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Algemene noot:  

1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze uit de vertaling van het 
NBG van 1951 overgenomen. 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, na-
tuurlijk 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. 
Natuurlijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag 
de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten 
overvloede: zie punt 4 hierboven. 

 

Nieuwe opmaak: januari 2009 
 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van  onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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1. 
God had een visioen van de eeuwigheid! 

God zei bij Zichzelf: “Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot1) mensen maken naar Ons Beeld en naar 
Onze Gelijkenis” (Gen. 1:26a). Ver in de toekomst zag God Zijn doel met het scheppen van de mens: Zijn 
nieuw Jeruzalem! 

Openb. 21:1-3  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de 
eerste aarde was voorbijgegaan, en de (glazen) zee was niet meer.  2 En ik zag de heilige stad, een nieuw 
(SV: het nieuwe) Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid , die voor haar man 
versierd is.  3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God2 is bij de mensen 
en Hij zal bij (beter gezegd: IN)3 hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf zal bij 4 hen zijn. 

Openb. 21:9-11  En er kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van 
de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid , de vrouw 
van het Lam . 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de hei-
lige stad, Jeruzalem , nederdalende uit de hemel,5 van God;  11 en zij (de Bruid) had de heerlijkheid Gods, 
en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 
 

 

                                                 
1 Onze almachtige God heeft drie openbaringsvormen : Vader, Zoon en Heilige Geest. 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, Is-
raël: 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 wor-
den 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. En, ook de mens bestaat uit een lichaam, het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3). 
2 Tent van God = tabernakel, woning van God. 
3 In 2 Kor. 6:16 lezen we: “Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods 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.” 
4 Zie noot 3. 
5 De ladder of hemeltrap, die Jakob in zijn droom zag (zie Gen. 28:12). 
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Als de oude hemel en de oude aarde, dit is de toestand, die wij nu nog hebben, zijn voorbijgegaan, en de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde(n) er zullen zijn, dan is het nieuwe Jeruzalem (de bruid) door God in ge-
reedheid gebracht, geschapen. Dit nieuwe Jeruzalem (de volmaakte bruid) is dan Gods instrument om in de 
toekomende Goddelijke schepping van een nieuwe mensheid, op de nieuwe aarde(n) Goddelijke heer-
schappij in Goddelijke gerechtigheid uit te kunnen oefenen en die nieuwe mensheid te kunnen leiden naar 
Gods eeuwig doel. Deze nieuwe mensheid, die op de nieuwe aarde(n) zal leven en wonen en over wie de 
Bruid van het Lam van God, het nieuwe Jeruzalem, in Goddelijke wijsheid, liefde en gerechtigheid heersen 
zal, zag Jesaja reeds in een visioen. 

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 blijd-
schap.  19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk . En daarin zal niet meer 
gehoord worden het geluid 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 zul-
len 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 uitver-
korenen genieten.  23 Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtij-
dige 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. 

De vorming van het volk Israël en de Gemeente/Kerk uit de heidenwereld zijn Goddelijke voorbereidingen 
hiertoe. Als de oude hemel en de oude aarde (wereld) zijn voorbijgegaan, zal God Zijn schepping, het nieu-
we Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), die dan reeds haar volmaaktheid heeft bereikt, uit de hemel doen ne-
derdalen op de nieuwe aarde(n), die Hij dan reeds heeft geschapen. Deze nederdaling  is niet een tijdelijk , 
maar een eeuwig, voortdurend gebeuren. Dan zal het nieuwe Jeruzalem, de volmaakte Bruid van het Lam 
van God, die uit de oude mensheid is gevormd, over de nieuwe mensheid, die dan op de nieuwe aarde(n) 
zal leven en wonen, als koningen  en priesters  van God regeren en deze nieuwe mensheid leiden naar hun 
eeuwige bestemming in God (zie Jes. 65:17-25). 

1 Petr. 2:9-10  Gij (de Bruid) echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap , 
een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht:  10 u, eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens 
zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen. 

Openb. 5:10  en Gij hebt hen (de Bruid) voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, 
en zij zullen als koningen heersen op de  (nieuwe) aarde . 

Dan zal de Bruid van het Lam van God, het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), de eeuwige verbinding 
vormen van Gods troon met de nieuwe aarde(n), de hemeltrap, die Jakob in zijn droom zag (zie Gen. 28:12). 

2. 
De inleidende handelingen, die de Geest van God in deze eindtijd hiertoe 

moet doen. 

1. Het herstel van Gods oorspronkelijk, eeuwig Evangelie. 
De verkondiging ervan over de hele wereld. 

Openb. 14:6  En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeu-
wig  (SV: het eeuwige) Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle 
volk en stam en taal en natie 

Hab. 2:14  Want de aarde zal worden gevuld met de kennis van de heerlijkheid van JaHWeH, 
zoals de wateren de zee(bodem) bedekken. (letterlijke vertaling) 

De basis van het eeuwige Evangelie van God is Gods aanbod tot deelname aan het door het Lam van God 
volbrachte kruisoffer, deelname aan beide, Zijn dood en aan Zijn opstanding. 

1 Kor. 1:18  Want het woord des kruises  is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, 
maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods 

1 Kor. 2:2-5  Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekrui-
sigd.  3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u;  4 mijn spreken en mijn prediking 
kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,  5 opdat 
uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 
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Dit Goddelijke aanbod hebben wij, zo lang wij in ons sterfelijk (en dus zondig) vlees zijn (in de dimensie van 
de duisternis), voortdurend  te aanvaarden, opdat wij erdoor volmaakt van de zonde verlost mogen worden 
én volmaakt vernieuwd in en door Zijn Goddelijke opstandingsnatuur. 

2 Kor. 4:10-11  te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende (opdat wij zo deelheb-
bende aan Zijn sterven zelf mogen afsterven aan ons zondig leven), opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich 
in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Je-
zus’ wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. 

Wij moeten één plant met Zijn dood worden, opdat “het vleselijk en zondig lichaam” door deze geestelijke 
besnijdenis van ons hart uit ons aardse wezen van lichaam, ziel en geest worde uitgetrokken door en in de 
kracht van de Heilige Geest van God. 

Rom. 6:5   Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, 
zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; (SV) 

Kol. 2:11-13  In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, be-
sneden (d.i. de geestelijke besnijdenis van ons hart) door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnij-
denis van Christus,  12  daar gij met Hem begraven zijt in de (water)doop. In Hem zijt gij ook medeopge-
wekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.  13 Ook u heeft Hij, 
hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met 
Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 

Deze verlossing uit de macht der duisternis moet  met het oog op Gods doel van de eindtijd in volmaaktheid  
geschieden. Wij moeten door Hem dan zonder vlek of rimpel  worden gemaakt, anders kan Hij ons niet als 
“levende stenen” gebruiken voor de bouw van het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), ons niet maken 
tot leden van de Bruid van het Lam van God, in deze eindtijd. 

Ef. 5:26-27  om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het 
Woord (van God),  27  en zo zelf de Gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of 
iets dergelijks, zodat zij  heilig is en onbesmet (d.i. de Bruid of Bruidsgemeente). 

Helaas wordt het geloof in dit deel van het zaligmakende Woord van God pas in de eindtijd aanvaard. Daar-
toe wordt het eeuwige  Evangelie in de kracht en in het licht van de Geest van God in de eindtijd gepredikt. 

2. De roep van de Geest tot deelname aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam van 
God. 

Dan zal de roep van de Geest weerklinken om deel te nemen aan de door God in Zijn Woord aangeboden 
volmaakte  verlossing, om aan te zitten aan de tafel van 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 
bruiloft van het Lam (zie noot

6
). En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV) 

3. De aanname van hen, die Gods aanbod aanvaarden, als toekomstige leden van de Bruid 
van het Lam van God. 

Luk. 17:34-37  Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de één zal aangenomen, de 
ander achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangeno-
men, de andere achtergelaten worden. 36 Twee zullen op het land zijn, de één zal aangenomen, de an-
der achtergelaten worden. 37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar (waar naartoe zullen zij worden ge-
bracht), Here? Hij zei tot hen: Waar het (Bruids)lichaam is, daar zullen ook de arenden  (volgens de SV – zie 
noot

7
) zich verzamelen.  

