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Algemene noot:
1. Wij hebben voor uw leesgemak en daar waar mogelijk gebruik gemaakt van “de Herziene Statenvertaling”
(de deeluitgave uit 2006 – afgekort HSV) en verder vooral van de NBG en de NBV. Natuurlijk kunt u voor
uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in één
oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt
4 hierboven.

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

2

De grote reis van Gods Gemeente/Kerk

De grote reis van Gods Gemeente/Kerk in de eindtijd:
Van verval en geestelijke slaap naar de overwinning over de zondemacht en haar
uiteindelijke, eeuwige, goddelijke heerlijkheid – in en door de Heilige Geest – op
grond van het gestorte Bloed van Gods Lam.
1
Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken.
In de eindtijd zal satan de harten van christenen en wereldlingen (dat zijn: ongelovigen en wereldsgezinde gelovigen) vervullen met steeds meer van zijn duistere macht, de satanische natuur zal in hen de overhand nemen. De
christenen zullen dan innerlijk veelal geestelijk kaalgevreten zijn.
Matth. 24:12
En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde (ook tot God)
van velen verkoelen. (HSV)
Joël 1:1-4
Het Woord van de Here, dat kwam tot Joël, de zoon van Petuël. 2 Hoort dit, gij oudsten,
en neemt ter ore, alle inwoners van het land. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw
(voor)vaderen? 3 Vertelt daarvan aan uw kinderen; laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun
kinderen weer aan het volgende geslacht (m.a.w. het nu volgende is een gebeuren van de eindtijd). 4 Wat de knager
had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten; en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten (dit zijn de heersende zonden, die veel
christenen innerlijk kaalvreten). (NBG)
Heersers zullen door satan gedreven worden.
Psalm 2:1-3
Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken wat zinloos is? (nl. ongerechtigheid) 2
De koningen (of: regeringsleiders) van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here (God)
en tegen Zijn Gezalfde (Jezus Christus, maar ook tegen Zijn Geestvervulde kinderen): 3 Laten wij Hun boeien verbreken
en Hun touwen van ons werpen! (HSV)
Ook veel christenen zullen zich schuldig maken aan zonden als: homoseksualiteit, euthanasie en abortus. Een
duidelijk teken dat zij geestelijk in slaap zijn gevallen (want als men slaapt is men niet waakzaam).
Matth. 25:5
Toen de Bruidegom (de Here Jezus Christus) wegbleef, werden zij (de 10 maagden, die de wederkomst van Jezus als Bruidegom verwachten) allen slaperig en vielen (geestelijk) in slaap. (HSV)
Ook in hen die de wederkomst van Jezus Christus verwachten zal – in meer of mindere mate – de 7-koppige zondedraak heersen.
Openb. 12:3
En er verscheen een ander teken in de hemel gezien. En zie: een grote vuurrode draak
met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen (d.i. de 7-koppige zondedraak). (HSV)
Onder het volk zullen zonden als criminaliteit, dieverij, roof, moord en terrorisme heersen, waardoor het zeer moeilijke tijden zullen zijn.
Jes. 60:2a

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. (NBG)
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Dan zal de Here God Zijn oordelen over christenheid en wereld zenden.
Ps. 2:4-5
Die in de hemel woont, zal lachen, de Here zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn grimmigheid hun schrik aanjagen. (HSV)
Zef. 1:14-18
Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst,
een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en
van dikke duisternis, 16 een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en
tegen de hoge hoektorens. 17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben
tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. 18 Noch hun
zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van
Zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle
inwoners der aarde bereiden. (NBG)
Habakuk 3
Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 2 Heer, ik heb Uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend,
maar toon Uw mededogen als het tumult losbarst. 3 God komt uit Teman (d.i. de troon der wijsheid), de Heilige
komt uit de bergen van Paran (d.i. Gods berg). Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van Zijn roem. 4
Schittering is er als zonlicht, (licht)stralen komen uit Zijn hand, waarin Zijn kracht verborgen is. 5 Voor Hem uit
gaat de pest, de koorts volgt Hem op de voet (pestilentie en oordeel gaan Hem vooruit). 6 Hij staat en doet de aarde
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beven (Hij is opgestaan om de aarde te oordelen – zie noot ), Hij kijkt en de volken springen op (Hij is gekomen om de naties
2
te schudden – zie noot ). De aloude bergen worden verbrijzeld (de machten, die vanouds heerschappij hebben gevoerd, worden verpletterd), de eeuwige heuvels zinken ineen (d.i. buigen zich voor Hem), Hij gaat rond zoals in vroeger tijden (God
bepaalt, hoe de eeuwigheid zich gaat ontwikkelen). 7 Ik zie hoe de tenten van Kusan zuchten onder het onheil, hoe de
tentdoeken van Midjan klapperen (beeld van de Arabische volkeren die sidderen). 8 Heer, is Uw woede tegen rivieren,
is tegen de rivieren Uw woede ontbrand, en Uw toorn tegen de zee, dat U uitrijdt met Uw paarden, met Uw zegewagens (hebben zekere naties Uw toorn ontstoken, of heeft de hele wereld dit gedaan, dat Gij Uw hemelse krachten tot oordeel
aanwendt en openbaart)? 9 U haalt Uw boog te voorschijn, op Uw bevel zoeven de pijlen (Uw Woord openbaart U met
macht door middel van Uw overvloedige oordelen), met stromen van water splijt U de aarde (U teistert de aarde door de rivieren te doen overstromen). 10 De bergen (d.i. de aardse machten) zien U en beven van angst, een stortvloed van water
kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem, ze strekt haar handen omhoog (volkeren ontvluchten uit wanhoop hun eigen
land en trekken naar andere oorden en vragen daar asiel aan). 11 Nu Uw pijlen flitsen en lichten, nu Uw lans schittert en
bliksemt, trekken zon en maan zich terug (middernachtelijk duister heerst op aarde vanwege Uw oordelen). 12 Grimmig
schrijdt U voort over de aarde, volken vertrapt U in toorn. 13 Om Uw eigen volk (Israël) te redden trekt uit, U
komt tot redding van Uw gezalfde (de Geestvervulde gelovigen in Gemeente/Kerk). Het dak van de wetteloze slaat U
stuk (U slaat de leider van de goddelozen neer), u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen (u vernietigt zijn huis). 14
Met zijn eigen pijlen doorboort U de aanvoeder van de krijgers. Zij stormen aan om mij (d.i. het volk Israël) te breken, het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker (het volk Israël) te verslinden. 15 U rijdt over de zee
met Uw paarden, door het schuim van grote wateren (nu komt U met macht in de wereld en stormt op de volkeren in – dit
wijst op de oorlog van Gog en Magog – zie Ezech. 38 en 39). 16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het
en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag
van het onheil, de dag dat U optrekt tegen het volk dat ons aanviel. 17 Al zal de vijgenboom (beeld van Israël als
politieke staat) niet bloeien, al zal de wijnstok (beeld van de Gemeente/Kerk) niets voortbrengen, al zal de oogst van de
olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en
geen rund meer binnen de omheining (beeld van de letterlijke en geestelijke leegte die er dan in de Gemeente/Kerk zal zijn) –
18 toch zal ik (d.i. de Bruid) juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. 19 God, de Heer, is
mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan (Hij doet mij wandelen in Zijn
kracht). (NBV)
1 Thess. 5:2-3
Want u weet zelf heel goed dat de (oordeels)dag van de Here komt als een dief in de
nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en er is geen gevaar, dan zal een plotseling verderf hun
overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij (d.i. de zondaren) zullen het (oordeel van God) beslist
niet ontvluchten. (HSV)
Openb. 6:3-17
En toen het Lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! 4 En een ander paard, dat rood was, kwam eraan; en aan hem die erop zat, werd
macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem
werd een groot zwaard gegeven. 5 En toen het Lam het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde dier (letterlijk:
levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal
in zijn hand. 6 En ik hoorde in het midden van de vier dieren (letterlijk: levende wezens) een stem zeggen: Eén maat
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tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning (voedsel wordt schaars en daardoor heel duur – zie noot ).
En de olie en de wijn (beeld van alle ware, Geestvervulde kinderen van God) mag u niet beschadigen. 7 En toen het Lam
het vierde zegel verbrak, hoorde ik de stem van het vierde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! 8 En
ik zag, en zie, een grauw paard en die daarop zat, heette de dood, en het rijk van de dood kwam achter hem
aan. En hen werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met honger en met pest en door de wilde dieren van de aarde. 9 En toen het Lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder
het altaar de zielen van hen die geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het
getuigenis dat zij hadden. 10 En zij riepen met een luide stem: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt U niet en wreekt U niet ons bloed aan hen die op de aarde wonen? (nl. de ongelovigen en onoprechte gelovigen) 11 En aan ieder van hen (uit vers 9) werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij
nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal van hun mededienstknechten en hun broeders, die
evenals zij gedood zouden worden, vol zou zijn geworden. 12 En ik zag, toen het Lam het zesde zegel verbrak,
en zie, er kwam een zware aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13
en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een
harde wind wordt geschud. 14 En de hemel week terug, als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en
alle eilanden werden van hun plaats gerukt (door zware aardbevingen). 15 En de koningen en de groten van de
aarde en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich
in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 16 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. 17 Want de grote
dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan (voor Zijn aangezicht) staande blijven? (HSV)
Jes. 26:9b
gerechtigheid. (NBG)

Want wanneer Uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld
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Zie eventueel de studie “De Dag van JaHWeH (de Dag des Heren)”, GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl
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Zie eventueel de studie “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden” op www.eindtijdbode.nl
Een penning staat hier voor een dagloon (zie Matth. 20:2).
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Zoals God de zondige wereld in de dagen van Noach en de zondige steden Sodom en Gomorra in de dagen van
Lot vernietigde, zo zal Hij ook de zondige wereld van de eindtijd vernietigen; alleen niet alles in eens, maar geleidelijk aan en in steeds toenemende mate. De beginnende oordelen gelden dan ook bij wijze van waarschuwingen.
Gen. 6:6-8
Toen berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte
Hem in zijn hart. 7 En de Here zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, van
mens tot vee, kruipende dieren en vogels in de lucht; want het berouwt Mij dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar
Noach vond genade in de ogen van de Here. (HSV)
Luk. 17:26-29
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. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten
huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij
verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en
zwavel uit de hemel en verdelgde hen allen. (HSV)
Gen. 19:24-29
Toen liet de Here zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de
Here uit de hemel. 25 Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. 26 Zijn (d.i. Lots) vrouw, die achter hem liep, keek om en werd een zoutpilaar. 27
En Abraham stond ’s morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Here had
gestaan. 28 Hij keek op Sodom en Gomorra en op heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van
dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. 29 En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte verwoestte, dat God aan Abraham dacht (nl. aan zijn voorbede voor de rechtvaardigen uit Sodom – zie Gen. 18:23-33). Daarom
leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven
keerde. (HSV)
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God bewaart dan Zijn wijze kinderen, die Zijn heiligmaking zoeken, in Zijn schuilplaats.
Hij bewaart ze tegen de oordelen, die Hij over Gemeente/Kerk en wereld moet brengen. Hij bewaart ze ook tegen
de verleidingen en aanvallen, die satan tegen hen uitvoert.
Psalm 91
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, overnacht in de schaduw van de
Almachtige. 2 Ik zeg tegen de Here: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3 Want Hij zal
u redden van de strik van de vogelvanger (d.i. satan), van de zeer verderfelijke pest. 4 Hij zal u bedekken met
Zijn veren, onder Zijn vleugels zult u schuilen, Zijn trouw is een schild, een groot schild. 5 U zult niet vrezen
voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen (de gevaren van de oorlog), 6 voor de
pest, die in het donker rondsluipt, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 7 Al zullen er duizend vallen
aan uw ene zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. 8 Slechts met uw
ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. 9 Want U, Here, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt (of: tot uw Schuilplaats gesteld). 10 Geen kwaad zal u treffen,
geen plaag zal uw tent naderen. 11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevelen dat zij u bewaren op al uw wegen. 12 Zij zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. 14 Omdat hij Mij zeer liefheeft, zegt God,
zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten (NBG: beschutten), want hij kent Mijn Naam. 15 Hij
zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit trekken (NBG:
uitredden) en hem verheerlijken. 16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.
(HSV)

