale plaats in het denken en doen
van mensen te brengen!
Deze geschiedenis herhaalt zich ook in onze dagen, want de kerkgeschiedenis leert ons dat deze waarschuwing
heus geen overbodige is geweest. Luther heeft reeds gezegd: “Wij begeren géén aardse macht noch rijkdom”! Laten wij het volgende nimmer vergeten: Hoe gróter de positie die wordt ingenomen, des te gróter is ook de verantwoordelijkheid. Wij noemen enkele Schriftuurlijke voorbeelden:
 Mozes was Gods dienstknecht, geroepen om Zijn volk te leiden – ofwel: Gods mond, om tot dat volk te spreken.
Toen hij, op Gods bevel, tot de rotssteen moest SPREKEN, sloeg hij die… De straf die Mozes daarop ontving
was zwaar. Het kostte hem het binnengaan in het land van belofte (zie Num. 20:12)!
 Op Aärons zonen, allen gezalfde priesters, rustte een grote verantwoordelijkheid. Maar, op de dag dat zij
“vreemd vuur” inbrachten voor het aangezicht des Heren, werden zij gedood (zie Lev. 10:1-7).
 Oók koning Saul bezondigde zich, doordat hij niet wilde wachten op Samuel en zèlf een brandoffer bracht en
aanstak… Het kostte hem het koningschap (zie 1 Sam. 13:14).
 Daar was ook nog een profeet die zich liet overhalen om te eten en te drinken, iets wat de Here hem verboden
had… Hij werd overvallen door een leeuw en gedood (zie 1 Kon. 13:24).
Allen die door God voor een taak “gesteld” zijn (hetzij in het verleden, hetzij in het heden of in de toekomst) worden
voortdurend beproefd op hun trouw. Allen hebben te “waken” over de gezonde leer, HET GEESTELIJK VOEDSEL,
dat moet worden uitgereikt aan de huisgenoten des geloofs. Allen zullen éénmaal rekenschap hebben af te leggen
aan de Heer des huizes, aan het Hoofd van de Gemeente, aan de Here Jezus Christus. Deze verwacht, dat Zijn
dienstknechten trouw zullen zijn in alles!
Laat allen het weten: de ONtrouwe ambtsdrager, wie hij ook is en in welke bediening hij ook mag staan, zal niet beter behandeld worden dan degene die zijn Heer heeft tegengestaan. Hem wacht het oordeel: “En hij zal hem afscheiden,… daar zal gejammer zijn en tandengeknars” (zie Matth. 24:51 en ook Luk. 12:46b). Dezen zullen worden
achtergelaten in de “grote verdrukking”, die een profetische tijdsperiode is van 3½ jaar en een tijd vòl van oordelen.
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Hoe wij hier op aarde leven is bepalend voor ons lot in de dag van Christus wederkomst.

De gelijkenis van ‘de ponden en/of talenten’
 “Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven (SV: dienstknechten) bij zich riep en hun zijn
bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde één, ieder naar
zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, er
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Zie noot 23.
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nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van
zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven (dienstknechten) terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem, en hij zei: Heer, 5 talenten hebt u
mij gegeven; zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt (SV: boven dezelve gewonnen). Zijn heer zei tegen hem:
Goed gedaan, goede en trouwe slaaf (dienstknecht), over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en
zei: Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen
hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf (dienstknecht), over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u
aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer,
ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u
niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, hier hebt u het
uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie slaaf (dienstknecht), u wist dat ik maai waar ik
niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers (SV:
wisselaars) moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het
talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven
worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij
heeft. En werp de onnutte slaaf (dienstknecht) uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Matth. 25:14-30, zie/lees ook nog de parallel-gelijkenis over de ponden in Lukas 19:11-27)
Talenten zijn gelijk aan ponden (beiden zijn munteenheden, die in deze gelijkenissen de te beheren “bezittingen”
illustreren). Bij Mattheüs volgt deze gelijkenis op die van de 10 maagden (zie Matth. 25:1-13) en bij Lukas op de
geschiedenis van Zachéus, de overste tollenaar (zie Luk. 19:1-10). Zowel bij Mattheüs als bij Lukas is er sprake
van “toekomst-verwachting”, zij het, dat de ene zich anders uitdrukt dan de andere. Met “iemand die naar het buitenland ging…” (zie Matth. 25:14) en “een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land…” (zie Luk.