Deze aanname of verkiezing is persoonlijk , omdat de persoonlijke beslissing tot deelname aan dit Goddelij-
ke aanbod en het persoonlijke geloof in Gods Woord nodig is om door de Geest van God te kunnen worden 
beantwoord met Zijn aanname  tot toekomstige leden van de Bruid van het Lam van God. Dezen worden dan 
door Gods Geest toebereid  tot leden van de Bruid van het Lam van God, tot reine “stenen” voor het op aar-
de te bouwen nieuwe Jeruzalem. 

                                                 
6 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 – op onze website 
www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen tot deelname aan het Avondmaal  van de Bruiloft van het Lam”. 
7 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). Gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” 
(beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Matth. 24:28 spreekt van een dood  lichaam (de valse kerk), daar ver-
zamelen de gieren  (de valse christenen) zich. (noot – AK) 
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4. De bruiloft van het Lam van God en de exodus van heel Israël uit heel de wereld ten tijde 
van de wereldwijde opwekking. 

Ten slotte zal in de eindtijd, ten tijde van de bruiloft van het Lam van God en van de wereldwijde opwekking, 
de exodus van heel Israël (dus alle 12 stammen) naar Kanaän plaats hebben. Deze gebeurtenissen zullen 
na of gedurende de oorlog van Gog en Magog8 (zie Ezech. 38 en 39) plaats hebben; namelijk, gedurende de 
eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9. Dan zullen in een rap tempo diverse eindtijdprofetieën uit 
de Bijbel vervuld worden.  

a. Zijn plotselinge komst als louterend Vuur. 

Mal. 3:1-3  Zie, Ik zend Mijn bode (beeld van Zijn gezalfde, geroepen en uitgezonden arbeider), die (als pi-
onier) voor Mijn aangezicht de weg (voor)bereiden zal; plotseling  zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tem-
pel (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 Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij 
komt, zegt de Here der heerscharen9.  2  Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal be-
staan (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 blekers10.  3  Hij zal zitten, het zilver smeltend en reini-
gend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde en geroepen arbeiders van de Heer) reinigen (opdat Hij ze als 
Zijn gereinigde instrumenten kan gebruiken), Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er 
geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer11 (beeld 
van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – 
zie Joël 2:23). 

b. Zijn komst als de verkwikkende Spade (of late) Regen. 

Joël 2:23   En gij, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God, christenen en Messias-
belijdende Joden), 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 neder-
dalen, Vroege Regen en Late Regen (beeld van de Heilige Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten 
tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), zoals voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de 
eerste Gemeente).  

c. Zijn komst als openbarend Licht. 

Joël 2:28   Daarna (na het geestelijk herstel van de Gemeente) zal het geschieden, dat Ik mijn Geest 
zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen 
dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 

Hand. 2:17  En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten  van Mijn Geest 
op alle  vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en 
uw ouderen zullen dromen dromen 

Jes. 9:1   Het volk dat in (geestelijke) donkerheid wandelt, ziet een groot licht ; over hen die 
wonen in een land van diepe (geestelijke) duisternis, straalt een licht (nl. Zijn openbarend licht dat geestelijk in-
zicht schenkt). 

Hab. 2:14  Want de aarde zal worden gevuld met de kennis van de heerlijkheid van JaH-
WeH, zoals de wateren de zee(bodem) bedekken. (letterlijke vertaling) 

d. Zijn onzichtbare komst als Bruidegom, waarna de bruiloft of vereniging van het Lam van God met 
Zijn Bruid, van het Hoofd met het Lichaam van Christus, plaats zal hebben. 

Matth. 25:6  En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tege-
moet! 

Openb. 12:1  En er werd een groot teken  in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeen-
te/Kerk) gezien: een vrouw (nl. de Bruid van het Lam van God – zie noot

12
), met de zon (beeld van de Vader) bekleed, 

                                                 
8 Zie eventueel de studie: “Gog en Magog – De Russische Opmars ”, GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl  
9 Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelij-
ke strijders. 
10 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. 
11 Spijsoffer volgens de Statenvertaling. 
12 Genaamd: de Bruid  VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw  NA de Bruiloft van het Lam. 
De Bruid van het Lam van God is hier bekleed en doorkleed met de drievoudige openbaring van de almachtige God .  

• Zij is 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 Bloed-

verzoening van de Zoon van God , hier uitgebeeld door haar staan op de maan,  
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met de maan (beeld van de Zoon) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest) 
op haar hoofd; 

e. De grote wereldwijde opwekking, ten tijde van Israëls exodus uit de wereld. 

Jes. 11:10-14   Want het zal geschieden ten zelve dage, dat de heidenen (de heiden-volkeren) naar 
de Wortel van Isaï (beeld van Jezus als Verlosser en Zaligmaker), Die staan zal tot een banier der volken, zullen 
vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn (beeld van de laatste wereldwijde opwekking). Want het zal geschieden te 
dien dage, dat de Here ten andere male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel 
van Zijn volk, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van Moren-
land, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden (beter vertaald: kustlanden) der zee (de 
10 verloren gewaande stammen – zie noot

13
). En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de 

verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden van het 
aardrijk. En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; 
Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen (de huidige 
Palestijnen) op de schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen tezamen die van het oosten beroven; 
aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen van Ammon (Amman, de huidige Jordaniërs) 
zullen hun gehoorzaam zijn (SV)  

Deze eindtijdprofetieën gaan veelal gepaard met politiek, economisch, maatschappelijk en militair midder-
nachtelijke toestanden; het zullen dus zeer zware (moeilijke) tijden zijn. 

Joël 2:30   Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen 
(een atoombom of zoiets) 

1 Thess. 5:3  Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een 
zwangere vrouw, een plotseling  verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 

3. 
Een wonderlijke profetie voor de eindtijd. 

Er kwam mij een wonderlijke profetie uit het jaar 1619, bestemd voor de eindtijd, in handen:  

De volgende profetie is van de Here. Ze werd gegeven aan een onbekende schrijver uit het jaar 1619. Wij 
vermelden deze profetie onverkort, opdat zij u tot zegen en voordeel moge strekken. Lees en herlees haar, 
want haar waarheden zijn groot en diepgaand. (Nog vermeld zij, dat alles wat tussen haakjes staat in deze 
profetie, door ons ter verduidelijking is toegevoegd.) 

“Er zal een totale en volkomen verlossing door Christus zijn. Dit is een verborgen geheimenis, die niet zon-
der de openbaring van de Heilige Geest kan worden verstaan. De Heilige Geest staat klaar om hetzelve aan 
allen te openbaren, die heiligheid zoeken en die om liefde vragen. De vervulling van zo’n soort verlossing 
staat in verband met en wordt gekoppeld aan de zegels van het Boek Openbaring. Daarom zal deze (volko-
men) verlossing tot openbaring komen, als de Geest van God zegel na zegel zal openen, zowel persoonlijk 
als in het algemeen. De onnaspeurlijke wijsheid van God, die voortdurend nieuwe en verse dingen aan de 
waardige zoeker moge openen, zal dit geheimenis van verlossing in Christus geleidelijk aan openen. Hier-
door zal de Ark der getuigenis (de Bruid van het Lam van God, zie noot14) voor het einde van dit tijdperk in 

                                                                                                                                                                  
• terwijl zij is gekroond met de majesteit, heerlijkheid en kracht van de Heilige Geest, hier uitgebeeld door de 

kroon met 12 sterren op haar hoofd. 
 