Jes. 4:5-6
Dan zal de Here over het gehele gebied van de (geestelijke) berg Sion (d.i. de ware Gemeente)
en over de samenkomsten die daar gehouden worden, overdag een wolk scheppen en ‘s nachts een schijnsel
van vlammend vuur, want over al wat (in Gods ogen) heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 En er zal een hut zijn
tot een schaduw overdag tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen (beeld
van Gods bewaring in tijden van nood en tijdens oordelen van God). (NBG)
Exod. 12:22-23
Dan moet u een bosje hysop nemen en het in het bloed dopen dat in een schaal is; vervolgens moet u van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten strijken; en wat
u betreft, niemand van u mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de morgen toe. 23 Want de Here zal Egypte
(beeld van de zondige wereld) doortrekken om het te slaan, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op
de beide deurposten, dan zal de Here de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen
te komen om dood te slaan. (HSV)
In die dagen moest Israël schuilen onder het bewarend bloed van het Pascha-lam, opdat ook dit volk niet onder
Gods oordeel zou komen en opdat de verderver niet in hun huizen kon komen en dit volk zou slaan.
Dit leert ons, dat ook wij, zondaren, geestelijk moeten schuilen onder het gestorte, verzoenende Bloed van
Gods Lam, onze Here Jezus Christus, om beveiligd te zijn voor Gods oordelen èn voor het slaan van de verderver, satan. Ook wij moeten – in het geloof – Zijn Bloed (in geestelijke zin) strijken op de deurposten van ons denken en van ons hart. Dit wil zeggen, dat wij het aanbod van Zijn zaligmakende genade, Zijn aanbod van verzoening met God voor ons persoonlijk, zondig leven aanvaarden door onze vrijwillige deelname aan het plaatsver-
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vangend sterven van het Paaslam, onze Here Jezus Christus, als het Offer voor de zonden van de gehele mensheid.

4
Gods Gemeente/Kerk verkeert in de eindtijd in een diepe geestelijke (zonde)slaap.
Het merendeel van Gods Gemeente/Kerk is innerlijk en dus geestelijk kaalgevreten en daardoor – geestelijk gezien
– meer dood dan levend.
Joël 1:2-20
Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners van het land. Is zo iets geschied in
uw dagen of in de dagen van uw (voor)vaderen? 3 Vertelt daarvan aan uw kinderen; laten uw kinderen het aan
hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht (m.a.w. het nu volgende is een gebeuren van
de eindtijd). 4 Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten; en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten (zondemachten in de Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen innerlijk en dus geestelijk kaalvreten). 5 Wordt wakker, gij
dronkaards en huilt, en jammert allen, gij wijndrinkers, om de jonge (SV: nieuwe) wijn (beeld van de Heilige Geest, de
Geest van God) want hij is van uw mond weggerukt. 6 Want een volk (een duistere macht) is tegen Mijn land (beeld van
de Gemeente/Kerk) opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van
een leeuwin. 7 Het heeft Mijn wijnstok (beeld van de Gemeente/Kerk) tot een voorwerp van ontzetting en Mijn vijgeboom (het Joodse volk) tot een geknakte stam gemaakt; het heeft de schors geheel en al afgeschild en weggeworpen; zijn ranken zijn wit (d.i. geestelijk dor en dood) geworden. 8 Weeklaag als een maagd, met een rouwgewaad omgord, wegens de verloofde van haar jeugd (d.i. de Here waarmee zij geen gemeenschap meer heeft). 9 Spijsoffer en plengoffer (beeld van het ware Woord van God) zijn ontrukt aan het huis van de Here; de priesters, de dienaren
van de Here, treuren. 10 Verwoest is het veld (beeld van de Gemeente/Kerk); de aardbodem treurt, want het koren
(het ware Woord van God) is verwoest, de most verdroogd, de olie (beeld van – de inwoning van – de Heilige Geest) weggeslonken. 11 De landbouwers (de dienstknechten van de Heer) zijn verslagen, de wijngaardeniers (de voorgangers van de
Gemeenten) jammeren, over de tarwe en over de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan (de Gemeente/Kerk loopt leeg). 12 De wijnstok (beeld van de Gemeente) is verdord en de vijgeboom (beeld van politiek Israel) is verwelkt; granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord (al het geestelijke werk is
verflauwd). Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht. 13 Omgordt u en weeklaagt, gij priesters; jammert, gij dienaren van het altaar; komt, overnacht in rouwgewaden, gij dienaren van mijn
God, want aan het huis van uw God zijn spijsoffer en plengoffer (het ware Woord van God) onthouden. 14 Heiligt
een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen; vergadert, gij oudsten, alle inwoners van het land, tot het
huis van de Here, uw God, en roept luide tot de Here. 15 Wee die dag, want nabij is de dag van de Here (de dag
van Gods oordelen), als een verwoesting komt hij van de Almachtige. 16 Is niet voor onze ogen de (ware geestelijke)
spijze weggedaan, uit het huis van onze God vreugde en gejuich? 17 Verschrompeld zijn de zaadkorrels onder
haar aardkluiten; verwoest zijn de voorraadschuren; gescheurd staan de korenbakken, want het koren (het gepredikte Woord) is verdroogd (d.i. het Woord dat “dor en droog” wordt gebracht, het is zonder Geestkracht en niet in de volle waarheid). 18 Hoe kreunt het vee! De runderkudden (beeld van de Gemeente-/Kerkleden) dolen rond, want er is voor hen
geen weide; ook de schapenkudden lijden zwaar. 19 Tot U, Here, roep ik, want een vuur (beeld van de zondemacht)
heeft de weiden van de woestijn verteerd, en een vlam heeft alle bomen van het veld verzengd. 20 Zelfs de
dieren van het veld (beeld van de Gemeenteleden) zien smachtend tot U op, want de (geestelijke) waterbeken zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd. (NBG)
Matth. 25:5
Toen de Bruidegom wegbleef, werden zij (de 10 maagden, die de wederkomst van Jezus als Bruidegom verwachten) allen slaperig en vielen (geestelijk) in slaap. (HSV)
Vijf van deze zeven eindtijd-Gemeenten (of -Kerken) zijn onbekeerd (namelijk: Efeze, Pergamus, Thyatira, Sardis
en Laodicea).
Openbaring, hoofdstuk 2 en 3:
1. 2:1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren (beeld van de engelen van
de gemeenten Gods, Zijn ware dienstknechten of priesters van de eindtijd– zie Mal. 2:7 en Openb. 1:20) in Zijn rechterhand
houdt, Die wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren (beeld van de gemeenten Gods uit de eindtijd – zie
Openb. 1:20). 2 Ik weet uw werken en uw inspanning en uw volharding, en dat u slechte mensen niet kunt verdragen. U hebt hen op de proef gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en u
hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. 3 En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn
Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. 4 Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde (nl.
de liefde tot God en Jezus Christus) hebt verlaten. 5 Bedenk dan van welke (geestelijke) hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken (nl. God liefhebben boven alles en allen en de naaste als jezelf). Maar zo niet, dan kom Ik
spoedig tot u en zal uw kandelaar (beeld van Gods Geest die licht en inzicht geeft) van zijn plaats wegnemen, als u zich
niet bekeert. 6 Maar dit hebt u dat u de (afgodische) werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat. 7 Wie
oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie (de zondemachten) overwint (door de wassing van het gestorte Bloed van het Lam), zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is. (HSV)
2. 8 En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest
is en weer levend is geworden (d.i. de Here Jezus Christus): 9 Ik ken uw werken en verdrukking en armoede – maar

6
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u bent (geestelijk) rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn (d.i. zij menen tot Gods volk te behoren), maar het niet zijn, ze zijn een synagoge van de satan (d.i. “gelovigen” waarin de satan woont en werkt). 10 Wees
niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u geven de
kroon van het (eeuwige) leven. 11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie (de
zondemachten) overwint (door de wassing van het gestorte Bloed van het Lam), zal zeker niet worden beschadigd door de
tweede dood (d.i. de hel – zie Openb. 20:6,14-15). (HSV)
3. 12 En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe
zwaard heeft. 13 Ik ken uw werken, en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt
vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. 14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat er
5
onder u zijn die zich houden aan de (afgodische) leer van Bileam , die aan Balak leerde voor de Israëlieten een
6
struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en (geestelijke) hoererij bedrijven. 15 Zo zijn er
ook onder u die zich houden aan de (afgodische) leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. Zo niet, dan
kom Ik spoedig tot u en zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. 17 Wie oren heeft, laat hij
horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan wie (de zondemachten) overwint (door de wassing van het gestorte Bloed
van het Lam), zal Ik geven te eten van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven met op die
steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan die hem ontvangt. (HSV)
4. 18 En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een
vuurvlam en voeten als blinkend koper: 19 Ik ken uw werken en de liefde en het geloof en het dienstbetoon en
uw volharding, en weet dat uw laatste werken meer zijn dan de eerste. 20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u,
(namelijk) dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om
te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij (geestelijke) hoererij bedrijven en afgodenoffer eten
(afgodische leringen, zoals “de Maria-verering”, verkondigd door de Roomse en orthodoxe kerken). 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar (geestelijke) hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. 22 Zie, Ik werp
haar op het ziekbed. Ook hen die met haar (geestelijk) overspel plegen, breng Ik in grote verdrukking, als zij zich
niet bekeren van hun (afgodische) werken. 23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen (ze zullen onder de
oordelen van God vallen en worden gedood) en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek en Ik zal u geven eenieder naar uw werken. 24 Maar Ik zeg tot u, de overigen in Thyatira, voorzover zij
deze (afgodische) leer niet hebben, en die de diepten van de satan niet hebben leren kennen (zoals ze zeggen):
Ik zal u geen andere last opleggen dan deze: 25 Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 26 En aan hem die
(de zondemachten) overwint (door de wassing van het gestorte Bloed van het Lam) en Mijn werken tot het einde toe bewaart, zal Ik macht geven over de volken. 27 En hij zal hen (de antichristelijken) hoeden (d.i. doden) met een ijzeren
staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader
heb ontvangen. 28 En Ik zal hem de morgenster geven (d.i. deel geven aan de arbeid van de grote opwekking). 29 Wie
oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. (HSV)
5. 3:1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God (zie
7
noot ) heeft en de zeven sterren (zie uitleg bij Openb. 2:1): Ik ken uw werken, dat u de naam hebt dat u (geestelijk)
leeft, maar u bent (geestelijk) dood. 2 Word (geestelijk) wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik
heb uw werken onaf (SV: niet vol) bevonden voor het aangezicht van God. 3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en bewaar het en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal Ik tot u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk tijdstip Ik tot u zal komen. 4 Maar u hebt ook te Sardis enkele personen die hun kleren
niet bevlekt hebben (d.i. hun geestelijk kleren gewassen hebben in het Bloed van het Lam), en zij zullen met Mij wandelen in
witte kleding, omdat zij het waard zijn. 5 Hij die (de zondemachten) overwint (door de wassing van het gestorte Bloed van
het Lam), zal bekleed worden met witte kleren, en Ik zal zijn naam beslist niet verwijderen uit het Boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor het aangezicht van Mijn Vader en voor Zijn engelen. 6 Wie oren heeft,
laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. (HSV)
6. 7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: 8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb
voor uw ogen een deur geopend en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn
Woord bewaard en niet Mijn Naam niet verloochend. 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan (d.i.
valse leraren), van hen die zeggen, dat zij Joden zijn (d.i. zij menen tot Gods volk te behoren – zie noot 4) en het niet zijn,
maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerbuigen aan uw voeten en erkennen dat Ik u heb
liefgehad. 10 Omdat u Mijn Woord om te volharden bewaard hebt, zal Ik u ook bewaren voor het uur van de
verzoeking (d.i. de grote verdrukking van 3½ jaar), die over heel de bewoonde wereld komen zal, om te verzoeken hen
die op de aarde wonen (de ongelovigen en onoprechte gelovigen). 11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. 12 Wie (de zondemachten) overwint (door de wassing van het gestorte Bloed van
4

