De UITEINDELIJKE,
Goddelijke HEERLIJKHEID
van de WARE Gemeente/Kerk
van de Here Jezus Christus in de eindtijd,

"All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/Index.html".

die is GROTER
dan die van de eerste Gemeente/Kerk.

Een profetische Bijbelstudie door E. van den Worm

Algemene noot:
1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze overgenomen uit de NBGvertaling van 1951. Natuurlijk kunt u, naar wens, altijd 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: februari 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
Groter heerlijkheid dan de 1ste Gemeente

2

1.
De arbeid van de Heer als Hogepriester – in en door de Heilige Geest –
gedurende de genadetijd vanuit Zijn hemeltroon.
Openb. 5:6
En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijk: levende wezens) en te
midden van de oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Gees1
ten Gods , uitgezonden over de gehele aarde.
In en door Zijn Heilige Geest geeft de Here Jezus Christus als de Goddelijke Hogepriester aan allen, die zich in de
Goddelijke genadetijd oprecht tot Hem hebben bekeerd en hun zonden hebben beleden, geestelijk mededeel aan
Zijn op Golgotha volbrachte werk als Lam van God (Zijn dood en opstanding), nu bijna 2000 jaar geleden. Op deze
wijze kan de zondemacht in hun geest, ziel en lichaam tot in alle volkomenheid toe afsterven, zodat ze tenslotte
zelfs in deze zondige wereld als heiligen kunnen leven en werken in de kracht van de Heilige Geest.
Hebr. 4:14-16
Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de
Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan
meevoelen met onze zwakheden, maar Eén, Die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
Hebr. 10:19-26
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat
is, (door) Zijn vlees, 21 en wij een grote Priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een
waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen
wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen,
zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. 26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen
offer voor de zonden meer over,
Van de gelovige bekeerling wordt gevraagd om van zijn kant bereidwillig en moedwillig – in en door zijn geest –
voortdurend deel te nemen aan de dood en opstanding van de Here Jezus Christus (om zo volkomen af te ster2
ven aan het oude, zondige leven en zo deel te kunnen hebben aan het nieuwe opstandingsleven ), nadat hij zijn
hart voor Hem heeft geopend om Zijn werk in dat hart en leven te kunnen volbrengen.
2 Kor. 4:10-11
Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood
overgeleverd, om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus: reeds
hier op aarde) openbare.
Joh. 6:53-58
Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon
des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 55 Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn bloed
is ware drank. 56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Gelijk de levende Vader
Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat
uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de (voor)vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet,
zal in eeuwigheid leven.
Openb. 3:20-22
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de
3
deur (van het hart) opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd (Avondmaal) met hem houden en hij met Mij. 21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben
met mijn Vader op Zijn troon. 22 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 7 Geesten van God en van het Lam van God”.
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Als wij Jezus in ons hart hebben toegelaten en Hij Zijn heiligmakingswerk in ons kan beginnen, mogen wij ons “kinderen van
God” noemen, al zijn wij dan nog zondaren, die Hem dan nog steeds om vergiffenis moeten vragen. Dan zijn wij, wat de latinist
noemt “de jure” kinderen van God. Door ons geloof en oprechte overgave hebben wij dan van Hem “het recht” gekregen om ons
zo te noemen, al zijn wij in waarheid nog zondaren. In en door Zijn proces van heiligmaking gaat Hij ons dan ”de facto” in alle
waarheid, zonen van God maken.
3
Volgens de letterlijke vertaling en de Statenvertaling. Zie eventueel (op onze website) de studie: “Geroepen tot deelname aan
het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”.
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2.
Het diepe verval in de eindtijd van de Gemeente/Kerk in de zondemacht
en in geestelijke slaap.
Joël 1:1-20
Het Woord des Heren, dat kwam tot Joël, de zoon van Petuel. 2 Hoort dit, gij oudsten,
en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw 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. dit 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). 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 (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 geworden. 8 Weeklaag als een maagd, met een rouwgewaad omgord,
wegens de verloofde van haar jeugd. 9 Spijsoffer en plengoffer (beeld van het ware Woord van God) zijn ontrukt aan
het huis des Heren; de priesters, de dienaren des Heren, treuren. 10 Verwoest is het veld; de aardbodem
treurt, want het koren (het 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 is verdord en de vijgeboom 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 des lands, tot het huis van de Here, uw God,
en roept luide tot de Here. 15 Wee die dag, want nabij is de dag des Heren (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. 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 der woestijn verteerd.
Matth. 25:5

Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden zij allen (alle 10 maagden) slaperig en sliepen in.