13 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wi j willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste in-
stantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar 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” wo-
nen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noord-West-Europa en de landen, waar velen uit Noord-West-Europa 
later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk , name-
lijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kana-
an/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is geko-
men (zie Rom. 11:25). 
14 Wij moeten dit zien in het licht van de Ark des Verbonds (ook wel de Verbondskist genoemd) die stond in het Allerhei-
ligdom van de Israëlitische Tabernakel. Het deksel van de Ark (of kist) heet het “verzoendeksel”, waar tevens twee che-
rubs [= afbeelding van Engelen] op stonden. Dit deksel, met de beide cherubs, was uit één brok puur goud gevormd. De 
beide cherubs èn het verzoendeksel staan als typebeeld van onze Almachtige God. Het verzoendeksel als beeld van de 
Zoon en de beide cherubs als beeld van de Vader en de Heilige Geest. Dit deksel vormt een volkomen en goed sluitend 
geheel met de kist zelf, die weliswaar van acaciahout was gemaakt, maar overtrokken was met bladgoud, wat een 
heenwijzing vormt naar de Bruid(sgemeente) van Christus, die UITERLIJK gezien in diepe en volmaakte gemeenschap 
leeft met God in Zijn 3-voudige openbaring. Een gemeenschap, die versterkt wordt uitgebeeld doordat de 2 stenen tafe-
len van de wet, de10 geboden (beeld van de innerlijke werkingen van de gerechtigheid van de Vader-God), en de gou-
den kruik met manna (beeld van de innerlijke werkingen van de genade van de Zoon van God) en ook de staf van Aäron, 
die gebloeid had (beeld van de innerlijke werkingen van de almachtige gemeenschap met de Heilige Geest van God) in 



 

                                                                             Het nieuwe Jeruzalem 8 

de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dit is de Gemeente) geopenbaard worden en zal het levende 
getuigenis erin vervat (Gods eeuwig Evangelie) worden ontzegeld. 
De tegenwoordigheid van de goddelijke Ark (de Bruid in haar heerlijkheid, zie Openb. 12:1) zal het leven 
van deze maagdelijke (reine) Gemeente (de Bruidsgemeente) vormen; en waar dit lichaam ook moge zijn, 
daar moet de Ark noodwendig zijn (m.a.w. dit Bruidslichaam handelt nooit buiten haar gemeenschap met 
Christus). 
Met de ontzegeling van het levende getuigenis (Gods eeuwig Evangelie) en van de Ark (de Bruid van het 
Lam van God) begint de verkondiging van het eeuwige Evangelie van het Koninkrijk (van God). 
De proclamatie van het getuigenis zal klinken als een trompet om de volkeren, die een naamchristendom be-
lijden te alarmeren. Christus zal autoriteit verlenen om een eind te maken aan alle geschillen met betrekking 
tot de ware Gemeente, die namelijk wordt voortgebracht door de “Nieuw-Jeruzalem-Moeder” (de Bruid van 
het Lam van God). Zijn (Christus’) beslissing zal in waarheid de verzegeling zijn van het Lichaam van 
Christus met de Naam van God (JaHWeH). Hij geeft hen een opdracht om in dezelve te handelen. Deze 
nieuwe Naam of autoriteit zal hen onderscheiden van de zevenduizend namen van Babylon (Babel of Baby-
lon is in het Oude Verbond gelijk aan het begrip “verwarring”. Zij is de valse kerk uit Openbaring 17, een 
verzameling van vele gemeenschappen, die door hun onderling afwijkende kerkleren verwarring brengen aan 
zoekende zielen – zie noot15). 
De verkiezing en toebereiding van deze maagdelijke (reine Bruids)gemeente moet op een geheime en ver-
borgen wijze geschieden, zoals ook David niet was toegestaan om zijn koningschap gedurende een lange tijd 
erna openlijk te belijden, hoewel hij voor zijn bediening gekozen en gezalfd werd door de profeet van de He-
re. 
Uit de stam van David wordt een maagdelijke (reine Bruids)gemeente geboren, waaraan al het menselijke of 
alle menselijke organisatie vreemd is. Het zal enige tijd vergen, voordat zij uit haar geringheid voort zal ko-
men en uit zal groeien tot haar volle wasdom. 
De geboorte van de maagdelijke (Bruids)gemeente wordt in het Boek Openbaring van Johannes getypeerd 
door het grote wonderteken, dat in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente) verscheen. 
Ze (de vrouw van het Lam) bracht haar eerstgeborene (de “mannelijke zoon”, zie Openb. 12:5 en Jes. 66:6-9) 
voort, die naar de troon van God werd weggerukt. 
Want gelijkerwijs een maagd Christus naar het vlees voortbracht, evenzo zal de maagdelijke (Bruids)ge-
meente de eerstgeborene naar de Geest voortbrengen, die bekeed zal worden met de zeven Geesten van God. 
Deze zo voortgebrachte Gemeente, die verzegeld is met het teken van Goddelijke autoriteit (zie Openb. 7:1-
8), zal geen banden of lasten kennen, maar de heilige zalving zal onder deze wedergeboren geesten alles in 
alles zijn. 
Tot op de dag van heden is zo’n Gemeente op aarde niet te zien. Alle belijdenissen worden tot nog toe in de 
weegschalen (van God) te licht bevonden, daarom worden zij door de allerhoogste Rechter verworpen, ten 
einde, dat uit hen een nieuwe en heerlijke Gemeente voort moge komen. Dan zal de heerlijkheid van God en 
van het Lam rusten op deze typische tabernakel (de Bruid in haar heerlijkheid – zie Openb. 12:1), zodat hij 
de tabernakel van wijsheid zal worden genoemd. En hoewel hij nu nog niet in openbaarheid is gekomen, zal 
men deze Gemeente binnen korte tijd  (dit blijkt pas na meer dan 3 eeuwen te zijn) uit de wildernis zien 
voortkomen. Dan zal ze zich gaan vermenigvuldigen en zichzelf universeel voortplanten. Niet enkel tot het 
getal van de eerstgeborenen (de 144.000) is bereikt, maar ook tot het getal van het overblijfsel van het zaad, 
waartegen de draak aanhoudend oorlog zal voeren. Daarom zal de geest van David in deze (Bruids)gemeente 
herleven en zeer in het bijzonder in sommige uitverkoren leden ervan. Die zullen zijn als de bloesemende 
wortelscheut. Dezen zullen macht gegeven worden om de draak en zijn engelen te overwinnen (zie Openb. 
12:7-8), zoals David Goliath en het Filistijnse leger overwon. 
Het zal dan zijn, dat de grote Vorst Michaël (Koning Jezus, zie Dan. 12:1 en Jud. 9) op zal zijn gestaan. Het 
zal zijn als het verschijnen van Mozes voor het aangezicht van Farao, opdat het uitverkoren zaad uit de harde 
dienstbaarheid moge worden uitgeleid. Egypte typeert dit slavenhuis, waarin Abrahams zaad zucht. Maar de 
Allerhoogste zal een profeet, ja een hele profetische generatie, op doen staan, die Zijn volk door de kracht 
van geestelijke wapens zal verlossen. 
Hiertoe moeten zekere koplopers verwekt worden om de spits af te bijten. Het zijn personen, die bij God in 
de gunst staan, wier verschrikking zal vallen op alle zichtbare en onzichtbare naties, omdat de machtig wer-
kende kracht van de Heilige Geest op hen zal rusten. Want Christus zal Zich door sommige uitverkoren va-
ten heen openbaren tot leiding inwaarts in het Beloofde Land en in het rijk van de Nieuwe Schepping. Zo 
mogen Mozes, Jozua en Aäron dienen tot typen van sommigen op wie dezelfde Geest zal komen, maar dan 