Rom. 2 vers 29: “Maar die is een Jood (of Israëliet), die het in het verborgen (d.i. in het innerlijk, in het hart) is, en de
besnijdenis van het hart - in de geest, niet in de letter - is de (ware) besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit
God.”
5
Zie Numeri, hoofdstuk 22, 23, en 24, en de verzen 25:1 en 31:16.
6
Geestelijke hoererij = Het in geestelijke zin ontrouw zijn aan de ENIGE ware God en/of ontrouw (d.i. ongehoorzaam) aan Zijn
Woord.
7
Zie eventueel de studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God”, op www.eindtijdbode.nl
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het Lam), zal Ik maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal op
hem schrijven de Naam van Mijn God en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel van Mijn God, en Mijn nieuwe Naam. 13 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de
gemeenten zegt. (HSV)
7. 14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige
Getuige, de oorsprong van Gods schepping. 15 Ik ken uw werken, dat u (in geestelijke zin) niet koud en niet heet
bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u (geestelijk) lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit
Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben (geestelijk) rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek,
maar u weet niet dat juist u (in geestelijke zin) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 18 Daarom
raad Ik u aan, dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur (van Gods Geest), opdat u (geestelijk) rijk wordt, en
witte kleren, opdat u (in geestelijke zin) bekleed wordt en de schande van uw naaktheid (beeld van de zonde) niet
openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u (in geestelijk zin) zult kunnen zien. 19 Ieder die Ik liefheb,
wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart), en Ik klop. Als
iemand Mijn stem hoort, en de deur (van zijn hart) opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd (SV: avondmaal –
8
zie noot ) met hem houden, en hij met Mij. 21 Wie (de zondemachten) overwint (door de wassing van het gestorte Bloed van
het Lam), zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij gezet heb met Mijn
Vader op Zijn troon. 22 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. (HSV)

5
De Here God schiet Zijn geestelijk slapende kinderen in de eindtijd te hulp.
1. Hij geeft ze genadevol een algemeen reveil (ontwaken).
Als de wereld zich politiek en militair tot het middernachtelijk duister (dus tot zeer moeilijke tijden) heeft ontwik9
keld en daardoor mijns inziens de oorlog van Gog en Magog (zie Ezech. 38 en 39) ontstaat, zendt Hij Zijn
wegbereider(s) en roept Hij Zijn geestelijk slapende kinderen – door Zijn wegbereider(s) heen – genadevol tot
een algemeen geestelijk ontwaken uit hun geestelijke zondeslaap.
Matth. 25:6-7
En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem te10
gemoet! 7 Toen stonden al die (10, nl. 5 wijze en 5 dwaze) maagden op, en bereidden haar lampen. (SV)
Ef. 5:14a
geestelijke dood). (HSV)

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die (geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (d.i. uit de

2. Hij komt met Zijn licht tot hen. Hierdoor ontdekken zij de zondestaat van hun geweten en de ware betekenis
van Gods Woord.
Jes. 60:1a
Sta op (d.i. blijf niet liggen in uw zondeslaap), wordt (geestelijk) verlicht, want uw licht (de Here
Jezus Christus, in en door de Heilige Geest) komt. (NBG)
Ef. 5:14b

Christus zal over u lichten. (HSV)

3. Hij roept – door Zijn bode(n), Zijn geestelijke arbeider(s) heen – de wijzen onder Zijn kinderen genadevol tot
het avondmaal van de Bruiloft van het Lam van God (zie noot 8), opdat zij, door hun willige deelname daaraan,
tot volmaakte reiniging (verlossing) van alle zondemacht komen en door Hem zonder vlek of rimpel (dus in
geestelijke zin onberispelijk) kunnen worden gemaakt.
Mal. 3:1a
Zie, Ik zend Mijn bode (de geroepen en gezalfde dienstknecht), die (als pionier) voor Mijn aangezicht de weg (voor)bereiden zal. (NBG)
Openb. 19:9
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de
Bruiloft van het Lam (zie noot 8). En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)
Ef. 5:27
Om de gemeente in al haar heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of
iets dergelijks, maar heilig en smetteloos (beeld van de Bruidsgemeente). (HSV)

6
Hij komt plotseling tot deze wijzen11 als de Engel van het Bloedverbond en loutert hen in Zijn geestelijk vuur tot zij zonder “vlek en rimpel”, dus onberispelijk zijn.
Mal. 3:1b-3
Plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i. tot Zijn geestelijke “vaten” - die wij behoren te zijn) komen de Here, Die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond, Die gij begeert (nl. de Here Je8

De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The marriage supper of the
Lamb”, wat ook “het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent. Zie eventueel de studie: “Geroepen tot deelname
aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” op www.eindtijdbode.nl
9

Zie eventueel de studie “De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars”, op www.eindtijdbode.nl (noot – AK)
Zie eventueel de studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, GRATIS te
downloaden op www.eindtijdbode.nl
10

11

8

De wijze maagden uit Mattheüs 25:1-13. Zie ook noot 10.
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zus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen . 2 Doch wie kan
de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (SV: staan; dus niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen),
13
als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers . 3 Hij zal zitten,
het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde en geroepen arbeiders van de Heer)
reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aan14
wezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke
15
spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie noot ). (NBG)

7
Hij doopt hen in de Heilige Geest.
16

De Schrift zegt, dat Hij Zijn “Spade Regen” (zie noot ) over hen uitstort, die goddelijk opstandingsleven in hen
ontwikkelt en hen inwoning van de Heilige Geest geeft, waardoor ze – evenals in de eerste Pinkstertijd – “in tongen” spreken.
Hand. 2:1-4
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2
En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis
waar zij zaten. 3 En er werden door hen tongen als van vuur gezien, die zich verspreidden, en het zette zich op
ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen,
zoals de Geest (van God) hun gaf uit te spreken. (HSV)
Joël 2:23-27
En gij, kinderen van Sion! (beeld van de Gemeente/Kerk) juicht en verheugt u in de Here (JaHWeH), uw God; want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige
17
Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late (SV: Spade) Regen , zoals
voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Gemeente). 24 De dorsvloeren (van uw hart) zullen vol koren
(beeld van de Goddelijke spijze, Gods ware Woord) zijn, en de perskuipen van most en olie (beeld van de Heilige Geest) overstomen. 25 Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de
knager (zondemachten in de Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen innerlijk en dus geestelijk kaalvreten), mijn groot
leger dat Ik op u afzond. 26 Gij zult volop en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze die Ik u geef), en gij zult
loven de Naam van de Here, uw God, Die wonderbaar met u gehandeld heeft; Mijn volk zal nimmermeer te
schande (SV: niet beschaamd) worden. 27 Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël (hier: de Gemeente/Kerk – zie noot 4) ben, en dat Ik, de Here, uw God, ben, en niemand anders; Mijn volk zal nimmermeer te
schande worden. (NBG)

8
Hij tooit hen met bruidsklederen en geestelijke sieraden.
Openb. 19:8
En haar (de vrouw van het Lam – zie vers 7) is (door God) gegeven, dat zij bekleed worde met
rein en blinkend fijn lijnwaad (d.i. linnen); want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen (d.i. zij zijn
door God rechtvaardig gemaakt ). (SV)
Ps. 45:14-16
De koningsdochter (beeld van de Bruid van het Lam van God) is innerlijk één en al heerlijkheid;
haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad (haar uitwendige verheerlijking). 15 In geborduurde kleding
wordt zij naar de Koning geleid; de jonge meisjes (SV: jonge dochters), haar vriendinnen (SV: medegezellinnen, beeld
18
van: “de overigen van haar zaad” – zie noot ), volgen haar en worden bij U gebracht. 16 Zij worden geleid in grote
blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen. (HSV)

12

Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke
strijders.
13
Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin wordt bedoelt
dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als
Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18.
14
Spijsoffer volgens de Statenvertaling.
15
Joël 2 vers 23: “En gij, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten), juicht en
verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en
door de Heilige Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen, zoals voorheen
(zoals in de apostolische tijd).” (NBG)
16
Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
17
Zie noot 16.
18

Openbaring 12 vers 17: “En de draak vergrimde op de Vrouw (de Bruid van het Lam van God), en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die (weliswaar) de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus
hebben (maar nog niet tot de geestelijke volmaaktheid van de Bruid gekomen zijn).
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9
De Bruidegom is dan – in en door de Heilige Geest – gekomen en leidt Zijn Bruid de bruiloftzaal binnen.
Matth. 25:10b
En (de wijze maagden) die gereed waren, gingen met Hem (de Bruidegom) de bruiloftszaal
binnen, en de deur (om binnen te komen en deel te hebben aan de bruiloft) werd gesloten. (NBG)

10
Dan viert het Lam van God Zijn bruiloft en tooit Zijn Bruid met goddelijke majesteit en kroont haar
met goddelijke macht.
Openb. 12:11
En zij (nl. Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) hebben hem (d.i. satan) overwonnen
door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan
anderen), en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest – zie Ef. 5:27). (HSV)
Openb. 19:6-8
En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja (d.i. prijs de Heer), want de Here, de almachtige God, is
Koning geworden. 7 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 (in geestelijke zin) gereedgemaakt. (HSV) 8 En haar is (door God) gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad (d.i. linnen); want dit fijn lijnwaad zijn de
rechtvaardimakingen der heiligen (d.i. zij zijn door God rechtvaardig gemaakt ). (SV)