19:12) wordt Dezelfde bedoeld; namelijk dezelfde Here. Dit “van hoge geboorte zijn” is een heenwijzing naar Zijn
“Goddelijke” natuur. Hem alleen komt die waardigheid toe. Alleen wanneer het om Hem gaat, is daar de “eschatologische verwachting” (d.i. de verwachting en leer van het einde van de wereld en het laatste oordeel)!
Het heengaan naar een ver land betekent, dat de Here voor een tijd afwezig zal zijn, maar straks zal terugkeren.
Tijdens Zijn afwezigheid hebben Zijn dienstknechten een taak te vervullen: HET NAGELATEN BEZIT TE BEHEREN. De verwachting van Zijn wederkomst houdt niet in, dat Zijn dienstknechten “passief” moeten zijn,
maar “actief”. Paulus heeft in 2 brieven aan de Gemeente van Thessalonica duidelijk gemaakt, dat men heeft te
arbeiden. Verwachting mag echter nooit leiden tot ONgezond enthousiasme, waardoor men altijd weer geneigd is
om het heden niet te willen zien, zoals het is!
Ook hier worden de dienstknechten des Heren beproefd op trouw en geschiktheid, want bij Zijn wederkomst moeten allen, zonder onderscheid, rekenschap afleggen (zie Joh. 5:22 en 27). Het komt er voor de discipelen van de
Here op aan, dat zij – levende en werkende in een Christus-vijandige wereld – Zijn eigendom bewaren… Zijn heiligdom bewaken. Het aan hun toevertrouwde talent of pond is niet van hen, maar van hun Heer. Er staat: “…UW
talent…” (zie Matth. 25:25) en “…Heer, zie UW pond….” (zie Luk. 19:20)! Maar… men moest niet alleen “bewaren” men moest ook “vermeerderen”.
Zowel activiteit als passiviteit komt eenmaal aan het licht (zie 1 Kor. 3:13). Iedere (van God ontvangen) opdracht
dient te worden uitgevoerd zonder rekening te houden met eigen zienswijze(n) en/of instelling. Wie zoiets toch
doet, houdt er een “beredeneerde godsdienst” op na en zal ervaren, dat hem géén nieuwe opdracht meer wordt
verstrekt. Iemand die zó te werk gaat, kan nooit tot het welbehagen des Heren deelnemen aan Zijn werk en zal
straks merken, dat voor hem de tijd om te handelen voorgoed voorbij is. Alsdan zal hij met lege handen voor zijn
Here staan… een verloren leven. De apostel Paulus heeft het duidelijk over: “…behouden worden, maar wel zo:
als door vuur heen” (zie 1 Kor. 3:15). En dit is realiteit!
Hoe anders zal het voor degenen zijn, die voor de Here welbehaaglijk gewerkt hebben. Zij zullen loon ontvangen
wanneer Hij komt: loon naar werk, dat tòch loon naar genade is; want het was en is nog altijd de Here, Die kracht
geeft om zó te arbeiden. De apostel maakt ons dit wel heel duidelijk, als hij schrijft: “…ik heb mij méér ingespannen
(SV: ik heb overvloediger gearbeid) dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, Die met mij is” (1 Kor. 15:10).
Het kruis, dat wij hierbij ervaren, weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks zal geopenbaard worden: het delen
in de heerschappij van onze Here Jezus Christus, de Koning der Gerechtigheid!
Deze toekomende “glorie” stelt al onze arbeid in een wondervol en heerlijk licht; en ook dat is genade. Wordt niet
alles ons uit de overvloed van Zijn uitnemende genade geschonken?

Hoofdstuk 15

De 2de komst of wederkomst van Christus betekent
ook oordeel
In Lukas 19:27 staat: “Maar deze VIJANDEN VAN MIJ, die niet wilden dat Ik Koning over hen zou zijn, BRENG ZE
HIER EN SLA ZE HIER VOOR MIJN OGEN DOOD.”