                                                                                                                                                                  
de Verbondskist lagen. Deze 3 voorwerpen beelden de diepe INNERLIJKE gemeenschap van de BRUID met de almach-
tige God uit. Een beschrijving van het één en ander kan men vinden in Exod. 25:10-22 en Hebr. 9:3-5. 
Het is zoals het Woord in Matth. 9:15 zegt, dat wij in deze donkere wereld hebben te leven als “kinderen van de Bruids-
kamer” (letterlijke vertaling uit het Grieks), namelijk in absolute gemeenschap met Hem alleen ! 
15 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen… – De 
grote hoer van Openbaring 17 ”. 
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in grotere mate. Door hen zal voor de verlosten de weg worden bereid om terug te keren naar de berg Sion 
(beeld van het nieuwe Jeruzalem, de volmaakte Gemeente). Maar niemand van hen zal onder Gods leiding 
staan, tenzij zij beproefde stenen zijn geworden naar het model en evenbeeld van Christus. Zij zullen door 
vurige beproevingen heen moeten, waar slechts zeer weinigen aan kunnen voldoen of dezelve kunnen ver-
dragen. Maar de wachters op deze zichtbare doorbraak worden streng opgedragen om vast te houden en sa-
men te wachten in de verbondenheid van zuivere liefde. 
Deze beproeving zal voor allen beslist noodzakelijk zijn om alle overblijvende zwakheden van het natuurlij-
ke denken op te ruimen en om alle hout, hooi en stoppels (zie 1 Kor. 3:12-13) weg te branden. Want niets 
mag overblijven in het vuur. Als een edelsmid zal Hij de zonen van het Koninkrijk zuiveren (zie Mal. 3:3). 
Er zullen sommigen volmaakt verlost worden. Zij zullen worden bekleed met een priesterlijk kleed naar de 
ordening van Melchizedek16. Dit zal hen bekwamen om met autoriteit te regeren. Daarom wordt van hun 
kant geëist, dat zij het lijden ondergaan van de Geest van uitbranding (zie Jes. 4:4) en wanning (zie Matth. 
3:12), de Geest van de vurige adem, Die alle delen in hen doorzoekt, tot zij zijn gekomen aan de vaste plaats 
in het Lichaam (van Christus) van waar de wonderen uit voort zullen vloeien. 
Op dit Lichaam zal de urim en thumim (de Godsspraak) worden bevestigd. Dit is het deel van de priesters 
naar de ordening van Melchizedek, wier afkomst niet wordt begrepen in de geslachtslijst van de gevallen 
schepping, maar in een andere; namelijk, in die van de nieuwe schepping. Verder zullen deze priesters een 
diepe innerlijke doorgronding hebben en een Goddelijk inzicht in de geheime dingen van God. Zij zullen in 
staat zijn om helder en duidelijk te profeteren en niet onduidelijk en raadselachtig, want zij zullen weten, 
hetgeen oorspronkelijk in elk wezen vervat is in hun eeuwig, natuurlijk tegenbeeld (het beeld wat God voor 
ogen staat). Zij zullen in staat zijn om ze (de hiervoor genoemde Goddelijke tegenbeelden) tevoorschijn te 
brengen naar de raad en ordinantie van God. De Here heeft in waarheid en gerechtigheid gezworen, dat aan 
Abraham en zijn nageslacht, naar de Geest, een heilig zaad op zal staan. Zij zullen in de laatste dagen voort-
komen en zich openbaren. 
De machtige Geest van Kores (de Heilige Geest, Die Kores dreef tot de tempelbouw, zie Ezra 1:1-2 en Zach. 
4:6) wordt aangewezen om de fundamenten van deze derde tempel (het nieuwe Jeruzalem, Zijn volmaakte 
Bruid, waarvan de Bruidsgemeente het begin zal vormen) te leggen en zijn opbouw te ondersteunen. 
Deze zijn de karakteristieken en merktekens, waaraan de reine, maagdelijke (Bruids)gemeente zal worden 
onderkend en onderscheiden van alle andere, die laag, vals en onecht zijn. Er moet een manifestatie van de 
Geest zijn, waardoor deze Gemeente wordt opgevoed en opgericht, wat de hemel op aarde brengt. Ze zal het 
rijk van het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte Bruid) hier vertegenwoordigen, opdat de geesten, die uit God 
geboren zijn, naar het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte Bruid), dat boven is, opstijgen, waar hun Hoofd 
(Jezus) in majesteit regeert. Slechts zij, die (in de geest) zijn opgevaren en Zijn heerlijkheid hebben ontvan-
gen, kunnen nederdalen en hetzelve met anderen delen. Hierdoor vertegenwoordigen zij Hem op aarde en 
zijn nu priesters, die aan Hem ondergeschikt zijn.  
Hij, Die opgevaren en verheerlijkt is, heeft Zichzelf als het ware een Schuldenaar gemaakt. Hij zal niet in 
gebreke blijven om zekere hoge en voortreffelijke instrumenten te bekwamen en toe te rusten, die hoogst 
nederig zullen zijn en klein zullen worden geacht, gelijk David; die Hij met eer en priesterlijke opperheer-
schappij zal vereren door de verstrooide schapen naar hen toe te trekken, om hen te vergaderen tot één kudde 
uit alle naties. 
Daarom zal er onder de menigten van gelovigen een heilig streven zijn en een vurig verlangen worden op-
gewekt, om tot de eerstelingen te mogen behoren voor Hem, Die uit de doden opgestaan is, en zo met Hem 
en voor Hem tot voortreffelijke werktuigen te mogen worden gemaakt, zodat zij, indien mogelijk, tot het ge-
tal der eerstgeborenen (zie Hebr. 12:23) van de Nieuw-Jeruzalem-Moeder (de Bruid van het Lam van God) 
mogen behoren. 
Alle waarachtige gelovigen van Zijn geestelijk Koninkrijk behoren tot de maagdelijke reine geesten te wor-
den gerekend, voor wie deze boodschap bestemd is. 
Wees waakzaam en versnelt uw pas!”  

Tot zover deze profetie uit 1619 
                                                 
16 Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:  
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem) 
die Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de 
aartsvader (d.i. voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Gen. 14:18). Melchi-
zedek was een priester van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in 
Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen 
wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering (d.i. geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ont-
wikkeld rondom deze Oudtestamentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie  Hebr. 7). De Schrift ziet hem, 
die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het 
Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het Levietische (d.i. Israëlitische tempeldienst van lagere rang). 
Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3 in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Gen. 
14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheimzinnig Wezen van bovenaard-
se oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst...”). Men spreekt aldus van “een priesterschap naar de 
ordening van Melchizedek”. 
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4. 
Wanneer zal begonnen worden met het scheppen van het nieuwe Jeruzalem, 

met de vorming van de Bruid van het Lam van God? 
De schepping van het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), de Bruid van het Lam van God, is een God-
delijke handeling van de eindtijd. Het zal de tijd zijn, dat Jezus Zich weer met Israël gaat bemoeien; namelijk, 
in de tijd van Daniël 9:27, gedurende de laatste jaarweek (van in totaal 7 jaar). Dan zal de eerste “steen”, 
zonder menselijke handen (d.i. zonder hulp van mensen), volmaakt geheiligd, volmaakt verlost van de sata-
nische zondemacht, zonder vlek of rimpel (zie Ef. 5:26-27), van de berg der zonde afrollen ten tijde van de 
10 koningen (of: wereldleiders) van Europa. 

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 koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprich-
ten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal 
overgaan: het zal al die 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. 

Deze “steen” zal de spits afbijten bij de openbaring van Gods koninkrijk op aarde, van het nieuwe Jeruzalem 
(de volmaakte bruid) van God. Daniël zegt hier, dat dit aan geen ander volk zal worden overgelaten, wat 
zeggen wil, dat deze “steen” een Israëliet zal zijn, één uit de 12 stammen van Israël. Deze mens zal door zijn 
geloof in Gods Woord hebben getoond, dat God waarlijk doet, wat Hij in Zijn Woord zegt.  
In zijn hart zal het respect voor alle menselijke regering “worden vermalen en te niet worden gedaan en de 
wind van de Geest zal het wegnemen“ (zie Dan. 2:35, 44). Hij zal enkel Jezus als zijn Koning aanvaar-
den . 
Velen zullen dan, hem ziende, in Gods volmaakt verlossend Woord geloven. Hierna zal in een rap tempo 
de “berg van geheiligde stenen”, de Bruid van het Lam van God, naar het door God voor de laatste dagen 
geplande getal van deze geheiligde gemeenschap van christenen, worden gevormd. In Matthéus 25:1-13 
profeteerde Jezus, dat de helft van de ware christenen van de eindtijd, de “wijzen” onder hen, daartoe zullen 
worden aangenomen  en zullen worden geformeerd tot leden van het Lam van God. Dit zal gebeuren als de 
laatste jaarweek van Daniël 9:27 begint. In die tijd zal de Zoon van God verstrekkende maatregelen treffen, 
waarvoor Hij onzichtbaar, in en door de Heilige Geest, naar de aarde zal wederkeren. 

De wederkomst van de Messias. 
De Messias zal onzichtbaar, in en door de Heilige Geest, naar de a arde wederkeren. Deze manifestatie 
van Hem – in en door de Heilige Geest – zal zich gedurende de laatste jaarweek van Daniël 9:27 ontwikke-
len. Hij zal Zichzelf dan manifesteren: 

• Als Michaël, de Goddelijke vorst van het volk van I sraël , om de vervallen tent van David weer op te 
richten.  

Dan. 12:1  Te dien tijde zal Michaël opstaan , de grote vorst, die de zonen van uw volk ter-
zijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken be-
staan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt be-
vonden. 