11
Dan volgt de geestelijke zwangerschap van de Vrouw van het Lam en staat zij op het punt om de
“mannelijke zoon” (de 144.000 eerstelingen) geestelijk te baren.
19
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Openb. 12:2
En zij (de Vrouw – zie noot ) was zwanger (van de mannelijke zoon, de 144.000 – zie noot ), en
riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. (SV)
Jes. 66:7-9
Nog voor Sion (hier: het beeld van de Vrouw uit Openb. 12:2) weeën heeft, moet ze bevallen;
voor de barensnood over haar komt, brengt ze een zoon ter wereld (zie Openb. 12:2 en 5). 8 Wie heeft ooit
zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag worden gebaard, kan een volk in één
keer worden geboren? Maar Sion baart (in geestelijke zin) haar kinderen (de 144.000 – zie noot 20) terwijl de weeën
net begonnen zijn. 9 Zou Ik de moederschoot openen en niet laten baren? – zegt de Heer. Of zou Ik laten baren en de schoot gesloten houden? – zegt jullie God. (NBV)
Openb. 7:1-8
Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee en ook niet tegen enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, die het zegel had van de levende
God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee te beschadigen: 3 Beschadig de aarde niet, en ook niet de zee en de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God
aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het getal van de verzegelden: 144.000 verzegelden uit
alle stammen van de Israëlieten. 5 Uit de stam Juda 12.000 verzegelden, uit de stam Ruben 12.000 verzegelden, uit de stam Gad 12.000 verzegelden, 6 uit de stam Aser 12.000 verzegelden, uit de stam Naftali
12.000 verzegelden, uit de stam Manasse 12.000 verzegelden, 7 uit de stam Simeon 12.000 verzegelden, uit
de stam Levi 12.000 verzegelden, uit de stam Issaschar 12.000 verzegelden, 8 uit de stam Zebulon 12.000
verzegelden, uit de stam Jozef 12.000 verzegelden, en uit de stam Benjamin 12.000 verzegelden. (HSV)
Openb. 14:1-5
En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion (het beeld van de Gemeente/Kerk), en bij
Hem 144.000 mensen, en op hun voorhoofd stond de Naam van Zijn Vader geschreven. 2 En ik hoorde
een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik
hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. 3 En zij zongen als (NBV: iets dat leek op) een nieuw
lied vóór de troon, en vóór de vier dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. 4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt
zijn, want zij zijn maagdelijk rein. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naar toe gaat. Dezen zijn ge-
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Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. Voor meer over deze
vrouw uit Openbaring 12, zie o.a. de studies: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” en “Het nieuwe Jeruzalem,
de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” op www.eindtijdbode.nl
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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”. Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen tot “de mate van
de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:3).
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kocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen bedrog gevonden, want
zij zijn smetteloos voor de troon van God. (HSV)
Als de mannelijke zoon, beeld van de 144.000 geestelijke eerstelingen van de Bruidegom, door Zijn Vrouw (voorheen Zijn Bruid) geestelijk is gebaard (tot aanzijn is gebracht – zie noot 20) wordt hij weggerukt tot God en Zijn
troon vanwege de felle haat van satan tegen hem.
Openb. 12:5
En zij (de Vrouw – zie noot 19) baarde een mannelijke zoon (nl. de 144.000), die al de heidenen (de antichristelijken) zou hoeden met een ijzeren roede (d.i. veroordelen, dus de 144.000 tesamen met Christus, zie Judas :14-15); en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon (de enige echte OPname). (SV)

12
De oorlog van Michaël tegen de 7-koppige zondedraak.
Nu de Vrouw (of Bruid) van het Lam van God gereed is en met Goddelijke macht is gekroond, is het instrument van
Gods Lam gereed om de strijd aan te binden tegen de 7-koppige zondedraak, die in het hart en denken van de
dwazen (zie noot 10) onder Gods volk leeft en heerst.
Openb. 12:3
En er verscheen een ander teken in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen, hier op aarde, beeld
van de Gemeente/Kerk). En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen (de 7-koppige zondedraak). (HSV)
Openb. 12:7-11
Toen brak er oorlog uit in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen, hier op aarde, beeld van de Ge21
meente/Kerk): Michaël (zie noot ) en zijn engelen (de Here Jezus en Zijn gezalfde, hiertoe geroepen, arbeiders) voerden
oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen (d.i. satan en zijn helpers) voerden oorlog. 8 Maar zij waren
niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel (nl. het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) niet meer
gevonden. 9 En de grote draak werd eruit (uit de ware Gemeente/Kerk) geworpen, namelijk de oude slang, die duivel heet en satan, die de hele bewoonde wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde (beeld van de wereld
van de onbekeerden; dus ook van dat deel van de Gemeente, dat onbekeerd is gebleven) en zijn engelen werden met hem
neergeworpen (beter vertaald: uitgeworpen, nl. uit de ware Gemeente, het Lichaam van Christus). 10 En ik hoorde een luide
stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk van onze God en de
macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders (en zusters), die hen dag en nacht aanklaagde
voor onze God, werd neergeworpen (beter vertaald: uitgeworpen, nl. uit de ware Gemeente/Kerk). 11 En zij (nl. Zijn ware
discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) hebben hem (d.i. satan) overwonnen door (hun geloof in) het bloed van het Lam en
door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar
lichaam, ziel en geest – zie Ef. 5:27). (HSV)
De Here Jezus Christus, de Here der heirscharen, moet als Michaël – met Zijn Bruid, Zijn geroepen en gezalfde
strijders – in Zijn strijd tegen de satanische zondemachten, hemel en aarde bewegen om de zondedraak uit Zijn
“dwaas” volk te bannen.
Hij zal hen in een diepe put moeten brengen en oorlog moeten voeren tegen de 7-koppige zondedraak, die hen
gevangen zoekt te houden. Hij zal de draak overwinnen en uit hen drijven. Dan zal al het ware volk van God vlekkeloos zijn, gelouterd van alle zondemacht en zal de zondedraak slechts mogen heersen in de wereld en in de
valse kerk. De ware Gemeente/Kerk zal dan volmaakt gereinigd en heerlijker zijn dan de Gemeente/Kerk in haar
begintijd.
Dan zal de heerlijkheid van de Here God in de Gemeente/Kerk gezien worden en Zijn geestelijke tegenwoordigheid ervaren worden in de diensten van de Gemeente/Kerk.
22

Hag. 2:7-10
Want zo zegt de Here der heirscharen : Nog eens, een korte tijd zal het zijn; en Ik zal de
hemelen (d.i. het Koninkrijk der hemelen op aarde, beeld van de Gemeente/Kerk), en de aarde, en de zee, en het droge
doen beven. 8 Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller heidenen (d.i. de Here
Jezus Christus), en Ik zal dit huis (de Gemeente/Kerk van de eindtijd) met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heirscharen. 9 Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de Here der heirscharen. 10 De heerlijkheid van dit
laatste huis (de ware Gemeente/Kerk van de eindtijd) zal groter worden, dan van het eerste (de Gemeente uit de begintijd, de
zgn. apostolische tijd), zegt de Here der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de Here der
heirscharen. (SV)
Jes. 4:2-4
Te dien dage (d.i. in de eindtijd, zie Jes. 2:2) zal wat de Here (geestelijk) doet uitspruiten (nl. de
Bruid van het Lam van God) tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vrucht van het land (de vrucht van de Geest: d.i. de ware
kinderen van God) tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël (beeld van Gods volk, Gods ware kinderen). 3 En
het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion (beeld van Gods ware kinderen), overgelaten in Jeruzalem (beeld
van de Bruid van het Lam van God), heilig zal heten – ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven, 4 wanneer
de Here het vuil (beeld van de zonde) van de dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van
Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht (SV: oordeel), en van uitdelging (SV: door
de Geest van uitbranding). (NBG)
21

Michaël = Het beeld van Jezus als de Heer der heirscharen, de Commandant van het hemelse leger van God (het Goddelijke leger van menselijke arbeiders en engelenmachten).
22
Here der heirscharen (of heerscharen) = Zie noot 12.

De grote reis van Gods Gemeente/Kerk

11

Jes. 60:1b

De heerlijkheid van de Here gaat over u op. (NBG)

Jes. 60:2c

Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. (NBG)

Jes. 60:3
schijnsel. (NBV)

Volken laten zich leiden door jouw (van God ontvangen) licht, koningen door de glans van je
23

Dan is de tijd aangebroken dat de zonen van God (zie noot ) op aarde geopenbaard worden, omdat zij dan voldoende geestelijk bekrachtigd zijn om de aanvallen van satan en wereld te weerstaan.
Rom. 8:18-21
Want ik (d.i. Paulus) vind dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping (SV: het schepsel, de mensheid) het openbaar worden van de kinderen (NBG: de zonen – zie noot 23) van God. 20
Want de schepping (de mensheid) is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem (d.i. satan) die
haar daaraan onderworpen heeft, 21 in de hoop dat ook de schepping (de mensheid) zelf zal bevrijd worden van
de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (HSV)
1 Tim. 3:16b
…groot is het geheimenis van de godzaligheid (HSV: de godsvrucht), die zich geopenbaard heeft in het vlees (en dit is dan de Goddelijke natuur geopenbaard in het vlees, dat is, in het hart en leven van de geestelijke mens). (letterlijke vertaling)
In deze eindtijd zullen door de Heer geroepen, gezalfde en door Hem met geestelijke sterkte aangegorde overwinnaars in Gods Gemeente/Kerk opstaan om de nog in zonde en duivelse machten gebonden christenen in de volmaakte verlossing van de Here te leiden.
Obadja 21
En er zullen heilanden (NBG: verlossers) op de berg van Sion opkomen, om Ezau’s gebergte (beeld van de wereldsgezinde christen) te richten; en het koninkrijk zal van de Here (JaHWeH) zijn. (SV)
Openb. 6:2
En ik zag, en zie, een wit paard, en hij (de ruiter, een Geestvervuld christen) die erop zat, had
een boog (en geen pijl, dus geen aanvalswapen, maar Gods Woord). En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit:
overwinnend en om te overwinnen (in en door de kracht van de Heilige Geest). (HSV)