Het is toch duidelijk, dat er alsdan géén ontkomen meer mogelijk is. Het is dan “DE DAG VAN DE WRAAK VAN
ONZE GOD” (zie Jer. 46:10), “DE DAG VAN DE TOORN en VAN HET OORDEEL” (zie Rom. 2:5). Duisternis en
de
de
géén licht; een 2 kans wordt niet geboden! Alhoewel de mens “an sich” (d.i. op zich zelf beschouwd) zo’n 2 kans dolgraag zou willen en zoiets vandaag de dag ook wel wordt geleerd.
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De verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus is een aanvankelijk (d.i. een eerste of aanvangs-) oordeel geweest over
het Jodendom van die dagen. Het was vanwege de verwerping van de tot hen gezonden Messias. Meerdere malen
heeft het oude Israël “valse messiassen” aangenomen. Denk maar eens aan de in de geschiedenis bekende “Bar127
Kochba”, die ten tijde van keizer Hadrianus leefde, tijdens de Joodse opstand van 132 t/m 135 na Christus. O,
bittere ironie! Bar-Kochba betekent “zoon van de ster”. Wij worden ONwillekeurig herinnerd aan Bileams profetie,
waarin hij ook gesproken heeft van “de Ster, Die uit Jakob zou voortkomen” (zie Num. 24:17). Maar wàt zien wij
hier? De Ster uit Jakob werd versmaad en de dwaalster werd geaccepteerd.
Zo zal de komende antichrist ook velen verleiden; en dienovereenkomstig zullen zij, die de antichrist volgen bij de
wederkomst van Christus, ONherroepelijk Gods oordeel ontvangen. In het Evangelie volgens Mattheüs lezen wij:
“En werp de ONnutte slaaf (SV: dienstknecht) uit in DE BUITENSTE DUISTERNIS; daar zal GEJAMMER zijn EN
TANDENGEKNARS.” (Matth. 25:30)
Wij moeten bovenstaand vers ook vergelijken met de hieronder volgende verzen:
• “Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan (SV: aanzitten) met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen (SV:
uitgeworpen) worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Matth. 8:11-12)
• “Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem (d.i. degene die geen bruiloftskleed aan heeft – zie vers 11-12) aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis (hier: het beeld van de grote verdrukking);
daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Matth. 22:13).
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• “En hij (de heer van slechte slaaf/dienstknecht – zie vers 48-50) zal hem in stukken houwen (SV: zal hem afscheiden ) en
hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Matth. 24:51)
Dat Gods Geest ons zal overtuigen door het Woord van profetie!
Welk een tegenstelling ligt er in de uitspraken: “ga in, in de vreugde van uw Heer” (zie Matth. 25:21b) en het “buitengeworpen worden” (zie Matth. 8:12, 22:13 en 25:30)! Het deelhebben aan de komende heerlijkheid van het Koninkrijk van God is te vergelijken met het smaken van de koninklijke maaltijd… het “aanzitten met de aartsvaders
Abraham, Izak en Jakob” en met allen die Jezus Christus hebben erkend en aangenomen als hun Persoonlijke
Verlosser en Zaligmaker, als hun Here en Koning. Hoe gróót is echter de tegenstelling, wanneer wij kennis nemen
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van het net zo vaste profetisch woord: “buiten gesloten worden”. Want op het geroep (van de dwaze maagden ):
“Here, Here, doe ons open” BLIJFT DE DEUR GESLOTEN (zie Matth. 25:10-11).
De Gemeente wordt tot 3 dingen gemaand, namelijk: werkzaamheid, waakzaamheid en trouw. Het gaat om
positieve Schriftuurlijke begrippen: verwachting en toevertrouwd bezit. De “gelijkenissen van Jezus” (zie de hoofdstukken 13 en 14 hiervoor) handelen over “het Koningschap van Christus”. En in dit profetisch licht gezien behoort
alles, wat ons door Hem is toevertrouwd, dienstig te zijn aan 3 andere dingen: de UITBREIDING, de VERMEERDERING en de EENWORDING onder Zijn heerschappij.