Amos 9:11-15  Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weer  oprichten , Ik zal haar 
scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen 
van ouds,  12 opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie Mijn Naam is uitgeroe-
pen, luidt het woord van de Here, Die dit doet.  13 Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat 
de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit (dit gebeurt in het 
1000-jarig Rijk); dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien.  14 Ik 
zal een keer brengen in het lot van Mijn volk Israel (dit gebeurt in de eerste helft van Daniëls laatste jaarweek – zie 
Dan. 9:27): verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn 
ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten.  15 Dan zal Ik hen planten 
in hun grond (SV: hun land), en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die (SV: het land dat) Ik hun 
gegeven heb, zegt de Here, uw God. 

• Als Bruidegom  om de formatie van de Bruid van het Lam van God, het nieuwe Jeruzalem, te leiden.  

Joël 2:23-27  En gij, kinderen van Sion! (beeld van alle christenen en ook de Messias-belijdende Joden) 
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 Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, 
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Vroege Regen en Late Regen (zie noot17
), zoals voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Ge-

meente).  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) overstromen.  25  Ik zal u vergoeden de jaren, 
toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager (zondemachten in de Gemeen-
te/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 be-
schaamd) worden.  27  Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël  (d.i. de Gemeente, Gods volk in 
geestelijke zin – zie noot

18
) ben , en dat Ik, de Here, uw God, ben, en niemand anders; Mijn volk zal nimmer-

meer te schande worden. 

Mal. 3:1-3  Zie, Ik zend Mijn bode (beeld van Zijn gezalfde, geroepen en uitgezonden arbeider), die (als pi-
onier) voor Mijn aangezicht de weg (voor)bereiden zal; plotseling  zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tem-
pel (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 Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij 
komt, zegt de Here der heerscharen19.  2  Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal be-
staan (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 blekers20.  3  Hij zal zitten, het zilver smeltend en reini-
gend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde en geroepen arbeiders van de Heer) reinigen (opdat Hij ze als 
Zijn gereinigde instrumenten kan gebruiken), Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er 
geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer21 (beeld 
van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – 
zie Joël 2:23). 

Matth. 25:6  En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tege-
moet! 

Openb. 12:1  En er werd een groot teken in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde: de Gemeen-
te/ Kerk) gezien: een vrouw (nl. de Bruid van het Lam van God – zie noot 12), met de zon (beeld van de Vader) be-
kleed, met de maan (beeld van de Zoon) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de Hei-
lige Geest) op haar hoofd. 

• Als Hoofd van de Gemeente  (Kerk) om de leiding van al het geestelijke werk in de Gemeenten in ei-
gen hand te nemen en om de grote wereldwijde opwekking te leiden.  

Ef. 1:9-10  door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het 
welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen,  10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden 
(d.i. de eindtijd), al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten 
(d.i. alles onder Zijn ‘stewardship’ te nemen.) 

Openb. 1:10-20  Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren (d.i. de dag van Zijn oordelen), 
en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,  11 zeggende: (Ik ben de Alfa en de Omega, 
de Eerste en de Laatste; en)22 Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven Ge-
meenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar 
Filadelfia en naar Laodicea.  12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En 
toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren,  13 en te midden van de kandelaren iemand als 
eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een 
gouden gordel;  14 en Zijn hoofd en Zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen als een 
vuurvlam;  15 en Zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en Zijn stem 
was als een geluid van vele wateren.  16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand (Hij neemt het 
´stewardship´ over de gemeenten in eigen hand) en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn 
aanzien (SV: aangezicht) was gelijk de zon schijnt in haar kracht.  17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood 
voor Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de 
Laatste,  18 en de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik 
heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.  19 Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en 
hetgeen na dezen geschieden zal.  20 Het geheimenis van de zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn 
rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven Gemeen-
ten, en de kandelaren zijn de zeven Gemeenten. 

Openb. 2 en 3  (zelf lezen s.v.p., vanwege de lengte niet vermeld) 

                                                 
17 Late of Spade Regen = Het beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest in de eindtijd  – zie Joël 2:23b en 28-29. 
18 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.”  
19 Zie noot 9. 
20 Zie noot 10. 
21 Spijsoffer volgens de Statenvertaling. 
22 Deze toegevoegde tekst  staat in de Statenvertaling ook nog vermeld. 
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Openb. 12:7-11  Toen brak er oorlog uit in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen, hier op aarde, beeld van 
de Gemeente/Kerk): Michaël (zie noot23

) en zijn engelen (de Here Jezus en Zijn gezalfde, hiertoe geroepen, predikers) 
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 neer-
geworpen 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 getuige-
nis (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. 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 (de oogst 
van een ontelbare menigte zielen tijdens de grote wereldwijde opwekking – zie Openb. 7:9).  16 En Hij, Die op de wolk 
gezeten was, zond Zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

• Als Goddelijke Rechter.  

Hab. 3:1-19  Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied.  2 Heer, ik heb Uw aankondi-
ging 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 beven (Hij is opgestaan om de aarde te oordelen – zie noot

24
), Hij kijkt en de 

volken springen op (Hij is gekomen om de naties te schudden – zie noot
25
). De aloude bergen worden verbrijzeld 

(de machten, die vanouds heerschappij hebben gevoerd, worden verpletterd), de eeuwige heuvels zinken ineen (d.i. bui-
gen 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 ont-
brand, 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 overstro-
men).  10 De bergen (d.i. de aardse machten) zien U en beven van angst, een stortvloed van water kolkt voor-
bij. 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 Isra-
el) 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 aange-
vreten, 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 bin-
nen 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 r edt.   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. Om de zegeloordelen te brengen over de vervallen Gemeenten/Kerk.  

                                                 
23 Michaël is  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). 
24 Zie eventueel de studie “De Dag van JaHWeH (de Dag des Heren) ” op www.eindtijdbode.nl  
25 Zie de studie “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de were ld schudden ” op www.eindtijdbode.nl  
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Openb. 5 en 6   (zelf lezen s.v.p., vanwege de lengte niet vermeld) 

2. Om de bazuin oordelen te brengen over de wereld, waarin de ongerechtigheid zich heeft vermenigvul-
digd. 

Openb. 8 en 9   (zelf lezen s.v.p., vanwege de lengte niet vermeld) 

3. Om de fiool oordelen te brengen over de antichristelijke wereld. 

Openb. 16   (zelf lezen s.v.p., vanwege de lengte niet vermeld) 

• Als Koning der koningen en Heer der heren . 

De Messias zal dan zichtbaar en lichamelijk wederkeren – in heerlijkheid, in pracht en majesteit – op de 
wolken van de hemel met de laatste bazuin  aan het eind van de laatste jaarweek van Daniël 9:27.  

Matth. 24:29-31  Terstond NA de verdrukking  
(de Grote Verdrukking – zie noot

26
) van die dagen zal de 

zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen 
en de machten der hemelen zullen wankelen.  30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen ver-
schijnen  aan de hemel en dan zullen alle stammen (SV: de geslachten) der aarde zich op de borst slaan 
en zij zullen de Zoon des mensen zien komen (dus is dit de zichtbare Wederkomst) op de wolken des he-
mels , met grote macht en heerlijkheid.  31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal  en 
zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 
Thess. 4:15-17) uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. 

Openb. 6:12-17  En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aard-
beving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.  13 En de sterren 
des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een 
harde wind geschud wordt.  14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg 
en eiland werd van zijn plaats gerukt (door zware aardbevingen).  15 En de koningen der aarde en de groten 
en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de 
holen en de rotsen der bergen;  16 en zij (die hun hart en leven dus NIET aan Christus hebben gegeven, de zgn. on-
rechtvaardigen) zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van 
Hem, Die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;  17 want de grote dag van Hun toorn is 
gekomen en wie kan bestaan (d.i. voor Zijn aangezicht staande blijven)? 