13
De grote wereldwijde opwekking.
De bruiloft van het Lam van God en de totale reiniging van Gods heiligdom (de Gemeente/Kerk) vormen als het
ware de inleiding tot de grote wereldwijde opwekking van de eindtijd.
Jes. 2:2-3
En het zal geschieden in het laatste der dagen (d.i. in de eindtijd): dan zal de berg van het
huis des Heren (de geestelijke berg Sion, de ware Gemeente) vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven
zijn boven de heuvelen (boven andere christelijke groeperingen, zie Jes. 4:2). En alle volkeren zullen alle derwaarts
heenstromen (d.i. de grote opwekking) 3 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar
de berg des Heren, naar het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij
Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. (NBG)
Jes. 11:10
Want het zal geschieden ten zelven dage (d.i. in de eindtijd), dat de heidenen naar de Wortel
van Isaï (beeld van Jezus Christus), Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk
zijn (beeld van de laatste, wereldwijde opwekking). (SV)
Dan. 9:27a
En Hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige
24
Geest – zie noot ) zal velen het verbond versterken (nl. door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie noot
15). (SV)
Openb. 14:14-16
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand, gelijkend op een mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam
uit de tempel en riep met luide stem tot Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te
maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden (het betreft hier de grote oogst van zielen
in de eindtijd). 16 En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid (en het goede
zaad, de kinderen van het Koninkrijk, werden bijeengebracht in Zijn schuur, d.i. in Zijn Koninkrijk – zie Matth. 13:30a en c, 38a en 39b).
(HSV)
de

Deze grote opwekking zal slechts 3½ jaar duren, de eerste helft van Daniëls 7
tans zal de oogst een ontelbaar aantal zielen opleveren.
23

jaarweek (zie Dan. 9:27). Noch-

Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke
rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan
wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus
niet aanwezig.
24
Maleáchi 3 vers 1:
“Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten
van onze Here Jezus Christus), die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot
Zijn tempel (d.i. tot Zijn geestelijke “vaten” - die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het
(Bloed)verbond aan Dewelke gij lust hebt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest); ziet, Hij komt,
zegt de Here der heirscharen (d.i. God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelenmachten en menselijke geestelijke strijders).”
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Openb. 7:9-17
Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties en stammen en volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden, en palmtakken in
hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van Hem Die op de troon zit, namelijk van onze
God en van het Lam. 11 En alle engelen stonden rondom de troon en de ouderlingen en de vier dieren. Zij vielen vóór de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13 En één van de ouderlingen nam het woord en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte
gewaden, wie zijn zij, en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik (d.i. Johannes) zei tegen hem (d.i. tegen één van
de ouderlingen): U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking, en
zij hebben hun gewaden (beeld van hun oude, zondige leven) gewassen (d.i. gereinigd), en ze hebben die wit (d.i. rein)
gemaakt in (en door) het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en
nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). 16 Zij
zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in
het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun de weg wijzen (SV: een Leidsman zijn) tot de levende waterbronnen (beeld van Gods Geest die in en door hen heen werkt). En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (HSV)
Dan wordt de genadedeur voorgoed gesloten.
Luk. 13:24-28
Strijd om binnen te gaan (in het Koninkrijk van God) door de nauwe poort (d.i. Jezus volgen in Zijn
dood en opstanding), want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk vanaf
het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de (genade)deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten
(de genade van God) te staan en op de deur (beeld van Jezus Christus, die de Deur is) te kloppen en te zeggen: Here, Here, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet).
26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken (d.i. Zijn geestelijke
spijze, het Woord, tot zich genomen) en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik
weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet). Ga weg van Mij, u allen, die werkers van de ongerechtigheid
bent. 28 Daar (buiten de genade van God, d.i. in de hel) zult u jammeren en tandenknarsen, wanneer u Abraham, Izak
en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. (HSV)
Dan. 9:27b
En in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal Hij het slachtoffer (beeld van deelname aan
25
het offer van Gods Lam op Golgotha – zie noot ) en het spijsoffer (de gezalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen) doen ophouden (waardoor niemand meer
de genadevolle wassing in Zijn Bloed kan ontvangen, waarna de Bruid wordt weggenomen en de Grote Verdrukking, die ook 3½ jaar zal
duren, in volle hevigheid begint), en over de gruwelijke vleugel (d.i. de valse, antichristelijke kerk en ook de zgn. naam-christenen
– zie Openb. 17 – de zgn. “grote hoer”) zal een verwoester (d.i. de antichrist) zijn, ook tot de voleinding (van deze wereld)
toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste. (SV)
Openb. 10:6
En hij (de engel) zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen
met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen (genade)tijd meer zal
zijn. (HSV)
Daar zal dan geen genadetijd meer zijn, behalve voor de 12 stammen van het volk van Israël.
Jer. 30:11
Want Ik ben met u (Israël), luidt het woord van de Here, om u te verlossen; want Ik zal met
alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen,
doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan (SV: u niet geheel onschuldig houden). (NBG)

14
De oorlog van Gog en Magog (zie Ezech. 38 en 39).26
In deze eindtijd schiet God het door een overmacht aangevallen volk van Israël te hulp als Michaël, de Vorst van
Israël.
27

Dan. 12:1
Te dien tijde (d.i. in de eindtijd) zal Michaël opstaan, de grote Vorst, die de zonen van uw
volk (nl. Israël) terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn (nl. de grote verdrukking van 3½ jaar), zoals
er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het
boek (des Levens) geschreven wordt bevonden. (NBG)
Hab. 3:13a

Gij trekt uit tot redding van Uw volk. (NBG)

Het is een tijd van grote benauwdheid voor Jakob (Israël), hij wordt dan aangevallen door een grote overmacht.
Jer. 30:4-10
Hier volgen de woorden die de Heer tot Israël en Juda sprak. 5 Dit zegt de Heer: Ik hoor
geschreeuw van ontzetting, kreten van angst en paniek. 6 Zeg eens: kunnen mannen baren? Waarom zie Ik
25

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. 4:21-25, 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.
26
27

Zie eventueel de studie “De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars”, op www.eindtijdbode.nl (noot – AK)
Zie noot 21.
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dan dat elke man zijn handen op zijn buik houdt, zoals een vrouw die baart? Waarom is hun gezicht zo grauw?
7 Wee! Die vreselijke dag kent zijn gelijke niet! Het volk van Jakob (Israël) komt in grote nood, maar het wordt
gered. 8 Ik breek op die dag het juk van je nek, je banden ruk Ik los – spreekt de Heer van de hemelse machten. Nooit meer wordt Jakobs (Israëls) volk de slaaf van vreemden, 9 maar het dient Mij, de Heer, zijn God, en
David (beeld van Jezus Christus), de Koning die Ik over hen heb aangesteld. 10 Wees niet bang, Mijn dienaar Jakob, heb geen angst, Israël – spreekt de Heer. Ik zal je uit dat verre land bevrijden, uit de ballingschap breng Ik
je nageslacht terug. Het volk van Jakob (Israël) keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat het
nog wordt opgeschrikt. (NBV)
Ezech. 38:8-12, 16-23 Na geruime tijd zult gij (Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesech en Tubal – beeld van Rusland) een bevel ontvangen; in toekomende jaren (nl. in de eindtijd) zult gij optrekken tegen het land dat zich van de
oorlog hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen van Israël, die
tot een blijvende wildernis waren geworden; maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. 9
Dan zult gij optrekken, als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw
krijgsbenden, en vele volken met u. 10 Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen – 11 gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een
overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – 12 om
buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied van de (heiden)volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel
(d.i. het centrum) van de aarde woont. … 16 en gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk die het land
bedekt. In toekomende dagen (nl. in de eindtijd) zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen Mijn land, opdat
de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal. 17 Zo zegt de
Here Here: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van Mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken? 18
Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here Here, dan zal Mijn
grimmigheid opstijgen in Mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, zal Ik spreken:
Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de
vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen,
elke muur zal ter aarde storten. 21 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem (d.i. Gog) oproepen, luidt
het woord van de Here Here; het zwaard van de één zal tegen de ander zijn. 22 Ik zal met hem in het gericht
treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op
hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; 23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij
doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben. (NBG)
Daarom schiet de Here der heirscharen, als hun Vorst Michaël, de Israëlieten te hulp. Ook strijdt Hij hier met Zijn
volk mee om de belofte van God de Vader aan Abram gedaan waar te maken.
Gen. 15:18
Op die dag sloot de Here een verbond met Abram en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit
land gegeven, van de rivier van Egypte af tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. (HSV)

15
In deze tijdsperiode schenkt de Here God de verloren gewaande 10 stammen van Israël hun oorspronkelijke Israëlitische identiteit (karakterkenmerken) terug en voert ze uit alle landen waarheen
ze getrokken zijn en waarmee zij zich vereenzelvigd hebben terug naar Kanaän.
Ezech. 37:1-14
De hand des Heren kwam op mij (d.i. Ezechiël), en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat (dal) was vol beenderen. 2 Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen
en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. 3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Here, Here, Gij weet het. 4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren 5 Zo spreekt de
Here, Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult (geestelijk) herleven; 6 Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij (geestelijk) herleeft; en
gij zult weten, dat Ik de Here ben. 7 Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond
er een geruis, en zie een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; 8
ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in
hen. 9 Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de
Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden (zij die geestelijk dood zijn), zodat zij
herleven. 10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. 11 Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen
28
zijn het gehele ´huis van Israël´ (zie noot ). Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlo28

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
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gen; het is met ons gedaan. 12 Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven
en zal u uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. 13 En gij zult weten, dat
Ik de Here ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o Mijn volk. 14 Ik zal Mijn Geest
in u geven, zodat gij (geestelijk) herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here,
het gesproken en gedaan heb, luid het woord des Heren. (NBG)
Dit is een profetie van de laatste dagen over “het huis van Israël” (de 10 verloren gewaande stammen) in de landen
waarin zij nu leven en zijn opgenomen. Deze dorre doodsbeenderen zijn uitdrukkelijk door God het gehele huis
van Israël genoemd. Als Gods Woord het heeft over “het huis van Israël”, dan wordt daarmee de 10 nu nog verloren gewaande stammen van Israël bedoeld, evenals met “het huis van Juda” de stammen Juda, Benjamin en Levi
worden bedoeld, later “Joden” genoemd (zie noot 28).
Het huis van Juda (de Joden) heeft zijn identiteit – ondanks verbanning, vervolging en verstrooiing over de gehele
wereld – weten te behouden. Het huis van Israël heeft zijn identiteit verloren en is als het ware opgelost in de massa der volkeren. Het is voor het oog van de mensheid verloren gegaan.
Deze profetie, door Ezechiël gegeven, zegt ons, dat deze identiteit door God aan het huis van Israël, dus aan de
10 stammen, zal worden teruggegeven. Wat bij de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk (zie Mark. 10:27).
Ezech. 36:22-28
Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o
huis Israëls, maar om Mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.
23 Ik zal Mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen;
en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen
aan u de Heilige zal betonen. 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal
u brengen naar uw eigen land; 25 Ik zal rein water over u sprengen (zij zullen daar ingeleid worden in Gods eeuwig Evangelie, en gereinigd worden in het bloed van het Lam), en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al
uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het
hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven (zij zullen worden ingeleid in de wedergeboorte uit God). 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven (Hij zal hen dopen in Zijn Heilige
Geest) en maken, dat gij naar Mijn inzettingen wandelt en naarstig Mijn verordeningen onderhoudt. 28 Gij zult
wonen in het land dat Ik uw (voor)vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.
(NBG)