Dan (na het geestelijk verval en de geestelijke lauwheid, waar bovenstaande teksten van spreken) leeft en heerst
de 7-koppige zondedraak te midden van de Gemeente/Kerk, of zoals de Bijbel het zegt: in “het Koninkrijk der
hemelen” (zie Matth.25:1), zoals hij dat ook doet in de wereld. Dan is haar geestelijke toestand die van lege levenloosheid.
Openb. 12:3
En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen (de 7 koppige zondedraak).

3.
Het voorbereidend werk van de Hogepriester tot herstel van deze Gemeente/Kerk.
Hij zend Zijn engel (dienstknecht) om Hem de weg te bereiden
onder steeds toenemende Goddelijke oordelen.
Mal. 3:1-3
Zie, Ik zend Mijn bode (de geroepen en gezalfde dienstknecht, die als pionier voorbereidt), die voor
Mijn aangezicht de weg bereiden zal; 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 be4
geert (nl. de Here Jezus 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), 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
4

Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders.
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knechten van de Heer) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen
5
onreinheid, meer aanwezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23).
Openb. 14:6
En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en
volk.
Hij (de Zoon van God) begint daarna met de loutering – in en door Zijn vurige Geest – van Zijn gezalfde, uitverkoren arbeiders, in Mal. 3:3 uitgebeeld door de zonen van Levi, tot ze volmaakt gereinigd zijn van deze zondemacht,
zonder vlek of rimpel zijn (zie Ef. 5:27), zodat ze Hem als voorlopers van Zijn geestelijk Goddelijk leger en overwinnaars over de zondemacht kunnen dienen in de Gemeente/Kerk tot haar volkomen herstel.
Openb. 6:1-2
En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier
dieren (letterlijk: levende wezens) zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie, een wit
paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te
overwinnen.
Hij (de Zoon van God) formeert in Zijn genadekracht, zoals boven vermeld, eerst Zijn uitverkoren en geroepen arbeiders, hier uitgebeeld door de ruiter op het witte paard, die als voorlopers en als Zijn instrumenten Zijn ware
boodschap in Goddelijke gerechtigheid prediken, hier uitgebeeld door het witte paard, nadat ze zelf door Zijn
genade en kracht de zondemacht in hun lichaam, ziel en geest overwonnen hebben. Als ‘s Heren pioniers van Zijn
geestelijke heirkracht (legermacht) zijn dezen, wat hun beleving en verkondiging van het Evangelie betreft hun medegelovigen geestelijk ver vooruit, waardoor ze vaak onbegrepen en door hen verworpen worden. Maar de Heer
bekleedt hen met grote predikkracht, hier uitgebeeld door de boog en de overwinnaarskroon op het hoofd,
waardoor ze (de macht van) zonde en satan overwinnen kunnen en tot volle overwinning komen. Er is hier enkel een boog te zien, zonder een pijl, omdat de strijd op Golgtha al gestreden en overwonnen is. Hiermee betuigen zij aan anderen, dat ze ook in overwinning over de zondemacht kunnen leven en werken.
Een ander beeld van een geestelijke pionier (voorloper) vinden wij in Daniël 2:34-35, 44-45. Hier rolt een “steen”,
geheel verlost van de geestelijke berg der zonde, omlaag en veroorzaakt een hele “berg van omlaag gerolde stenen“, een beeld van de Bruid van Gods Lam. Dit zal gebeuren ten tijde van de 10 koningen (regeringsleiders) van
Europa in de laatste dagen.
Dan. 2:34-35
Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die
het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het
leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de
wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had,
werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.
Dan. 2:44-45
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 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, 45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en
het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is
waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.
Dit optreden van de voorlopers (pioniers) gaat gepaard met – in omvang en grootte steeds toenemende – Goddelijke oordelen.
Openb. 6:3-8
En toen Het (Lam) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: het levende wezen) zeggen: Kom en zie! 4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd
macht gegeven de vrede (weg) te nemen van de aarde; en dat zij elkaar zouden doden; en hem werd een groot
zwaard gegeven. 5 En toen Het (Lam) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (het levende wezen)
zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6
En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren (de levende wezens), die zei: Een maatje tarwe voor een
penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn (beeld van alle ware kinderen van
God) niet. 7 En toen Het (Lam) het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier (het levende
wezen), die zei: Kom en zie! 8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en
de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en
met honger, en met de dood, en door de wilde beesten der aarde.
Deze 3 geestelijke paarden beelden respectievelijk de duivelse machten van oorlog, honger en gewelddadige
dood uit. Het grote zwaard dat aan de oorlogsmacht wordt gegeven is mijns inziens het atoomwapen. Ik moge u
er op wijzen, dat deze duivelse machten door het Lam van God over Kerk en wereld tot berouwvolle bekering
wordt losgelaten.
Jes. 26:9b
gerechtigheid.
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want wanneer Uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld

Spijsoffer volgens de Statenvertaling.
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Hag. 2:7-8
Want alzo zegt de HERE der heirscharen: Nog eens, een korte tijd zal het zijn; en Ik zal
de hemelen (d.i. 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.

4.
Het geestelijke herstel van de wijzen onder Zijn volk, in de vervallen
Gemeente/Kerk – zij, die bewust de heiligmaking in de kracht van de
Heilige Geest zoeken – door de arbeid van Zijn gezalfde uitverkoren
voorlopers, in en door de kracht van Zijn Heilige Geest.
De 7 handelingen van de hemelse Hogepriester, die tot de totale reiniging van Zijn Heiligdom,
Zijn Gemeente/Kerk, moeten leiden.
In onze laatste dagen kan van nu af aan de hemelse Hogepriester overgaan tot de totale reiniging van Gods
6
geestelijke heiligdom, de Gemeente/Kerk van Jezus Christus, van de “wijze maagden” (zie Matth. 25:2), de helft
van alle ware Christenen. Dit doet Hij vanuit Zijn hemeltroon door middel van Zijn Heilige Geest, Die Hij vanuit de
hemel naar alle streken van de aarde zendt, overal waar Christenen zijn. Hij gebruikt Zijn uitverkoren en gezalfde
geestelijke arbeiders, Zijn voorlopers, daarbij als Zijn geestelijke instrumenten, terwijl Zijn oordelen in steeds toenemende mate de wereld teisteren om de mensen tot algehele, berouwvolle bekering te brengen.

Zijn 1ste handeling:
Hij brengt door Zijn Heilige Geest een algemene geestelijke ontwaking teweeg.
Efeze 5:14
Daarom heet het: Ontwaak, gij die (geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (uit de
geestelijke dood), en Christus zal over u lichten.
Matth. 25:6-7
En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.
Het ware herstel van de in zonden en doodsheid vervallen Gemeente/Kerk komt pas, als de algemene roepstem
van de Heilige Geest wordt gehoord: ”Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet” (Matth. 25:6), en dit gebeurt pas als de wereld is gedompeld in maatschappelijke, financiële, politieke en militaire middernachtelijke duisternis. Dat herstel wordt dan ingeleid door een algemeen ontwaken (reveille) uit de – algemeen
heersende – doodsslaap.

Zijn 2de handeling:
Hij doet – door Zijn Heilige Geest – Zijn licht schijnen over de gewetens van alle ware Christenen.
Joël 2:13-22
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en
barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. 14 Wie weet,
of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een
plengoffer voor de Here, uw God 15 Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. 16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de
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zuigelingen ; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. 17 Laat de priesters, de dienaren des Heren, tussen de voorhal en het altaar (waar het wasvat stond, het beeld van willige deelname aan de wassing in
het Bloed van Gods Lam tot heiligmaking) wenen en zeggen: Spaar, Here, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de
smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun
God? 18 Toen nam de Here het op voor Zijn land en Hij kreeg medelijden met Zijn volk. 19 De Here antwoordde Zijn volk: Zie, Ik zal u koren, most en olie (beelden van het Woord en de Heilige Geest) zenden, zodat gij
daarmede verzadigd wordt, en Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken. 20 Ik zal van u
wegdrijven die uit het Noorden (Rusland – Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mesech en Tubal – zie Ezech. 38:2-3) en
hem verjagen naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de oostelijke zee en zijn achterhoede naar de
westelijke zee, en zijn stank zal opstijgen en zijn vuile lucht zal opstijgen, want hij heeft grote dingen gedaan.
21 Vrees niet, o land, jubel en verheug u, want de Here heeft grote dingen gedaan. 22 Vreest niet, gij dieren
van het veld, want de weiden der woestijn groenen, want het geboomte draagt zijn vrucht, vijgeboom en wijnstok (beelden van Israël en Christenheid) geven hun (geestelijke) rijkdom.
Matth. 25:7

Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde.

