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Een profetische Bijbelstudie
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Uitgave: juni 2004

Algemene noot:
1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze overgenomen uit de NBGvertaling van 1951. Wel zijn er af en toe woorden vervangen door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt, zodat u in één
oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk
ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat
waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt
4 hierboven.

Nieuwe opmaak: april 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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God gaat Gemeente en wereld schudden

God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de volkeren der wereld schudden.
Haggai 2:7-8a
Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de
hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dat is de Gemeente/Kerk) en de aarde (de ongelovige wereldbevolking), de zee en
het droge (de natuur) doen beven (letterlijke vertaling: schudden). 8 Ja, Ik zal alle volken doen beven (schudden).

Waarom gaat de Here de naties schudden?
1. De Here gaat al de naties in de eindtijd, vlak voor Zijn wederkomst, schudden, omdat de ongerechtigheid onder
de naties zich heeft vermenigvuldigd en zich verder gaat vermenigvuldigen.
Matth. 24:12
verkillen.

En omdat de wetsverachting (d.i. de ongerechtigheid) toeneemt, zal de liefde van de meesten

Luk. 17:26-29
En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen (van de
wederkomst) van de Zoon des mensen: 27 zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen
(men geeft prioriteit aan het aardse) tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. 28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van
de hemel en verdelgde hen allen.
Gen. 6:5-8
Toen de Here zag, dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de
aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 7 En de Here zei: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb,
van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen van de Here.
Ps. 2:1-5
Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid (ongerechtigheid)? 2 De koningen der aarde (de regeringsleiders) scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here
en Zijn gezalfde (de Gemeente/Kerk) 3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! 4 Die
in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn
gramschap
Obadja :15
Want nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan
worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.
2. De Here God brengt dus in de eindtijd Zijn oordelen over de aarde om haar bewoners tot bekering te brengen.
Jes 26:9b
tigheid.

wanneer uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerech-

Zef. 1:14-18
Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst,
een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en
van dikke duisternis, 16 een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en
tegen de hoge hoektorens. 17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van Zijn
naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners
der aarde bereiden.
Zef. 2:1-3
Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, 2 voordat het besluit tot uitvoering komt (als kaf gaat een dag voorbij) voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u
komt de dag van de toorn des Heren. 3 Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des
Heren.
Hij wil namelijk vóór Zijn wederkomst nog een grote zielenoogst van ontelbare zielen in Zijn hemels Koninkrijk
brengen.
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken
in hun handen.
Ook Paulus profeteerde van deze Goddelijke schudding in de eindtijd.
1 Thess. 5:1-3
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven
wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 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.
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Hij spreekt van een plotseling verderf, dat over de wereld komt, dat de wereld zal ervaren als de weeën van een
zwangere vrouw. Weeën van een zwangere vrouw, als haar tijd van baren gekomen is, geschieden plotseling, in
steeds toenemende mate en met steeds snellere opeenvolging.
Mijns inziens is deze schudding door de Heer van de naties al begonnen.
3. Hij zal Zijn volk, het natuurlijk Israël, van hun vijanden en belagers verlossen.
Gij trekt uit tot redding van Uw volk (Israël), tot redding van Uw gezalfde (de Gemeente/Kerk).

Hab. 3:13a

4. Hij zal de ware kinderen Gods, die Hem boven alles liefhebben, bewaren.
Net zoals Hij Noach en zijn gezin tijdens de zondvloed veilig bewaarde, en de kinderen Israëls gedurende de 10e
plaag, toen de Hij de eerstgeborenen van Egypte sloeg, zo zal Hij de ware kinderen van God, die Hem liefhebben,
in Zijn schuilplaats veilig bewaren tegen Zijn oordelen en tegen satans aanvallen.
Ps. 91:1-16
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de
Almachtige. 2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. 3 Want Hij is
het, die u redt van de strik van de vogelvanger (d.i. satan), van de verderfelijke pest. 4 Met Zijn vlerken beschermt Hij u, en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; Zijn trouw is schild en pantser. 5 Gij hebt niet te
vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt (de gevaren van de oorlog); 6 voor de
pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. 7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; 8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. 9 Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste
hebt gij tot uw schutse gesteld; 10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; 11 want
Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; 12 op de handen zullen zij u
dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang
zult gij vertrappen. 14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij Mijn
naam kent. 15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. 16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.
Ps. 124:8

Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hoe doet de Here dat?
1

1. Hij komt in de eindtijd onzichtbaar in en door de Heilige Geest (Zijn 7 Geesten) naar deze donkere aarde en
wereld toe; Hij zal dan door Zijn kinderen kennelijk in hun midden ervaren worden, temidden van maatschappelijk en politiek middernachtelijke omstandigheden. Hij brengt over en in de Gemeente/Kerk en de ongelovige
wereldbevolking en in de natuur Zijn steeds in kracht toenemende oordelen (zegeloordelen, bazuinoordelen
en fiool- of schaaloordelen – zie Openbaring, de hoofdstukken 6-9, 11:15-19, 15:16).
Joël 2:27a

En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben.