Het is opmerkelijk, dat er niemand was die niets had! Dat kan ook niet, want het is de Here-Jezus-Christus in de
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Heilige Geest, Die “aanvangskapitaal” schenkt. Hij geeft “de gaven” (zie 1 Kor. 12:11). Zo niet, dan is er sprake
van (geestelijk) “verpauperen” en “verkommeren”. Alle geestelijk leven is gedoemd weg te kwijnen, wanneer de
Geest van God niet in de gelegenheid gesteld wordt om Zijn werk te doen en Zijn weg te gaan (in te nemen)
in Zijn Gemeente; en van ons wordt verwacht dat wij zullen werken met de gaven, met de gelegenheden en
met de middelen, die Hij geeft. Wij worden daartoe telkens weer opgewekt (d.i. opgeroepen en aangespoord).
Het “bezitten” van (ogenschijnlijk) kleine gaven, waarbij en waarmee wij menen niet te kunnen doen wat wij zèlf wel
graag zouden willen, mag géén reden zijn en ons er nooit toe brengen (ofwel: ons in de verleiding brengen) om
dan maar niets te doen. In de huidige tijdsbedeling heeft de Bruidsgemeente ONtegenzeglijk een apostolische
taak. Wij schrijven dit op grond van de hieronder volgende teksten:
• “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan
heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (SV: te onderhouden). En zie, Ik ben met u al de dagen, tot
de voleinding van de wereld. Amen.” (Matth. 28:18-20)
• “Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen (SV: te treden) en de macht over alle kracht
van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” (Lukas 10:19)
• “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen
die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven (SV: uitwerpen);
in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks
zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden” … “zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” (Markus 16:15-18 en 20)
God roept; Hij maakt bekwaam en Hij zendt… Ons rijke bezit is “dit Evangelie van het Koninkrijk” (zie Matth.
24:14) hetwelk ons is toevertrouwd, om, gedrongen door de liefde van Christus, anderen te brengen onder Christus’ heerschappij. Dit is óók een geestelijke wet. Alzó doende, zal de Bruidsgemeente groeien – dat wil zeggen:
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toenemen – in reiniging en heiligmaking. En dit is de wil van God. Want, het gaat heus niet alleen om “uitbreiding
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Zie eventueel op onze website de studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK)
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naar buiten” (wat gezien kan worden), maar bovenal om onze “innerlijke groei”. Daartoe staat er geschreven, en
Gods Woord geeft alle licht (en dus inzicht) ten aanzien van deze materie: “Hebbende nu verscheiden gaven, naar
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de genade die ons gegeven is, zo LAAT ONS DIE GAVEN BESTEDEN, hetzij profetie, naar de mate van het geloof, hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert in het leren; hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt,
in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid (HSV: wie leiding geeft, met inzet); die barmhartigheid doet, in
blijmoedigheid” (Rom. 12:6-8, SV) … “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten,
weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen TOE TE RUSTEN
(SV: TE VOLMAKEN) TOT HET WERK VAN DIENSTBETOON, TOT OPBOUW VAN HET LICHAAM van Christus,
TOTDAT WIJ ALLEN komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (d.i. een – in geestelijke zin – volkomen/volmaakte) man, TOT DE MAAT VAN DE GROOTTE VAN DE VOLHEID
VAN CHRISTUS.” (Ef. 4:11-13)
Wie zijn nu goede en getrouwe dienstknechten? Zij zijn het, die:
 de toebedeelde gaven gebruiken,
 open deuren vrijmoedig binnengaan,
 het Woord recht snijdend verkondigen,
 alle geboden kansen vreugdevol aangrijpen,
 in alle opzichten mede-arbeiders Gods zijn.
Bestudeer de “gelijkenissen van Jezus” (zie de hoofdstukken 13 en 14 hiervoor) goed en wordt dan overtuigd door
het ONomstotelijke feit, dat de Here Jezus Christus méér verblijd is over trouw en ijver, dan over alle resultaten.
Laten wij ook op het volgende letten in verband met Zijn wederkomst: LOON – MEERDERE TALENTEN – MEERDERE VERANTWOORDELIJKHEID – GROTER DIENST. Uiteindelijk maakt Hij Openbaring 3:21 waar: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon
gezet heb (SV: en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon)”. Want “ieders werk zal openbaar worden” (1 Kor. 3:13a). Daar
zal blijken of wij onze roeping getrouw gebleven zijn. Daarom: “Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen
brandend… om Hem, als Hij komt en klopt, meteen open te doen” (Luk. 12:35-36). Dit moet ons tot werkzaamheid
en trouw aansporen!
MARANATHA – JEZUS KOMT!
Amen.
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