6

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”. (noot – AK)
7
Zuigelingen waren destijds kinderen tot 6 jaar toe.

Groter heerlijkheid dan de 1ste Gemeente

6

Er komt een algemene bekering onder de ware Christenen.

Zijn 3de handeling:
Zijn roep door Zijn Heilige Geest om deel te nemen aan het avondmaal van de Bruiloft van
het Lam van God.
Openb. 19:9
“En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de Brui8
loft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (SV)
Als de tijd voor de formering van de Bruiloft van Gods Lam is gekomen, roept God Zijn Gemeente/Kerk om deel te
willen nemen aan dit Avondmaal, dat volmaakte, Goddelijke deelgave biedt aan Zijn verlossing van de in hen
heersende zondemacht door hun vrijwillige deelname aan dit Goddelijke maal, d.i. hun vrijwillige geestelijke deelname aan Zijn dood aan het kruis op Golgotha, totdat zij door de wassing in (d.i. de reiniging door) Zijn gestorte
Bloed reeds hier op aarde zonder vlek of rimpel (zie Ef. 5:26-27) mogen zijn. Pas hierna zal Hij hen deel kunnen
geven aan deze Goddelijke Bruiloft.
Ik wil uw aandacht vestigen op Gods Woord, dat ons zegt, dat hier sprake is van de Bruiloft van Gods Lam, van
onze Here Jezus Christus in Zijn functie van Lam van God. Dit zegt ons, dat wij gemeenschap hebben te maken
met Zijn dood en opstanding, dat wij door geestelijke deelname aan dit geestelijke huwelijk geestelijk deel moeten nemen aan Zijn sterven op Golgotha, waardoor ook de zondemacht in ons volmaakt gaat sterven.

Zijn 4de handeling:
Zijn aanname van de wijzen onder Zijn kinderen, die oprecht de heiligmaking in en door de
Heilige Geest zoeken.
Wanneer Gods kinderen op Gods roepstem ingaan om Zijn heiligmaking te zoeken – en dit doen de wijze maagden – worden zij aangenomen als toekomstige leden van de Bruid van het Lam van God en worden verder door
Gods Geest hiertoe toebereid.
Luk. 17:34-37
Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander
zal verlaten worden. 35 Twee vrouwen zullen tezamen malen; de éne zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. 36 Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 37 En
zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zei tot hen: Waar het (Bruids)lichaam is, aldaar zullen de
arenden vergaderd worden.
Deze aanname is dus persoonlijk en houdt een toevoeging in tot het aantal van Gods kinderen – dat aan het
geestelijke lichaam van de Bruidsgemeente, wordt toegevoegd – volkomen is. Dezen worden door de Schrift hier
9
ook wel geestelijke arenden genoemd.
2 Kor. 6:14-18
Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? 16 Of wat samenvoeging
heeft de tempel Gods (Zijn geestelijke “vaten” – die wij behoren te zijn) met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de
levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun
God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. 17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Here,
en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen. 18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij
tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige.
Diegenen onder de “wijzen” van Zijn volk, die oprecht door Zijn genade en kracht zoeken te voldoen aan dit Goddelijk Woord zal Hij aannemen (zie Luk. 17:36) als toekomstige leden van de Bruid van Gods Lam.