Openb. 5:6
En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijke vertaling: levende wezens)
en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven
2
Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.

Habakuk 3 vers 3-19:
Ik zal de volgende verzen, die in de NBG-vertaling zijn weergegeven, steeds laten volgen door een vrije interpretatie van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst.
Vers 3:

God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. sela Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof.

God komt (in en door de Heilige Geest) neder van de troon der wijsheid, de Heilige komt neder van Gods berg. Zijn
majesteit bedekt de hemelen, Zijn lofprijs vervult de aarde.
Vers 4:

Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel van Zijn
kracht.

Er is een glorie als die van het licht. Lichtstralen gaan uit van Zijn handen, daarin ligt Zijn kracht verborgen.
Vers 5:

Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt Hem op de voet.

Pestilentie en oordeel gaan Hem vooruit.
Vers 6:

Hij staat en doet de aarde schudden; Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen, de aloude bergen liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen; de eeuwenoude wegen zijn
Zijne.

1

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E.
van den Worm. (noot – AK)
2
Zie noot 1.
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Hij is opgestaan om de aarde te oordelen; Hij is gekomen om de naties te schudden; de machten, die vanouds
heerschappij hebben gevoerd, worden verpletterd! De eeuwige heuvelen buigen zich voor Hem, Hij bepaalt, hoe
de eeuwigheid zich gaat ontwikkelen!
Vers 7:

Ik zie de tenten van Kusan onder druk, de tentkleden van het land van Midjan sidderen.

Ellende komt over de tenten van Kusan, de tenten van het land van Midian (de Arabische volkeren) sidderen!
Vers 8:

Is tegen de rivieren, o Here, is tegen de rivieren Uw toorn ontbrand, of tegen de zee Uw verbolgenheid, dat Gij rijdt op uw paarden, op 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?
Vers 9:

Reeds is uw boog ontbloot, Gij hebt U voorzien van pijlen in overvloed. Gij splijt de aarde tot rivieren,

Uw Woord openbaart U met macht door middel van Uw overvloedige oordelen. U teistert de aarde door de rivieren
te doen overstromen.
Vers 10:

de bergen zien U, zij beven, stromen van water trekken voorbij, de watervloed verheft zijn stem, hij
steekt zijn handen omhoog.

De aardse machten zien U en beven, volkeren ontvluchten hun eigen land en trekken naar andere oorden en vragen daar asiel aan.
Vers 11:

De zon, de maan treden terug in haar woning, wegens het licht van Uw voortsnellende pijlen, wegens de glans Uwer bliksemende speer.

Middernachtelijk duister heerst op aarde vanwege Uw oordelen, zij gaan als pijlen, die flikkeren als een geworpen
spies.
Vers 12:

In gramschap doorschrijdt Gij de aarde, in toorn dorst Gij de volkeren.

In gramschap doortrekt Gij de wereld. In toorn slaat U in op de naties.
Vers 13:

Gij trekt uit tot redding van Uw volk (Israël), tot redding van Uw gezalfde (de Gemeente/Kerk). Gij verbrijzelt het bovenste van des goddelozen huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen.

U trekt uit tot redding van Uw volk (Israël), tot redding van Uw gezalfde (Uw Gemeente/Kerk). U slaat de leider der
goddelozen neer en vernietigt zijn huis tot de fundamenten ervan toe.
Vers 14:

Gij doorsteekt met zijn eigen pijlen het hoofd zijner krijgslieden, die aanstormen om mij te verstrooien met een gejuich, alsof zij de ellendige in een schuilhoek verslonden.

U doet hun eigen legers, die aangestormd zijn, om mij te vernietigen, elkaar met hun eigen wapens vernietigen. Zij
hebben op geheime plaatsen zich verkneukeld en hebben gedacht die “kleine” wel te kunnen verslinden.
Vers 15:

Gij betreedt met Uw paarden de zee, de schuimende vloed der grote wateren.

Nu komt U met macht in de wereld en stormt op de volkeren in.
Vers 16:

Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan sidderden mijn lippen; bederf
kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond; toch zal ik rustig afwachten de dag
der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk dat met benden ons aanvalt.