De Here God zal “het huis van Israël” onbekeerd uit de landen, waarheen zij getrokken waren, halen en hun daar,
in het land Kanaän, met de grote opwekking kennis doen maken – waar zij zich tot het christendom bekeren.
Hos. 3:4-5
Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. 5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de
Here, hun God, zoeken, en David (beeld van Jezus Christus), hun Koning, en bevende komen tot de Here en tot
Zijn heil – in de dagen der toekomst (beeld van de 10 verloren gewaande stammen van Israël die zich – in de eindtijd – zullen bekeren tot Jezus). (NBG)
Eenmaal in Kanaän zullen zij (het ‘huis van Israël’) zich met het volk der Joden (het ‘huis van Juda’) verenigen en
samen met hen het door God beloofde land veroveren.
Jes. 11:11-14
En het zal te dien dage (d.i. in de eindtijd) geschieden, dat de Here wederom Zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van Zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Pathros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamath en in de kustlanden der zee (waar de 10 verloren gewaande stammen nu wonen). 12 En Hij (Jezus, de Verlosser en Zaligmaker) zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël (de 10 verloren gewaande
stammen) verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. 13 Dan zal
de afgunst van Efraïm (nazaten van Jozef) verdwijnen en zij die Juda benauwen, zullen uitgeroeid worden; Efraïm
zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. 14 Westwaarts zullen zij de Filistijnen (de huidige Palestijnen) op de schouder vliegen, samen zullen zij de stammen van het Oosten plunderen; naar Edom en
Moab zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten (Amman, de huidige Jordaniërs) zullen hun onderhorig (d.i.
gehoorzaam) zijn. (NBG)
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De vlucht van de Bruid naar de woestijn en de grote verdrukking van 3½ jaar.
29

Openb. 12:6
En de Vrouw (zie noot ) vluchtte (met vleugels van een grote arend – zie vers 14) naar de woestijn,
waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men (SV: zij, d.i. de geestelijk meerderen onder Gods volk) haar daar (in en door de Heilige Geest) zouden voeden (tot volmaking in de Christus-natuur) 1260 dagen
(d.i. 3½ jaar). (HSV)
Verborgen voor de wraak van satan (ook wel de grote slang of draak genoemd) wordt de Bruid door de Heilige
Geest in de woestijn gevoed tot volwassenheid in de geestelijke natuur van Christus.
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van
Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25).
29
Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. Zie ook nog noot 19.
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Openb. 12:12-17
Daarom verheugt u, hemelen (het koninkrijk der hemelen op aarde, nl. de Gemeente/Kerk), en u die
30
daarin woont (de zgn. wijze maagden-gelovigen – zie noot )! Wee hun die de aarde en de zee bewonen (de ongelovigen
en onoprechte gelovigen), want de duivel is tot u naar beneden gekomen in grote woede, omdat hij weet dat hij nog
maar weinig tijd heeft. 13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw (van
31
het Lam) vervolgen die het mannelijke “kind” (dit moet zijn: de mannelijke zoon, nl. de 144.000 – zie noot ) gebaard had. 14
En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen,
naar haar plaats (door God toebereid – zie vers 6 hierboven), waar zij gevoed wordt, een tijd (= 1 jaar) en tijden (= 2 jaar)
en een halve tijd (= ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar, de periode van de Grote Verdrukking), buiten het bereik van de slang (d.i. de
satan, dan ten volle werkend in de antichrist). 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende
haar mond, en verzwolg de rivier, die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd woedend op de
vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: haar zaad, nl. haar medegelovigen), die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus Christus hebben (de zgn. dwaze maagdengelovigen: dus oprechte christenen, die echter niet tot de Bruid behoren, en dus ook niet door God bewaard worden in de woestijn, maar
de Grote Verdrukking mee zullen moeten maken – zie noot 30). (HSV)
Ef. 4:13
Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van
God, tot een volwassen man (in geestelijke zin – zie noot 23), tot de maat van de grootte van de volheid van
Christus. (HSV)
In die woestijn blijft de Vrouw (of de Bruid) van het Lam 3½ jaar lang verborgen tot de grote verdrukking voorbij is.
de
de
Gedurende de grote verdrukking, die 3½ jaar – namelijk de 2 helft van Daniëls 7 jaarweek (zie Dan. 9:27) – zal
duren, zal de antichrist, door de satanische kracht in hem, als dictator over de hele wereld, behalve over Israël,
heersen.
Matth. 24:15-26
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet
Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – , 16 laten dan zij die in Judea
zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen,
18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de
zwangere en de zogende vrouwen in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en
ook niet op een sabbat. 21 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. 22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. 23 Als iemand dan tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; 24 want er zullen
valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het
mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. 25 Zie, Ik heb het u tevoren gezegd! 26 Als men
dan tegen u zal zeggen: Zie, hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet.
(HSV)

17
De antichristelijke heerschappij.
Openb. 12:18, 13:1-8 En ik (d.i. Johannes) stond op het strand van de zee. 1 En ik zag uit de zee een beest omhoogkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien kronen, en op zijn koppen een
godslasterlijke naam. 2 En het beest (beeld van de antichrist) dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als
van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak (d.i. de satan) gaf het beest (de antichrist) zijn
kracht, en zijn troon, en grote macht. 3 En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke
wond werd genezen. En de gehele aarde ging met verbazing het beest achterna. 4 En zij aanbaden de draak,
omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk?
En wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En het (beest) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het (beest, d.i. de antichrist) werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen (d.i. 3½ jaar,
de periode van de grote verdrukking). 6 En het (beest) opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en (tegen) Zijn tent (d.i. woning: namelijk de Geestvervulde christenen, waarin Hij woont en troont), en (tegen) hen die in
de hemel wonen (de oprechte gelovigen). 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk. 8 En allen die op
de aarde wonen (de ongelovigen en onoprechte gelovigen), zullen het (beest) aanbidden, althans van wie de naam (van
de grondlegging van de wereld af) niet is geschreven in het Boek des levens van het Lam Dat geslacht is. (HSV)
Dan zal de antichrist alle nog op de aarde levende christenen – behalve de Bruid, die door God in de woestijn
wordt bewaard – door onthoofding (zie Openb. 20:4) ombrengen en zo de grootste Holocaust teweegbrengen.
Ook de valse profeet zal het leven van de nog levende christenen onmogelijk maken door alle mensen te dwingen
zijn merkteken te aanvaarden op hun rechterhand of op hun voorhoofden zonder welk (duivels) teken zij niets mogen kopen of verkopen.

30

Zie eventueel de studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”, GRATIS te
downloaden op www.eindtijdbode.nl
31

16

Zie noot 20. Zie eventueel ook nog de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak” op www.eindtijdbode.nl

De grote reis van Gods Gemeente/Kerk

Openb. 7:9-17
Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties en stammen en volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden, en palmtakken in
hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van Hem Die op de troon zit, namelijk van onze
God en van het Lam. 11 En alle engelen stonden rondom de troon en de ouderlingen en de vier dieren. Zij vielen vóór de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13 En één van de ouderlingen nam het woord en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte
gewaden, wie zijn zij, en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik (d.i. Johannes) zei tegen hem (d.i. tegen één van
de ouderlingen): U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking, en
zij hebben hun gewaden (beeld van hun oude, zondige leven) gewassen (d.i. gereinigd), en ze hebben die wit (d.i. rein)
gemaakt in (en door) het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en
nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). 16 Zij
zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, Dat in
het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun de weg wijzen (SV: een Leidsman zijn) tot de levende waterbronnen (beeld van Gods Geest die in en door hen heen werkt). En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (HSV)
Openb. 13:16-17
En het (nl. de valse profeet) maakt dat men aan allen – kleinen en groten, rijken en armen,
vrijen en slaven – een merkteken zal geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat
niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van
zijn naam. (HSV)
Openb. 14:9-10
En een derde engel is hen (de 2 andere engelen, die het oordeel moeten aankondigen – zie vers 6 en
8) gevolgd, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken de wijn van de toorn van God, die onvermengd is
ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. (HSV)
Ook de “gelovigen” die behoren tot de zgn. valse kerk zullen gedurende de grote verdrukking worden gedood. De
10 regeringsleiders zullen hen met vuur verbranden.
Openb. 17:16-17
De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer (beeld
van de valse kerk, de ontrouwe en dus schijnheilige gelovigen) en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar (geestelijk) uitkleden (zij zullen haar eer wegnemen), haar vlees eten en haar in brand steken. (NBV) 17 Want God heeft het in
hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. (HSV)
Israël zal gedurende de grote verdrukking – gevrijwaard van het antichristelijke dictatoriale gezag – Goddelijk bestuur krijgen, dat door de 2 getuigen, de door God op aarde teruggezonden Mozes en Elia, vertegenwoordigd zal
worden. Het Kanaän van de eindtijd, waar de 12 stammen van Israël dan zullen wonen, zal dus buiten de invloedsfeer van de antichrist en de valse profeet zijn.
Openb. 11:3-12
En Ik zal Mijn twee getuigen (d.i. Mozes en Elia – zie vers 6) macht geven, en zij zullen in
rouwkleding profeteren 1260 dagen (d.i. 3½ jaar). 4 Dezen zijn de twee olijfbomen (vertegenwoordigers van Jezus als
Hogepriester en Koning) en de twee kandelaars (beeld van het licht van de Heilige Geest werkend in en door hen), die voor de
God van de aarde staan. 5 En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en verteert
hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op die manier zelf gedood worden. 6 Dezen
32
(de twee getuigen) hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen (zie noot ) in de dagen dat
33
zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen (zie noot ), en de aarde te
treffen met allerlei plagen, zo vaak als zij dat willen. 7 En wanneer zij hun getuigenis ten einde gebracht hebben, zal het beest (d.i. de antichrist) dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen
en hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad (nl. Jeruzalem), die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd. 9 En de mensen uit de volken en stammen en talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien (via TV en/of internetbeelden) en
zullen niet toelaten dat hun dode lichamen begraven worden. 10 En zij die op de aarde wonen, zullen zich vrolijk maken over hen, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen
die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. 11 En na drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in
hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen aanschouwden. 12 En zij hoorden
een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de
wolk, en hun vijanden keken hen na. (HSV)
Dan. 2:44
Maar in de dagen van die (10) koningen (de 10 regeringsleiders, die over Europa heersen in de
antichristelijke tijd) zal de God des hemels een Koninkrijk (het ware Koninkrijk Israël, dat in de eindtijd onder Godsbestuur staat,
vertegenwoordigd door de 2 getuigen – zie Openb. 11:3) oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan
de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. (NBG)