8

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 ook nog noot 3).
9
Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben
dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van:
“de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van:
“Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6).
• Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van
de Schrift wordt door de KONTEKST bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want:
• In Jes. 40:31 lezen we: “Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met
vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om
waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” vergaderd zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Luk.
17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid
van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot – AK)
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Zijn 5de handeling:
Hij stort Zijn louterend vuur uit over de wijzen onder Zijn volk, dat Hij heeft aangenomen als
toekomstige leden van de Bruid van Gods Lam, tot volkomen verlossing van al hun zonden
Mal. 3:1-4
Zie, Ik zend Mijn bode (Zijn voorloper), die voor Zijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot Zijn (geestelijke) tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond, Die
gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen. 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en
wie zal bestaan, 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 alle ware, wijze en gezalfde
dienstknechten van de Heer) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid
offer brengen. 4 Dan zal het spijsoffer (de geestelijke spijze, nl. de Woordbediening) van Juda en Jeruzalem de HERE
zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren. (Zie ook nog de verdere uitleg van deze verzen op blz. 4-5)
In vers 4 wordt het ware en wijze deel van de Gemeente/Kerk uitgebeeld door Juda en Jeruzalem.
Joël 2:25
Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond.
Dit vers (Joël 2:25) vertelt ons ook van Zijn volkomen verlossing van het wijze deel van Zijn Gemeente/Kerk van de
geestelijk uithollende satanische machten.

Zijn 6de handeling:
Hij stort Zijn “Spade Regen”, zijn verkwikkend nieuw (opstandings)leven over en in de wijzen
onder Zijn volk uit.
Joël 2:23-24, 26-27 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
10
Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late (SV: Spade) Regen , zoals
IN HET BEGIN (nl. 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. … 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) wor11
den. Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël (hier: de Gemeente/Kerk) ben, en dat Ik, de HERE, uw
God, ben, en niemand anders; Mijn volk zal nimmermeer te schande worden.
Vers 23 vertelt ons dat Gods Geest weer zal worden uitgestort als in de apostolische tijd, de verzen 24 en 26-27
zeggen ons van de geestelijke opwekking en heerlijkheid, die er daarna in het ware deel van de Gemeente/Kerk
(zie noot 8) gaan heersen.
Jes. 60:1-3
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. 2
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn
heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende
opgang.

Zijn 7de handeling:
Hij doet de wijzen onder Zijn volk ingaan in de Bruiloftzaal en bekleedt hen met heerlijkheid.
Matth. 25:10
Doch terwijl ze (de dwaze maagden) heengingen om (olie) te kopen, kwam de Bruidegom, en
die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.
Dan zal de Bruid van het Lam uit de wijze maagden, het wijze deel, de helft van de ware Gemeente/Kerk, worden gevormd en worden bekleed Goddelijke heerlijkheid, majesteit, en kracht.
Openb. 12:1
En er werd een groot teken in de hemel (het Koninkrijk der hemelen hier op aarde – zie Matth. 25:1)
gezien: een Vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op
haar hoofd;
De Bruid van Gods Lam is dan aangedaan met de gerechtigheid van God de Vader, hier uitgebeeld door de zon,
terwijl zij staat in de eeuwige en volmaakte verlossing van satans zondemacht door haar geloof in de Bloedverzoening van de Zoon van God, hier uitgebeeld door haar staan op de maan, terwijl zij is gekroond net de majesteit, heerlijkheid en kracht van de Heilige Geest, hier uitgebeeld door de kroon met twaalf sterren op haar
hoofd.
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Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
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.”
Uit de Bijbelse Encyclopedie: Israël betekent letterlijk: “hij (of zij) strijdt met God” of “God strijdt”. En Jood (van de stam Juda, in
het Duits: ‘die Jude’) betekent: “Lof, prijs” of “Hij (nl. de Here) zal geprezen worden”.
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8

Nu de Bruid van het Lam van God is bekleed met Goddelijke heerlijkheid, majesteit en kracht, vormt de openbaring
van haar – voorheen verborgen – Goddelijke geestelijke gesteldheid in deze zondige wereld geen enkel bezwaar
meer.
Rom. 8:31
zijn?

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal er tegen ons

Rom. 8:18-19
Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 19 Want het schepsel, als met opgestoken
hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
12

1 Tim. 3:16
En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God (de godzaligheid)
is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Terwijl de Bruid van het Goddelijk Lam zich ontwikkelt, tot wasdom groeit, ontwikkelt de “mannelijke zoon” zich,
verborgen in haar geestelijke schoot. Deze is het beeld van de 144.000 uitverkorenen en volmaakten in de
Christus-natuur, de 12x12x1000 uitverkoren apostelen van de eindtijd, allen geroepen uit de 12 stammen van het
volk van Israël.
Temidden van Zijn Goddelijke oordelen zal zo het ware en wijze deel van Zijn Gemeente/Kerk worden gevormd en
uitgroeien tot een heerlijker Gemeente/Kerk dan de apostolische.