Openb. 19:11-21 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt 
genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.  12 En Zijn ogen 
waren een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen (SV: koninklijke hoeden) en Hij droeg een geschre-
ven naam, die niemand weet dan Hijzelf.  13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd 
was, en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods.  14 En de heerscharen (het Goddelijke leger, namelijk de 
144.000), die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.  15 
En uit Zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmee de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden 
met een ijzeren staf (SV: roede) en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn 
Gods, des Almachtigen.  16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij geschreven de naam: Koning der 
koningen en Here der heren.  17 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei 
tot alle vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd (SV: het 
avondmaal) Gods,  18 om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het 
vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen 
en slaven, kleinen en groten.  19 En ik zag het beest (d.i. de antichrist) en de koningen der aarde en hun le-
gerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn (Goddelijk) 
leger (de 144.000).  20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn 
ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die 
zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden (de antichrist en de valse profeet) 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 al de vogels werden verzadigd van hun vlees. 

Daniël hoofdstuk 12 
Dan. 12:1-13  Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde 
staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, 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 geschreven wordt bevonden.  2 
Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot 
versmading, tot eeuwig afgrijzen.  3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en 
die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.  4 Maar gij, Daniël, 
houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de 
kennis zal vermeerderen.  5 En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de één aan deze oe-
ver van de rivier, en de ander aan gene oever der rivier,  6 en de één zei tot de man die met linnen klede-
ren bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoelang toeft het einde dezer wonderbare 
dingen?  7 Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de 

                                                 
26 “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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rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechterhand en zijn linkerhand naar de he-
mel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de 
macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.  8 Ik nu hoorde het wel, maar be-
greep het niet en zei: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen?  9 Doch hij zei: Ga heen, Daniël, 
want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.  10 Velen zullen zich laten reinigen en 
zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het 
verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.  11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt ge-
staakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig 
dagen;  12 welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. 13 Maar 
gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. 

Michaël, Israëls Koning, de Here Jezus Christus, zal dan opstaan, en zal Zich weer gaan bemoeien met het 
volk Israël. Dat is dus aan het begin (de eerste 3½ jaar) van de laatste jaarweek van de 70 jaarweken van 
Daniël 9:24-27. Dan is er een tijd (de laatste 3½ jaar van de laatste jaarweek) van grote benauwdheid als 
nimmer tevoren. In die tijd zal Israël verlost worden (zie Dan. 12:1, hierboven vermeld). Aan het eind van de-
ze jaarweek, dus na 7 jaren, zullen de rechtvaardige doden opstaan ten eeuwigen leven en de onrechtvaar-
dige doden (1000 jaar later, zie Openb. 20:5) tot eeuwige afgrijzing (zie Dan. 12:2, hierboven vermeld). Deze 
opstanding van de rechtvaardige doden zal gebeuren als Jezus als Koning lijfelijk zal terug komen met de 
wolken des hemels.  

In de eerste helft van die laatste jaarweek (namelijk: de eerste 3½ jaar) zal een groot licht van de Heilige 
Geest over de wereld komen, zodat valse visies van het Woord zullen wijken en de verkondiging van het 
eeuwige Evangelie zal dan doorbreken met kracht.  

Jes. 9:1  Het volk dat in (geestelijke) donkerheid wandelt, ziet een groot licht ; over hen die wonen in 
een land van diepe (geestelijke) duisternis, straalt een licht (nl. Zijn openbarend licht dat geestelijk inzicht schenkt). 

De leraars zullen geestelijk blinken als de zon en de verkondigers van het Evangelie zullen velen (zie Dan. 
9:27; ontelbaren  volgens Openb. 7:9) rechtvaardigen ten tijde van de grote wereldwijde opwekking (zie Dan. 
12:3, hierboven vermeld). In de tijd van het einde zullen velen Gods Woord onderzoeken en zal de weten-
schap vermenigvuldigd worden (zie Dan. 12:4, hierboven vermeld).  

Hoe lang duurt de tijd van Gods wonderlijk handelen, de terugkeer van Israël en de grote opwekking? (zie 
Dan. 12:6, hierboven vermeld). Het antwoord van de Heer (de Man bekleed met linnen, Die boven het water 
van de rivier was) was: “een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft”, dus: 3½ jaar. Dan zal Israëls ver-
strooiing hersteld zijn en het hele volk (alle 12 stammen) zijn teruggekeerd naar Kanaän (zie Dan. 12:7, hier-
boven vermeld). Velen zullen in die eindtijd geestelijk gereinigd worden, en de goddeloosheid en ongerech-
tigheid zal tot het uiterste toenemen (zie Dan. 12:10, hierboven vermeld).  

Openb. 22:11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie 
rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 

In de 2de helft van Daniëls laatste jaarweek zal de grote verdrukking beginnen, want dan zal de verwoesten-
de gruwel (de antichrist) als god in de tempel zitten. 

Matth. 24:15  Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël ge-
sproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – 

Dan zal de genadedeur gesloten worden en zal niemand meer deel kunnen nemen aan de reiniging door het 
Bloed van het Lam van God, want dit “voortdurend offer” (NBG: ´dagelijks offer´) zal dan door de Heer weg-
genomen worden, behalve in Israël. Dan zal er tot het einde toe een verwoesting zijn, die door de uitgieting 
van de 7 fiolen van Gods toorn zal plaats hebben en die uit zullen monden in Armageddon (zie Dan. 12:11, 
hierboven vermeld). 

Dan. 9:2  En hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige 
Geest)

27 zal velen het verbond versterken (nl. door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid)28
 een week 

(d.i. 7 jaar); en in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal hij het slachtoffer (beeld van aanvaarding van en deel-
name aan [zie noot

29
] het offer van Gods Lam op Golgotha, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt)

30 

                                                 
27 Maleáchi 3 vers 1:  “Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienst-
knechten 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).” 
 

28 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, on-
zichtbaar 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).”  
 

29 2 Korinthe 4:10-11: “Te allen tijde  het sterven van Jezus in het lichaam omdragende (d.i. bereid zijn om af te 
sterven aan het oude, zondige leven) opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 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 .”  
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en het spijsoffer (beeld van de geestelijke spijze, nl. de gezalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen ko-
men 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, zie noot 29 en 30, waarna de Bruid wordt weggenomen en de Grote Ver-
drukking, 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”)

31
 zal een verwoester (d.i. de antichrist) zijn, 

ook tot de voleinding (van deze huidige antichristelijke wereld) toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort 
worden over de verwoeste. (SV) 

Jer. 30:11  Want Ik ben met u (Israël), luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal 
met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afre-
kenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan. 

Deze tijd van de antichrist en van de 7 fiooloordelen zal 1290 dagen zijn (d.i. 42 maanden of 3½ jaar, de 
laatste helft van de laatste jaarweek). In deze tijdsperiode zullen de 2 getuigen (Mozes en Elia) Koning Je-
zus op aarde vertegenwoordigen. 

Openb. 11:3-14  En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven (d.i. opdracht geven) om, met een zak bekleed, 
te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.  4 Dit zijn de twee olijfbomen (beeld van Jezus als Koning) en 
de twee kandelaren (beeld van Jezus als Hogepriester – beide verwijzen naar Mozes en Elia), die voor het aangezicht 
van de Here der aarde staan.  5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond 
en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden.  
6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun 
profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan 
met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.  7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal 
het beest (de valse profeet), dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen 
en hen doden.  8 En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom 
en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd.  9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn 
er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.  
10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zen-
den, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.  11 En na die drie en een 
halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op 
allen, die hen aanschouwden.  12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hier-
heen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.  13 En te 
dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad (Jeruzalem) stortte in, en zevenduizend 
personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God 
des hemels eer.  14 Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig. 

Op de 1335ste dag (1½ maand later) zal de lichamelijke terugkeer van de Here Jezus Christus als Koning 
een feit zijn (zie Dan. 12:12, hierboven vermeld). 

Zach. 14:1-4  Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw mu-
ren 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.  3 
Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de 
krijg;  4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor 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. 
Tijdelijke scheidingen in het tot dan gevormde, nieuwe Jeruzalem. 

Na de bruiloft van het Lam, de geestelijke éénwording van Lichaam en Hoofd van Christus, ontwikkelt de 
“mannelijke zoon”, de 144.000, zich in de geestelijke schoot van de Bruid van het Lam van God en onder-
scheidt zich daarna van het bruidslichaam. Hij wordt, zoals het Woord het zegt, geestelijk uit haar geboren. 

Openb. 12:5  En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen (SV: een mannelijke zoon, zijnde de 
144.000), dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar 
God en Zijn troon. 