Toen ik deze boodschap hoorde, beefden mijn buik en mijn lippen; slapte overviel mij. Wel zal ik in deze tijd van
benauwdheid, wanneer ons volk een invasie ondergaat, rusten.
Vers 17:

Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de
olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven
zijn en er geen runderen in de stallingen zijn,

Ofschoon de vijgenboom (Israël als politieke staat) dan niet bloeien zal, de wijnstok (de Gemeente/Kerk) geen
vrucht voortbrengt, de olijfboom faalt in zijn vruchtdracht, en de velden geen spijs voortbrengen zullen en de kudde
van de schaapskooi is afgesneden, en er geen runderen meer in de stallingen zijn (ofschoon er dan ontkerkelijking
wezen zal),
Vers 18:

nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.

Toch zal ik juichen in de Here en jubelen in de God van mijn heil!
Vers 19:

De Here Here is mijn kracht; Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn
hoogten.

De Here God (JaHWeH) is mijn kracht. Hij doet mij gaan als de hinden, Hij doet mij wandelen in Zijn hemels Koninkrijk.
2. God laat satan, met zijn verderf brengende werken, in Zijn Goddelijke wijsheid, als Zijn oordelen in de Gemeenten/Kerk en in de wereld, tot in zekere mate toe.
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Matth. 24:6-12
Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is
het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle
volken gehaat worden om Mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de
wetsverachting (de ongerechtigheid) toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
3. Hij maakt Zijn eeuwig Evangelie bekend.
Openb. 14:6
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig
Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en
natie;
4. Hij doet het licht van de Heilige Geest over dit Evangelie en over de gewetens van de mensen komen, opdat
ze zich bekeren en in dit Evangelie geloven en omhelzen.
Joël 2:28
Daarna zal het geschieden, dat Ik (het licht van) Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft (op
alle vlees) en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.
Jes. 9:1
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land
van diepe duisternis, straalt een licht (dit licht van de Heilige Geest is nodig om de zonden en de vergevende barmhartigheid
van God in Zijn Woord voor de zondaar zichtbaar te maken).
5. Hij roept de (geestelijk) wijzen onder Zijn kinderen om deel te nemen aan het avondmaal van de bruiloft van
3
het Lam.
Openb. 19:9
En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft
van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. (SV)
6. Hij doet Zijn louterend Vuur komen over alle mensen, die zich tot Hem bekeerd hebben en zich berouwvol aan
Hem overgegeven hebben. Hierdoor staat heiligmaking weer centraal in de Evangelie-verkondiging.
Mal. 3:1b-3
Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het
(Bloed)verbond, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen. 2 Doch wie kan de dag van Zijn
komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het
4
loog van de blekers. 3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van alle geroepen en gezalfde arbeiders van de Here) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
7. Zijn geroepen medewerkers, Zijn geestelijke instrumenten, deelt Hij als geestelijke koplopers Zijn zalving,
gordt hen aan met grote kracht en bekleedt hen innerlijk en uiterlijk met Zijn goddelijke heerlijkheid.
Joh. 17:16 en 22
Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 22 En de heerlijkheid, die Gij
Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn.
De zalving van de Here Jezus Christus:
Jes. 61:1-3
De Geest des Heren Heren (van JaHWeH) is op Mij, omdat de Here Mij gezalfd heeft; Hij
heeft Mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van
hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis (bevrijding van de
zondemacht); 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God;
om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad (een kroon) in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende
geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.
Zijn zalving, die Hij deelt met Zijn geroepen medewerkers:
Jes. 61:4-11
Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. 5
Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw
wijngaardeniers zijn; 6 maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij
zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. 7 In plaats van uw schande gewordt
u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8 Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat
3

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” van E. van den Worm. (noot – AK)
4
Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin wordt bedoeld
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. (noot – AK)
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onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. 9 En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here gezegend heeft. 10 Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn
ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid
heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een
bruid, die zich met haar versierselen tooit. 11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn
zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here (JaHWeH) gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken.
De openbaring van Zijn geroepen medewerkers temidden van Zijn Gemeente/Kerk:
Mal. 3:1a
Zie, Ik zend Mijn bode (beeld van de geroepen en gezalfde arbeiders van de Here), die voor Mijn
aangezicht (als koplopers van het grote, geestelijke werk van de eindtijd) de weg bereiden zal
Rom. 8:18-19
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op
het openbaar worden van de zonen Gods.
Ef. 6:10-13
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht. 11 Doet de wapenrusting Gods (innerlijk en uiterlijk) aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel; 12 want wij
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te
houden.
Luk. 10:19
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
5

Openb. 6:2
En ik zag, en zie, een wit paard (beeld van de kracht en de gerechtigheid van de Heilige Geest), en
die erop zat (beeld van de overwinnaars van satan en zonde én koplopers in de eindtijd), had een boog (beeld van Gods Woord)
en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
6