De 144.000 eerstelingen van het Lam van God.
In de geestelijke schoot van de Bruid ontwikkelt zich – nu nog onzichtbaar – de mannelijke zoon (de 144.000 eerstelingen van het Lam van God). Deze 144.000 zullen in de eindtijd – op de “berg Sion” (het beeld van de Gemeente/Kerk), als Gods eerstelingen – het Goddelijk Lam (de Here Jezus zelf, onzichtbaar werkend in en door
Zijn Heilige Geest) dienen, ten tijde van de grote wereldwijde opwekking, samen met de Bruid van het Lam, en
geestelijk strijden tegen de zondedraak. Zij (de 144.000) zijn dan nog, vanwege satans felle haat, verborgen in de
geestelijke schoot van de Bruid.
Openb. 12:2

En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Openb. 12:5
En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren
roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
Deze “mannelijke zoon” vormt een uitbeelding van de 144.000 eerstelingen uitverkorenen uit de 12 stammen van
Israël. Deze zoon wordt mannelijk genoemd, omdat hij bij zijn geestelijke geboorte reeds de mannelijke statuur
13
heeft.
Jes. 66:6-9
Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van de Here, die vergelding
brengt over zijn vijanden! 7 Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks
barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. 9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here.
Of ben Ik Eén, die doet baren en toesluit? zegt uw God.
Openb. 7:1-8
Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der
aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. 2 En ik
zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep
met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, 3
en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de
knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld
waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. 5 Uit de
stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend uit de stam Gad twaalfduizend, 6 uit
de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, 7 uit de
stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, 8 uit de stam
Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.
Openb. 14:1-5
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion (het beeld van de Gemeente/Kerk) en met
Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden Zijn naam en de naam van Zijn Vader geschreven stonden. 2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware
donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een nieuw
12

De Goddelijke natuur.
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). (noot – AK)
13
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gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. 4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen
hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn
gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij
zijn onberispelijk.
De 144.000 worden eerstelingen genoemd, omdat zij de eersten zijn, die onder Gods kinderen tot de volmaakte
Christus-natuur zijn ontwikkeld. Het is Gods wil, dat alle zaligen uiteindelijk tot in deze volmaakte Christus-natuur
tot deze wasdom zullen groeien (zie Ef. 4:13).
Openb. 12:4b
te verslinden.

En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit

Openb. 12:5
En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle (antichristelijke) heidenen zal hoeden
met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.
Nadat de 144.000 zich – in de verborgenheid van die geestelijke moederschoot – hebben ontwikkeld tot volkomenheid (“de mate van de grootte van de volheid van Christus” – zie Ef. 4:13) onderscheiden ze zich van het geestelijke lichaam van de Bruid van Gods Lam en worden weggerukt tot God en Zijn troon vanwege de felle haat, die satan voor ze heeft.

5.
De reiniging – door de hemelse Hogepriester, in en door de Heilige
Geest – van het “dwaze” deel (van de Gemeente) en de strijd tegen de 7koppige zondedraak, die zich in haar hart en leven schuilhoudt.
Nu de Bruid van het Lam van God – geestelijk gezien – gereed is kan de reiniging van het “dwaze” deel van de ware Gemeente/Kerk plaats vinden en daarna de wereldwijde opwekking in en door de kracht van de Heilige Geest
van God.
Voor de reiniging van dit deel van de ware Gemeente/Kerk gebruikt de hemelse Hogepriester de volmaakt gereinigde Bruid van Gods Lam, die omgord en gesterkt is door de in haar wonende Heilige Geest van God. Hiertoe
moet er een geestelijke oorlog plaats vinden tegen de 7-koppige zondedraak. Om deze zondedraak te overwinnen
in en door de kracht van de Heilige Geest zal de Bruid worden aangedaan met de gehele wapenrusting van God.
Ef. 6:10-18
Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Here, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet
aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen (of: verleidingen) van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht
hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden (van uw verstand) omgord hebbende met de waarheid, en
aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij
al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des
Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en tot
hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen.
Dit “dwaze” gedeelte van de ware Gemeente/Kerk neemt genoegen met de vergevende genade van God op
grond van hun geloof in het gestorte Bloed van het Lam van God. Zij zoeken niet bewust naar de heiligmaking op
grond van dit gestorte Bloed in de louterende kracht van de Heilige Geest van God. De 7-koppige zondedraak leeft
en werkt zodoende nog in hun hart en ziel, waardoor deze (“dwaze”) gelovigen telkens weer om vergiffenis moeten
vragen aan de Heer.
Openb. 12:3
En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak,
hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
Deze 7-koppige (zonde)draak houdt zich schuil in de harten en levens van Gemeenteleden. Hij heeft zich ook
o.a. in Nederland ingedekt door middel van ingestelde zondige wetten met betrekking tot abortus, euthanasie
en homoseksualiteit.