32
33

Een verwijzing naar Elia, zie 1 Kon. 17:1 en 7, Jak. 5:17 en Luk. 4:25.
ste
Een verwijzing naar Mozes, zie Exod. 8:14-25, de 1 plaag in Egypte.
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De aanval van de antichristelijke wereldmacht op Israël om haar van de kaart te vegen.
Het Armageddon van de eindtijd.
Openb. 16:12-16
En de zesde engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit op de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op (de antichristelijke volkeren worden gedood), zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen (d.i.
alle rechtvaardigen, ook de opgestane, van alle tijden die in de eeuwigheid als koningen over de nieuwe aarde zullen heersen) uit de
richting van de zonsopgang (d.i. vanuit Gods hemel). 13 En ik zag uit de bek van de draak (d.i. de satan), en uit de
bek van het beest (d.i. de antichrist), en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen, die eruit
zagen als kikvorsen (d.i. kikkers). 14 Want dit zijn de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan
naar de koningen van de aarde en van de gehele bewoonde wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog van
die grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en op zijn (geestelijke) kleren (d.i. zijn ziel) acht geeft, zodat hij niet naakt (d.i. zonder de bedekking van Christus bloed) zal rondlopen, en men zijn
schaamte (beeld van de zonde, die bedekt en gewassen moet zijn onder en door het bloed van Christus) niet zal zien. 16 En hij
verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet. (HSV)
Zach. 13:8-9
In het gehele land (Israël), luidt het woord van de Here, zullen twee derden (dus ⅔ deel van
de mensen) uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde deel zal daarin overblijven. 9 Dat derde deel
zal Ik in het vuur brengen en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert.
Zij zullen Mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is
mijn God. (NBG)
God zal Zijn relatie met Israël herstellen en velen uit hen, in grote kracht, zaligmakende genade verlenen. U leest
in vers 8b dat éénderde deel van het volk van Israël (dus van alle 12 stammen) behouden zal worden (nl. door het
werk van de twee getuigen van God), tweederde zal ongehoorzaam blijven en de prediking van de twee getuigen
verwerpen. U ziet dat niet iedereen uit Israël wordt behouden, alleen als zij zich keren tot de Here God, tot geloof in
Jezus Christus en zij zich zullen bekeren tot Hem. Want de Farizeeën waren ook uit Israël, ze waren ook Joden.
Maar de Here zei dat zij kinderen van de satan waren (zie Joh. 8:44). Satan was hun vader. Niet iedere Jood is
een Jood, maar die in het hart besneden is (zie Rom. 2:28-29), met andere woorden; die zich keert tot God en
de besnijdenis van het hart heeft ontvangen door de machtige Geest van God. God moet dus het werk doen. Eénderde zal zich willen laten louteren door God, en zal in willen gaan op de weg van de heiligmaking.
Maar, helaas, van ditzelfde volk van zal dus ⅔ deel de antichrist (blijven) nawandelen en, door hun onbekeerlijkheid, zoals de Schrift het zegt, UITGEROEID worden.
Zach. 14:1-2
Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit (d.i. de goddelijke heerlijkheid die Gods volk in
de eeuwigheid zal verkrijgen), op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen
Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal (in)genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de
vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de
stad niet uitgeroeid worden. (NBG)
Dus er wordt een oorlog gevoerd, de oorlog van Armageddon, en de antichristelijken gaan de buit van Jeruzalem
onder elkaar verdelen.
De slag van de optrekkende volkeren, de antichristelijke legers, tegen Jeruzalem zal haar culminatiepunt (d.i. toppunt) bereiken in de verovering van Jeruzalem; zie Openbaring 11:7-13.
Maar u leest hierboven ook dat de helft (de rest) niet wordt uitgeroeid.

19
De opstanding van de doden, en de verandering – in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk – van
de Bruid in de woestijn.
1 Kor. 15:40-43
En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid van de hemelse en een andere die van de aardse. 41 Een andere is de heerlijkheid van de zon, en een
andere is de heerlijkheid van de maan, en een andere is de heerlijkheid van de sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. 42 Zo zal het ook met de opstanding van de (rechtvaardige) doden zijn.
Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 43 Het wordt gezaaid
in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. (HSV)
1 Kor. 15:51-58
Zie, ik zeg u een geheimenis (SV: verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen (want
degenen die tot de Bruid behoren sterven niet), maar wij (de gelovigen van alle eeuwen) zullen wel allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de
(rechtvaardige) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij (degenen die tot de Bruid behoren en dus nog levend op aarde – nl. in de woestijn – zijn) zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord geschieden dat
geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Rijk van de dood, waar
is uw overwinning? 56 De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. 57 Maar
dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 Daarom dan, mijn geliefde
broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, daar u weet dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Here. (HSV)
18
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1 Thess. 4:13-18
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus
gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met
Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij (nl. degenen die tot de Bruid behoren) die levend
(op de aarde) zullen overblijven tot de (weder)komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16
Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen
uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij (dus degenen die tot de
Bruid behoren), de levenden die overgebleven zijn (op de aarde), samen met hen (dat zijn de uit de dood opgestane rechtvaardigen) weggenomen (SV: opgenomen) worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht (om
daarna, met de Here Jezus, terug te keren naar de aarde). En zo zullen wij altijd met de Here zijn. 18 Zo dan, vertroost
elkaar met deze woorden. (HSV)
2 Thess. 1:10
Wanneer Hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof) op die dag. (HSV)
Openb. 20:4-6
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag
de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God (de martelaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), (en van hen) die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het
merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand (de martelaren om Christus‘ wil uit de Grote
Verdrukking). En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar. 5
Maar de overigen van de doden (de onrechtvaardige doden) werden niet weer levend, voordat de duizend jaar voleindigd waren. Dit is de EERSTE opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding (die het EEUWIGE LEVEN brengt). Over hen heeft de tweede dood (die de EEUWIGE VERDOEMENIS, de geestelijke
dood, brengt) geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als
koningen regeren duizend jaar (op de aarde – zie Openb. 5:10). (HSV)

20
De lichamelijke wederkomst van de Zoon van God op de wolken van de hemel in grote heerlijkheid
en de vernietiging van de antichristelijke wereldmacht.
Zach. 14:3-5
Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten
dage van de krijg (SV: strijd); 4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan
de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal; en de
ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5 en gij zult de vlucht nemen in het
dal van Mijn bergen, want het dal van de bergen zal reiken tot Azal; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de
vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal
(weder)komen, alle heiligen (de 144.000 die voor de grote verdrukking in de hemel waren opgenomen) met Hem. (NBG)
U ziet hier wanneer de Here (weder)komt. Dat is hier precies bepaald. Er is hier geen tijd genoemd, maar wel een
gelegenheid, namelijk wanneer de helft van Jeruzalem door de antichrist zal zijn ingenomen, dàn komt de
34
Here Jezus lijfelijk – dus voor een ieder zichtbaar – terug op aarde . Dus: Wanneer is de komst van de Here Jezus, als Koning, op de wolken? Wanneer de antichrist Jeruzalem voor de helft heeft ingenomen. Dit is de zichtbare Wederkomst.
Als Hij komt als Bruidegom is het een geestelijke, onzichtbare Wederkomst. Dan komt Hij, als Bruidegom om Zijn
Bruid, die klaar is, te verzamelen en haar – als Zijn lichaam – te gebruiken als een machtig instrument waardoor Hij
(door Zijn Geest) ten volle kan werken, ten tijde van die grote opwekking. Maar dit is de komst op de wolken, wanneer iedereen Hem zien zal. Want die komst als Bruidegom wordt niet gezien door de christenen, die – in geestelijke zin – niet gereed zijn. En zeker niet door de ongelovigen, maar alleen door degenen die (in geestelijke zin)
gereed zijn, die zullen Hem – in en door de Heilige Geest – ervaren. Maar deze komst (‘het uittrekken van de Here’) is de (weder)komst op de wolken, dan zal iedereen Hem zien.
Dus, gedurende die verovering van Jeruzalem, door de antichristelijke legers van de wereld, zal de Here
Jezus Christus wederkeren. Het exacte moment dus van Jezus’ (zichtbare) wederkomst!
35

Matth. 24:29-31
En meteen NA de verdrukking (de Grote Verdrukking – zie noot ) van die dagen zal de zon
verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon
des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen (SV: de geslachten) van de aarde rouw bedrijven en zij
zullen de Zoon des mensen zien (dus is dit de zichtbare Wederkomst), als Hij op de wolken van de hemel komt met
grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder LUID BAZUINGESCHAL, en zij zullen
Zijn uitverkorenen bijeenbrengen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:1517) uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (HSV)
Openb. 6:12-17
En ik zag, toen het Lam het zesde zegel verbrak, en zie, er kwam een zware aardbeving,
en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op
34

“Ziet, Hij komt (van de hemel naar de aarde) met de wolken en alle oog (op aarde) zal Hem zien, ook degenen, die Hem
doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde (de onbekeerden) zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (Openb. 1:7).
35
“Want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige (verdrukking) niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en
ook niet zijn zal” (Matth. 24:21).
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de aarde, zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En de
hemel week terug, als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats
gerukt (door zware aardbevingen). 15 En de koningen en de groten van de aarde en de rijken en de oversten over
duizend en de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de
bergen. 16 En zij (die hun hart en leven dus NIET aan Christus hebben gegeven, de zgn. onrechtvaardigen) 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. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan (voor Zijn aangezicht)
staande blijven? (HSV)
Openb. 16:17-21
En de zevende engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit op de lucht. En er klonk een luide stem
uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. 18 En er kwamen stemmen, donderslagen
en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet geweest is sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! 19 En de grote stad (Babylon) viel in drie stukken uiteen en de steden
van de volken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis om haar te geven de beker met de
wijn van Zijn grimmige toorn. 20 En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen (SV: verdwenen) en bergen waren er
niet meer te vinden. 21 En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de
mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel
was zeer groot. (HSV)
Openb. 19:11-21
En ik zag de hemel geopend; en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw
en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen (SV: koninklijke hoeden). En Zijn naam, die opgeschreven was, kent
niemand dan Hijzelf alleen. 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam is: het
Woord van God. 14 En de (Goddelijke) legers (nl. de 144.000) in de hemel volgden Hem op witte paarden, bekleed
met fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties
zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van
de grimmige toorn van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Here der heren. 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan en hij riep met luide
stem tegen alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom hierheen en verzamel u tot de maaltijd (SV: het
36
avondmaal ) van de grote God, 18 om te eten vlees van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van
machtigen, vlees van paarden en van hen die daarop zitten, vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. 19 En ik zag het beest (d.i. de antichrist) en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn (Goddelijk) leger (de 144.000). 20 En het beest werd
gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen
misleid (SV: verleid) had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze
twee (nl. de antichrist en de valse profeet) werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 En
de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem Die op het paard zat. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. (HSV)
Mal. 4:1-3
Want zie, de dag (des Heren – zie noot 1) komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de (oordeels)dag die komt, zal hen in brand
steken – zegt de Here der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger) – welke hun noch wortel noch tak zal
overlaten. 2 Maar voor u, die Mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan (beeld van de Christus-natuur in
de Bruid), en er zal genezing zijn onder haar vleugels; gij zult uitgaan en (van vreugde) springen als kalveren uit de
stal. 3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen. (NBG)