Jes. 66:7-11  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 (de Bruid of Bruids-

                                                                                                                                                                  
30 Alleen door het geloof in – en het aanvaarden van – het offer van Zijn leven kunnen wij behouden worden, want het is 
Zijn bloed dat ons reinigt (zie o.a. Matth. 26:28, Joh. 6:47-58, Rom. 3:21-25, 5:9, 1 Joh. 1:7). Zonder bloedstorting – of 
zonder geloof in het offer van Zijn bloedstorting – is er geen vergeving mogelijk (Hebr. 9:22, maar ook de verzen 11-15).  
Conclusie : Deze zgn. genadetijd – de tijd dat we, door geloo f in het offer van Christus, behouden kunnen wor-
den – houdt dus op NA de eerste helft van de laatst e jaarweek van Daniël 9 vers 27. 
31 Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen… – De grot e hoer van Openbaring 17 ” op 
www.eindtijdbode.nl  
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gemeente) heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde (in geestelijke zin) haar kinderen (de 144.000). 
9 Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here. Of ben Ik één, die doet baren en toesluit? zegt uw 
God. 10 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar 
met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 
opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst (beeld van de geestelijke spijze die zij, d.i. de Bruid, 
uitdeelt).  

Daarna wordt hij (de mannelijke zoon, zijnde de 144.000) weggerukt tot God en Zijn troon. Hij wordt opge-
nomen door de Geest van God. Dit is de eerste wegname  uit het midden van de Gemeente.  

Als de Bruid van het Lam van God haar werk op aarde heeft volbracht en de grote verdrukking in het midden 
van de laatste jaarweek is begonnen, wordt de Bruid van het Lam, net als Filippus (zie Hand. 8:39), nog zijn-
de in haar aardse lichaam, door de Heilige Geest naar haar plaats in de woestijn weggevoerd, buiten het ge-
zicht van de slang, van de duivel. 

Openb. 12:6  En de Vrouw (van het Lam) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door 
God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen (de 3½ jaar van de grote verdrukking) onderhouden zou 
worden. 

Openb. 12:13-17 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de Vrouw (van 
het Lam) vervolgd, die het manneke (nl. de 144.000) gebaard had. En de Vrouw zijn gegeven twee vleugels 
van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd 
(1 jr.), en tijden (2 jr.), en een halve tijd (½ jaar – in totaal dus 3½ jaar) buiten het gezicht van de slang. En de 
slang wierp uit haar mond achter de Vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen 
wegvoeren. En de aarde kwam de Vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, 
welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de Vrouw, en ging heen om krijg 
te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus 
Christus hebben (weliswaar oprechte, maar nog geen volmaakte christenen – zie Openb. 20:4) (SV) 

Dit is de tweede wegname  uit het midden van de Gemeente. Alle andere christenen (de overigen van haar 
zaad – zie vers 17), de ontelbaren van Openbaring 7:9 en de voorhof van Openbaring 11:1-2, die de vol-
maakte verlossing  van de zonde nog niet hebben bereikt, worden door de antichrist vervolgd en gedood, 
behalve de Israëlieten, die naar Kanaän zijn opgetrokken en daar onder de bescherming staan van de 2 
Goddelijke getuigen, Mozes en Elia (zie Openb. 11:3-14, reeds eerder geciteerd). 

Openb. 7:9-17  Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon , uit alle volk en 
stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met 
palmtakken in hun handen.  10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die 
op de troon gezeten is, en van het Lam!  11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en 
de vier dieren (letterlijke vertaling: levende wezens), en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en 
aanbaden God,  12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de 
eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.  13 En één van de oudsten 
antwoordde en zei tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij ge-
komen?  14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het, die komen uit 
de grote verdrukking  (onthoofd om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God – zie Openb. 20:4); en zij heb-
ben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam.  15 Daarom zijn zij voor de 
troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal Zijn 
tent over hen uitspreiden.  16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op 
hen vallen, noch enige hitte,  17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen 
voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 

Openb. 11:1-2  En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de 
tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden.  2 Maar laat de voorhof (beeld van de ongeheiligde 
christenen), die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij 
zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking). 

Wij zien hier, dat het “voorhofs-gedeelte van de Gemeente, zowel als het “heiligdoms-gedeelte, beide, de 
heilige stad, het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), wordt genoemd. Ook zien wij, dat degenen, die 
genade bij God hebben gevonden tijdelijk  in vier groepen worden verdeeld: 

1. de eerstelingen of 144.000, die weggerukt worden tot God en Zijn troon, 
2. de Bruid van het Lam van God, die weggevoerd wordt naar de woestijn, 
3. de ontelbaren, die in de grote verdrukking als martelaren zullen sterven onder de hand van de antichrist,  
4. de Israëlitische christenen, die niet tot de Bruid behoren, en naar  Kanaän zijn getrokken. 
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Een engel toonde de apostel Johannes het nieuwe Jer uzalem 
dat God in de eindtijd tot stand zal brengen. 

(zie Openb. 21:9-10) 

6. 
De volmaking, in steeds toenemende mate, van het hele, nieuwe Jeruzalem, 

gedurende de tijd van het 1000-jarige vrederijk van Koning Jezus.  
Gedurende deze 1000 jaren zullen alle zielen van alle tijden, die Gods genade smaken, in dit aardse  vrede-
rijk van Koning Jezus 1000 jaren leven en wonen. Zij vormen samen het nog onvoltooide, nieuwe Jeruzalem. 
Het zijn: 

1. de in de Christus natuur volmaakte 144.000 eerstelingen van God en van het Lam van God, 
2. de Bruid van het Lam van God, 
3. de ontelbare zielen van de eindtijd, die door de antichrist zijn gedood, 
4. de menigte rechtvaardigen uit alle tijden, ook die uit het oude verbond. 

Deze allen zullen opgestane geesten zijn met eeuwige opstandings-lichamen. Zij allen moeten in die 1000 
jaren van het Vrederijk van Koning Jezus worden gebracht tot de mate van de grootte van de volheid in 
Christus. 

Ef. 4:13   totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods be-
reikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

2 Thess. 1:10    Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met ver-
bazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof ge-
vonden bij u. 

Sommigen zullen reeds zijn in de functie van koningen en van priesters naar de ordening van Melchizedek 
(zie noot 16). 

1 Petr. 2:9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige 
natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht 
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Openb. 3:21  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. 

Openb. 5:10  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij 
zullen als koningen heersen op de aarde. 

Openb. 20:4  En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, 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 overigen van haar zaad – zie Openb. 12:17) en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die 
het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weer levend en 
heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 

Weer anderen worden, omdat zij geestelijk nog niet volgroeid zijn, in zekere mate ingevoegd in de re-
geringsstructuur van het Koninkrijk Gods. 

Luk. 19:17-19  En hij zei tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw ge-
weest zijt, heb gezag over tien steden.   18 De tweede kwam en zei: Uw pond, heer, heeft vijf ponden 
opgebracht.  19 Hij zei ook tot hem: En gij, wees heer over vijf steden.  

De grote massa van rechtvaardigen (in Christus en door het geloof), ook zij uit het oude verbond, die geen 
heiligmaking in Christus hebben ondergaan moeten hun ontwikkeling in de Christusnatuur nog helemaal on-
dergaan. Over hen zal door de volmaakten in Christus in liefde en wijsheid worden geregeerd tot ook zij 
geestelijk volwassen zijn geworden en hierdoor niet langer onder curatele worden gesteld. Zo zal het hele 
nieuwe Jeruzalem (de Bruid van het Lam) gedurende die 1000 jaren hoe langer hoe meer groeien tot vol-
maakte wasdom en Goddelijke heerlijkheid. 

Hebr. 11:40  daar God iets beters met ons (de Bruid) voor had, zodat zij (dus ook de gelovigen uit het 
oude verbond) niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen (in het 1000 jarig Rijk van Christus). 

Maar allen hebben reeds na de opstanding geestelijke lichamen  als dat van Jezus Christus na Zijn opstan-
ding uit de dood en dragen, de één meer dan de ander, het beeld van de hemelse mens. 

1 Kor. 15:42-44  Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, 
en opgewekt in onvergankelijkheid;  43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt 
gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.  44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geeste-
lijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.  