De geestelijke strijd (oorlog) van de hemelse Hogepriester in Zijn functie van Here der heirscharen (zie Ps. 24:10), dan de Naam van Michaël (zie Dan. 12:1) dragend, tegen de 7-koppige
zondedraak.
Openb. 12:7-12
En er kwam oorlog in de hemel (het Koninkrijk der hemelen, hier op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk);
Michaël en zijn engelen (Zijn gezalfde, hiertoe geroepen en uitverkoren predikers) hadden oorlog te voeren tegen de
(zonde)draak; ook de draak en zijn engelen (valse dienstknechten) voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel (het Koninkrijk der hemelen, hier op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk) niet meer gevonGroter heerlijkheid dan de 1ste Gemeente
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den. 9 En de grote draak werd op de aarde (buiten de ware Kerk) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt
duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap
van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen (buiten de ware Gemeente/Kerk). 11 En zij hebben hem overwonnen
door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in
de dood (tot de zondemacht in hen totaal is afgestorven). 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen.
Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd
heeft.
Deze zondemacht moet uit het hart van al de ware Gemeenteleden worden verjaagd. Deze geestelijke strijd (oorlog) tegen de 7-koppige zondedraak voert de hemelse Hogepriester uit, in en door de oppermacht van de Heilige
Geest, als Oppercommandant van de hemelse legerscharen, met de Naam van Michaël. Ook gordt Hij Zijn aardse
medestrijders aan met Goddelijke oppermacht tot de 7-koppige zondedraak totaal uit de gehele ware Gemeente/Kerk is gebannen.
Openb. 10:1-3
En ik zag een andere sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een
wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. 2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee,
en de linker op de aarde. 3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen
had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.
Dan zal de Leeuw van Juda (Michaël) Zijn overwinningsbrul geven en de geestelijke strijd in de gehele ware Gemeente/Kerk zijn gewonnen. Dan zullen ook de “dwaze maagden” volmaakt geheiligd zijn.

De wereldwijde opwekking
Dan zal de hemelse Hogepriester in en door de Heilige Geest de grote wereldwijde opwekking starten, hiertoe ook
de Bruid van het Lam gebruikend.
Joël 2:28-32
Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest (Zijn ontdekkend licht) zal uitstorten op al wat
leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen
gezichten zien. 29 Ook op de (minste onder Mijn) dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn
Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen (atomische
ontploffingen). 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte
dag des Heren komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal
worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen.
Openb. 14:14-16
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon
met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 En een andere engel kwam uit de
tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure
om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. 16 En Hij, die op de wolk gezeten
was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
Dan zullen ook vanuit Jeruzalem grote evangelisatie-campagnes worden gehouden.
Jes. 2:2-3
En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEREN zal
vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelve zullen
alle heidenen toevloeien. 3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot de berg des
HEREN, tot het huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEREN woord uit Jeruzalem.
Jes. 4:2-6
Te dien dage zal des HEREN SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der
aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israël. 3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die
geschreven is ten leven te Jeruzalem; 4 Als de Here zal afgewassen hebben de drek van de dochters van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit hun midden, door de Geest van oordeel, en
door de Geest van uitbranding. 5 En de HERE zal over alle woning van de berg Sion, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk overdag, en een rook, en de glans van een vlammend vuur ‘s nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. 6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de
hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen.
De ware Gemeente van de eindtijd zal door deze handelingen van de hemelse Hogepriester heerlijker zijn dan die
uit de apostolische tijd.
Hag. 2:10
De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige (de Gemeente/Kerk uit
de apostolische tijd), zegt de Here der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het Woord van de Here
der heerscharen.
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