21
Het 1000-jarige Vrederijk van Koning Jezus.
Bij aanvang van het 1000-jarig Vrederijk zullen alle antichristelijke mensen zijn gedood door de lichamelijk teruggekeerde Christus en door de grote hitte van de zon, die dan 7x zo sterk als nu zal zijn.
Jes. 30:26
En het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de Here de breuk van Zijn volk zal verbinden, en de
wonde, waarmee het geslagen is, genezen. (SV)
Daarom staat er geschreven dat vlees en bloed – dus gewone, aardse mensen – het Koninkrijk van God niet beërven kunnen.
1 Kor. 15:50
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven
en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. (HSV)
Zie ook de gevolgen hiervan in Maleachi 4:1-3 (hierboven reeds vermeld); namelijk dat de lichamen van de gedode
mensen as (stof) worden – onder de voeten van de opgestane rechtvaardigen – als er op getreden wordt.
Dus tijdens het 1000-jarig Vrederijk zal de aarde slechts bewoond worden door de rechtvaardigen van alle tijden,
ook die uit het Oude Verbond. Zij hebben dan allen geestelijke opstandingslichamen, die in die grote hitte leven
kunnen die er dan op aarde zal zijn.
36
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Openb. 16:12
En de zesde engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit op de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting van de zonsopgang (d.i. vanuit Gods hemel). (HSV)
De rivier de Eufraat, die in het paradijs van Adam en Eva stroomde, is het beeld van de mensheid. Die rivier is hier
uitgedroogd, wat een beeld is van de uitroeiing van de antichristelijke mensheid. In hun plaats zullen de opstandings-mensen van alle tijden de aarde bewonen, hier uitgebeeld door “de koningen uit de richting van de zonsopgang” (SV: “de koningen van de opgang der zon“). De zon is hier het beeld van de hemel. Ze zijn dus allen kinderen van God, geroepen om eenmaal koningen en priesters op de nieuwe aarde te zijn. Ze zijn dus geestelijke
37
broeders van elkaar. Alleen verschillen zij onderling (in het 1000-jarig Vrederijk nog) van groei in de christelijke
natuur. Zo zijn de 144.000 eerstelingen – al bij aanvang van het 1000-jarig Vrederijk – geestelijk volwassen (zie
noot 20) en de rechtvaardigen uit het Oude Verbond nog geestelijke baby’s (terwijl aan het eind van het 1000jarig Vrederijk allen geestelijk volwassen zullen zijn).
Naar de mate van hun groei in de Christusnatuur zal men deel krijgen aan de regering van Koning Jezus.
Openb. 3:21
Wie (de zondemachten) overwint, zal Ik geven met Mij te zittten op Mijn troon, zoals ook Ik
overwonnen heb, en Mij gezet heb met Mijn Vader op Zijn troon. (HSV)
Luk. 19:17
En hij (hier het beeld van de Here Jezus) zei tegen hem (Zijn dienstknecht): Goed gedaan, goede
slaaf (SV: dienstknecht), omdat u in het minste trouw bent geweest, wees daarom machthebber over tien
steden. (HSV)
Luk. 19:19
En hij zei ook tegen hem (beeld van een andere dienstknecht van Jezus): En u, wees machthebber over vijf steden. (HSV)
Zo wordt in dat 1000-jarig Vrederijk – in toenemende mate – het nieuwe Jeruzalem (d.i. de volmaakte Bruid) gevormd en aan het einde van die 1000 jaar zal de gehele rechtvaardige mensheid de volmaakte Christusnatuur
hebben (zie Ef. 4:13) en is de tijd van geestelijke voogdij over anderen voorbij en is het nieuwe Jeruzalem, ook de
rechtvaardigen uit het Oude Verbond, volmaakt. Dan zullen zij, de rechtvaardigen uit het Oude Verbond, ook deel
hebben aan de Bruid van Christus.
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De in de afgrond geworpen satan na 1000 jaar ontbonden uit zijn gevangenis en de opstanding van
de onrechtvaardigen.
Openb. 20:1-3
En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote
ketting in zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend
jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties
niet meer zou misleiden (SV: verleiden), totdat de duizend jaar voleindigd zouden zijn. Daarna moet hij een korte
tijd worden losgelaten. (HSV)
Openb. 20:7-10
En wanneer die duizend jaar voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de naties uit de vier windstreken te misleiden (SV: verleiden), Gog en Magog
(beeld van de uit de doden opgestane ONrechtvaardigen), om hen te verzamelen tot de oorlog (tegen alle rechtvaardigen die
hier de Bruid van Christus vormen). En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte
van de aarde, en omsingelden de legerplaats (d.i. de woonplaats) van de heiligen en de geliefde stad (het nieuwe Jeruzalem). Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verteerde hen. 10 En de duivel, die hen misleidde (SV: verleidde), werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest (d.i. de antichrist) en de
valse profeet reeds zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. (HSV)
Nadat de satan uit zijn gevangenis ontbonden zal zijn, zal hij de uit de doden opgestane onrechtvaardigen verleiden om het nieuwe Jeruzalem aan te vallen. Dan zal God de satan in de hel, de poel van vuur werpen en vuur
werpen op al de opgestane onrechtvaardigen. Na het laatste oordeel van de Koning op de witte troon (zie Openb.
20:11-15) zullen al deze onrechtvaardigen geworpen worden in de poel van vuur, waar ook de satan en zijn gevallen engelen zijn en ook de antichrist en de valse profeet.

23
De hemelvaart van het nieuwe Jeruzalem en haar verheerlijking tezamen met de eeuwige Zoon van
God voor het aangezicht van de Vader.
Hier stelt de Bruidegom Zijn Bruid voor aan God de Vader:
Hebr. 2:10-13
Want het betaamde Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij,
om veel (mensen)kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.
11 Immers, zowel Hij Die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet
voor hen broeders te noemen. 12 Want Hij zegt: Ik zal Uw naam aan Mijn broeders verkondigen, in het midden
van de gemeente zal Ik U prijzen. 13 En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik
(Jezus als Bruidegom) en de (mensen)kinderen die God Mij (als Bruid, dus als “gelijkwaardigen”) gegeven heeft. (HSV)
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Moest Hij eerst aan de rechterhand van de Vader zitten totdat alle vijanden zijn overwonnen, nu mag Hij weer in de
Vader zijn en de Vader in Hem, de heerlijkheid die Hij had eer de wereld er was. Dan is God, zoals de Schrift zegt
“alles in allen”.
Joh. 17:5
wereld er was. (HSV)

En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de

Hebr. 1:12b

Maar U (God, de Vader) blijft Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. (HSV)

1 Kor. 15:24-28
Daarna komt het einde, wanneer Hij (d.i. de Zoon) het koningschap aan God en (dus aan) de
Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 25 Want
Hij (de Zoon) moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden (van God) onder Zijn voeten heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27 Immers, alle dingen heeft Hij (de Vader) aan Zijn (Zoons) voeten onderworpen. Wanneer Hij (de Vader) echter zegt, dat Hem (de Zoon) alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk
dat Hij (de Vader) Die Hem (de Zoon) alles onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 28 En wanneer Hem (de
Zoon) alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf Zich onderwerpen aan Hem (de Vader), Die Hem (de Zoon) alles onderworpen heeft, opdat God is alles in allen (nl. in de Zoon èn in ons). (HSV)
Nu is de Godsregering van de nieuwe hemel compleet, zoals door God gewild:
1. de Vader, onzichtbaar, de hoogste Goddelijke macht op de hemeltroon,
2. de eeuwige Zoon, de Bruidegom, het Hoofd van de Christus, in Wie en door Wie de Vader woont en heerst,
de
als de 2 Goddelijke Macht zichtbaar zittend op de hemeltroon,
de
3. het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus, de 3 hemelse macht, die in
het nieuwe Jeruzalem resideert (d.i. zetelt en woont) en haar werk op de nieuwe aarde heeft. Ook in haar en
door haar heen werkt en heerst God de Vader.
2 Kor. 6:16b
Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal IN hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. (HSV)
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De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Het nieuwe Jeruzalem in de nieuwe hemel.
Openb. 21:9-27
En tot mij kwam één van de zeven engelen die de zeven schalen (SV: fiolen) hadden, vol
van de zeven laatste plagen, en hij sprak met mij en zei: Kom mee, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam
laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de grote stad, het
heilige Jeruzalem, die neerdaalde uit de hemel van God. 11 Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling
was als een zeer kostbare steen, als een kristalheldere steen jaspis (NBG: diamant). 12 Zij had een grote en hoge
muur met twaalf poorten en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van
de twaalf stammen van de Israëlieten. 13 Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten
op het zuiden, en drie poorten op het westen. 14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop
de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. 15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om
de stad op te meten en haar poorten en haar muur. 16 En de stad lag daar als een vierhoek, haar lengte was
38
even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: 12.000 stadiën . Haar lengte, breedte en
39
hoogte zijn gelijk. 17 En hij mat haar muur op: 144 el , een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.
18 En het bouwmateriaal van de muur was jaspis (NBG: diamant) en de stad was zuiver goud, dat leek op zuiver
glas. 19 En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei kostbare gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis (NBG: diamant), het tweede saffier, het derde chalcedon (NBG: robijn), het vierde smaragd, 20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas,
het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. 21 En de twaalf poorten waren twaalf parels.
Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. 22 Ik zag
geen tempel in haar, want de Here, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft
de zon en de maan niet nodig om haar te verlichten, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is
haar lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal
geen nacht zijn. 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27 Al wat onrein is,
zal niet in haar komen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwel en bedrog, maar alleen zij die
geschreven zijn in het Boek des levens van het Lam. (HSV)
De nieuwe aarde waarop een nieuwe mensheid woont en leeft.
Jes. 65:17-25
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal
niet gedacht worden, het zal niemand in de zin (d.i. in gedachten) komen. 18 Maar gij zult u verblijden en juichen
voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. 19 En Ik
zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het ge38

Een stadie = Een oudgriekse lengtemaat à 182 meter, dus ± 2.184 km.

39

Een el = Een oude lengtemaat, gebaseerd op de lengte van de menselijke onderarm, ongeveer 69 cm. per el, dus ± 99
meter.

22

De grote reis van Gods Gemeente/Kerk

luid van geween of van geschreeuw. 20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft,
noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. 21 Zij zullen huizen bouwen en die bewonen,
wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; 22 zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen
niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van
het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. 23 Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun
nakomelingen met hen. 24 En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog
spreken, zal Ik verhoren. 25 De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund,
en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige
berg, zegt de Here. (NBG)
De nieuwe aarde, het werkterrein van de Bruid van het Lam, het Lichaam van Christus.
Openb. 21:1-8
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste
aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe
Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen: Zie, de tent (d.i. de woning) van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen (IN hen wonen – zie 2 Kor. 6:16), en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen
zijn en hun God zijn. 4 En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen
rouw, geween of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon
zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst
heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het Water des levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon (zie noot 23) zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, hen die hoererij bedrijven, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. (HSV)
Dit nederdalen is niet een éénmalig gebeuren, maar een eeuwigdurende zaak als de Bruid naar haar werkterrein
gaat en dan weer naar haar residentie (d.i. haar woning of verblijfplaats) in het hemelse nieuwe Jeruzalem terugkeert. Hier hebben wij de realisering van wat Jakob in een droom als een ladder zag, die hemel en de aarde met
elkaar verbond en waarop hij engelen op en neer zag lopen (zie Gen. 28:10-15).
Als dit alles is gebeurd, is Gods plan, toen Hij de mensen wilde scheppen, gerealiseerd. Pas dan dragen de zalige
mensen werkelijk Gods beeld en gelijkenis uit.
40

Gen. 1:26a
En God zei: Laten Wij (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot ) mensen maken naar Ons
beeld, naar Onze gelijkenis. (HSV)

40

Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In
Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here 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 gemaakt (zie Exod. 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.
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