Luk. 24:36-43  En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden;  37 en zij werden ont-
zet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen.  38 Doch Hij zei tot hen: Waarom zijt gij ont-
steld en waarom komen er overwegingen op in uw hart?  39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten, dat Ik het 
zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb.  40 En 
bij dit woord toonde Hij hun Zijn handen en voeten.  41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden 
en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten?  42 Zij reikten Hem een stuk van een ge-
bakken vis toe.  43 En Hij nam het en at het voor hun ogen. 

Joh. 20:19-20  Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de disci-
pelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun 
midden en zei tot hen: Vrede zij u!  20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zij-
de. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. 

Jezus kon Zich na Zijn opstanding vergeestelijken (door muren en gesloten deuren gaan), als wel Zich mate-
rialiseren en voedsel tot Zich nemen. 

Die lichamen van allen zijn dus: 
• onverderfelijk, 
• heerlijk, 
• krachtig,  
• geestelijk, net als dat van de engelen. 
 

Mark.  12:25  Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten hu-
welijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen. 

Reeds bij de opstanding uit de doden is dit het geval. 

2 Thess. 1:10  wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn (opgestane) heiligen 
en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft 
geloof gevonden bij u. 

Dit is nodig, want het aardse klimaat en de temperatuur van de aarde zal dan heel anders zijn dan thans het 
geval is. 

Jes. 30:26  Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht 
van de gloeiende zon zevenvoudig  als het licht van zeven dagen; op de dag, waarop de Here de breuk 
van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest. 

Vlees en bloed zullen dus in dat koninkrijk niet  kunnen leven en zullen dat ook niet beërven . 
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1 Kor. 15:50  Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet 
beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 

In deze 1000 jaren zal heel het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid) zich op aarde ontwikkelen tot vol-
maaktheid en tot Goddelijke heerlijkheid en alle bewoners ervan zullen dit zien  en zich in dezelve verheu-
gen.   

Openb. 21:11  en zij (de bruid, het nieuwe Jeruzalem) had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek 
op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 

Aan het einde van die 1000 jaren zullen ook de onrechtvaardige doden uit de dood opstaan, maar dan tot 
hunlieder eeuwige afgrijzing.  

Dan. 12:2  Velen van hen die (lichamelijk) slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen 
tot eeuwig leven en genen (de ongelovigen / ongehoorzamen) tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. 

Zij zullen door satan dan worden verleid om het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid) aan te vallen.  

Openb. 20:7-10  En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis wor-
den losgelaten,  8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en 
Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.  9 En zij kwamen op 
over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad (het nieuwe Jeru-
zalem); en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,  10 en de duivel, die hen verleidde, werd ge-
worpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest (de antichrist) en de valse profeet zijn, en zij zul-
len dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. 

God zal het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid) dan wegvoeren naar haar hemelse positie. 

7. 
Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, in haar eeuwige,  

hemelse positie. 
Openb. 21:1-27  En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de 
eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.  2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeru-
zalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.  3 En ik 
hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent (woning) van God is bij de mensen en Hij zal bij 
hen wonen32, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn33,  4 en Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, 
want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  5 En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle din-
gen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.  6 En Hij sprak tot mij: Zij 
zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron 
van het water des levens, om niet.  7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, 
en hij zal Mij een zoon zijn34.  8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de 
hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van 
vuur en zwavel: dit is de tweede dood.  9 En er kwam één van de zeven engelen met de zeven schalen, 
die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de 
bruid, de vrouw des Lams.   10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij 
toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende  uit de hemel, van God;   11 en zij had de heer-
lijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.  12 En 
zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op 
de poorten geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls.  13 Naar het oosten 
waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen 
drie poorten.  14 En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf 
apostelen des Lams.  15 En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok, om de stad op te meten, en 
haar poorten en haar muur.  16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar 
breedte; en hij mat de stad met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar 
hoogte waren gelijk.  17 En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelen-
maat is.  18 En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas.  
19 En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fun-
dament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd,  20 het vijfde sardo-
nyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chryso-
praas, het elfde saffier, het twaalfde amethist.  21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort 
afzonderlijk was uit een parel; en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.  22 En 
een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.  23 En de 

                                                 
32 Ik zal in  hen wonen – 2 Kor. 6:16. Zie ook nog noot 3. 
33 Zie noot 32. 
34 Ook dochters worden in de eeuwigheid (geestelijke) zonen van God. 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. 



 

                                                                             Het nieuwe Jeruzalem 20 

stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht 
haar en haar lamp is het Lam.  24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde 
brengen hun heerlijkheid in haar;  25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar 
zal geen nacht zijn;  26 en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden.  27 En in 
haar zal niets onreins binnenkomen , en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die ge-
schreven zijn in het boek des levens van het Lam.  

Nu is alles gereed om Gods profetisch visioen van de eeuwigheid in vervulling te doen komen: de Bruid van 
het Lam van God, het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid) als de eeuwige derde macht  op Gods he-
meltroon in Goddelijke wijsheid en liefde in de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde(n) heersend. 

• JaHWeH, onze Vader en onzichtbare God, heeft de opperheerschappij ;  
• de tweede macht heeft de eeuwige Zoon van God, de Christus, in Wie de Vader in alle volheid lichame-

lijk woont (zie Kol. 2:9); 
• de derde macht heeft de Bruid van het Lam, het nieuwe Jeruzalem (Zijn volmaakte bruid), in wie de 

Geest van JaHWeH, onze God, ook in volheid woont (zie Ef. 3:18-19) 
 

Kol. 2:9   want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 

Ef. 3:18-19  zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en 
lengte en hoogte en diepte is,  19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat 
gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 

Openb. 3:21  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. 

1 Kor. 3:22  hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toe-
komst, het is alles het uwe  

Alles  is dan van ons, maar wij zijn van Christus en Christus is van God (de Vader). 

1 Kor. 15:25-28  Want Hij (de Zoon) moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden (van God) onder 
Zijn voeten (van de Gemeente) zal gelegd hebben.  26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt (NBG: die 
onttroond wordt), is de dood.  27 Want Hij (de Vader) heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wan-
neer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen (d.i. uitgezon-
derd) wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.  28 En wanneer Hem (de Zoon) alle dingen zullen on-
derworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem (de Zoon) alle dingen on-
derworpen heeft (aan de Vader), opdat God zij alles in allen (nl. in de Zoon èn in ons). (SV) 

De eeuwige Zoon van God moest eerst aan de rechterhand van de Vader op Gods troon zitten, totdat alle 
vijanden van God en Zijn koninkrijk zijn overwonnen. 

Ps. 110:1  Aldus luidt het woord des Heren (God) tot mijn Here (Christus): Zet u aan mijn rechterhand, 
totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. 

Kol. 3:1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, gezeten aan de rechterhand Gods. 

Als alle vijanden aan Zijn voeten onderwopen zijn, onderwerpt de Zoon Zich weer aan de Vader. Hij was van 
de Vader uitgegaan (zie Joh. 8:42) en verenigt Zich nu weer met Hem. Hij zat tot dan aan Gods rechterhand, 
maar nu wordt de eenheid van God weer hersteld en is de almachtige JaHWeH weer Alles en in allen . 

Deut. 6:4   "Hoor, o Israël, JaHWeH is onze God, JaHWeH is Één (Persoon)." (letterlijk vertaald – zie ook 
Markus 12:29) 

Dan is de Zoon wederom in de Vader en de Vader in de Zoon. Dan heeft de Zoon Zijn heerlijkheid, die Hij 
had, voor de wereld geschapen was, weer terug; Zijn heerlijkheid, die door de zonde van de mens verdorven 
was. 

Rom. 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven (d.i. missen / ontberen) de heerlijkheid Gods 

Joh. 17:5  En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de we-
reld was. 

Nu is alles weer hersteld en heeft Hij door Zijn arbeid een rijke, rijke oogst binnengehaald: de ontelbare 
schare van zonen Gods, Zijn Bruid, het nieuwe Jeruzalem die Hij dan aan de Vader voorstelt . 

Hebr. 2:13b Ziehier Ik en de kinderen, die God Mij gegeven heeft.  

Nu is Hij de Eerstgeborene onder vele, ontelbare broeders, die dezelfde heerlijkheid  hebben als Hij! 

Rom. 8:29 Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan 
het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen 

God zij al de glorie! Amen. 
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