Openb. 12:1
En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw (de Bruid van het Lam – zie noot ),
met de zon (beeld van de Vader) bekleed, met de maan (beeld van Gods Zoon) onder haar voeten en een krans van
twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd.
Openb. 14:1-5
En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderd vierenveertig duizend, op wier voorhoofden Zijn Naam (die van het Lam) en de Naam van Zijn Vader geschreven stonden. 2 En ik
hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die
ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een nieuw gezang voor de troon
en voor de vier dieren (letterlijke vertaling: levende wezens) en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de
honderd vierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde (van de zondemacht). 4 Dezen zijn het, die zich niet
met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk (vrij van de sekslust, die naar afgoderij neigt). Dezen zijn het, die
het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het
Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.
Jes. 60:1-3
Sta op (d.i. blijf niet in uw zonden – of geestelijke slaap – “liggen”), word (geestelijk) verlicht, want uw
Licht (de Here Jezus Christus, in en door de Heilige Geest) komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. 2 Want
zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heer7
lijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden (zie noot ). (NBG) 3 Volken laten zich leiden door jouw (van God
ontvangen) licht, koningen door de glans van je schijnsel. (NBV)
8. Hij giet Zijn spade regen van overvloeiend Goddelijk leven uit over alle oprecht bekeerde zielen.
Joh. 10:10
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat
zij leven hebben en overvloed.
Joel 2:23
En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen (als in de apostolische tijd).
Hab. 2:14
Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.

5

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE
paard uit Openbaring 6?” van A. Klein. (noot – AK)
6
Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK)
7
Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling) Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1. (noot – AK)
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Welke zijn de gevolgen van Zijn Goddelijke ingreep?
1. Door de chaotisch en geestelijk duistere toestand in de wereld groeit het verlangen naar een redder uit de
nood. De christenen en Joden verlangen naar de (weder)komst van de Messias. De begeerte van de wereld,
die dan in een wanhopige chaos verkeert, is de komst van een sterke, wijze man, die orde op zaken in de wereld kan brengen. Zo is de tijd rijp voor de komst van de antichrist.
Openb. 13:1-8
En ik (Johannes) bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest (beeld van
de antichrist) opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen
van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn
muil als de muil van een leeuw. En de draak (satan) gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En ik zag
één van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met
verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een
mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig
maanden lang te doen. 6 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn naam te lasteren
en Zijn tent (de Gemeente/Kerk) en hen, die in de hemel wonen 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En
allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des
levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.
Hag. 2:8b
en zij zullen komen tot de wens aller heidenen (d.i. de antichrist – de letterlijke en Statenvertaling
is: de begeerte of het verlangen van de naties zal komen),
2. Doordat de Here Jezus dan in en door de Heilige Geest in de wereld, op aarde, is (door de Zijnen kennelijk
in hun midden wordt ervaren) en de leiding van al het geestelijke werk in eigen handen heeft, kan een ontelbare zielenoogst voor Gods Koninkrijk gewonnen worden.
Joël 2:27
Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, de Here uw God ben,
en niemand anders; Mijn volk zal nimmermeer te schande worden.
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. in de
eindtijd) al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten (Hij zal de leiding
van al het geestelijk werk in de eindtijd in eigen hand nemen),
Openb. 1:16-20
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend
scherp zwaard; en Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. 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 der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven
gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven
gemeenten.
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon (dus: ontelbaar) 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.
3. De Gemeente/Kerk kan worden hersteld, de oorlog tegen de in haar heersende, 7-koppige zondedraak kan
worden begonnen. Zo kan zij tot haar heiligmaking worden geleid.
Openb. 12:3-4
En er werd een ander teken in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk)
gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen (de
zondedraak in de Gemeente/Kerk). 4 En zijn staart (van de valse profeet, zie Jes. 9:14) sleepte één derde van de sterren
des hemels mede en wierp die op de aarde (de grote afval van christenen in de eindtijd). En de draak stond voor de
vrouw (van het Lam), die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.
Openb. 6:1-2
En ik zag, toen het Lam één van de zeven zegels opende, en ik hoorde één van de vier
dieren (letterlijke vertaling: levende wezens) zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! 2 En ik zag, en zie,
8
een wit paard (beeld van de kracht en de gerechtigheid van de Heilige Geest), en die erop zat (beeld van de overwinnaars van
satan en zonde én koplopers in de eindtijd), had een boog (beeld van Gods Woord) en hem werd een kroon gegeven, en hij
trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
Openb. 12:7-11
En er kwam oorlog (of: strijd) in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dat is de Gemeente/Kerk); Michaël (beeld van Jezus als de Here Sebaoth, de Commandant van het leger van God, de Here der heirscharen) en Zijn
engelen (Zijn menselijke arbeiders en engelenmachten) hadden oorlog te voeren tegen de (zonde)draak; ook de draak en
zijn engelen (de valse arbeiders) voerden oorlog, 8 maar hij (de zondedraak) kon geen standhouden, en hun plaats
werd in de hemel (de ware Gemeente/Kerk) niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd op de aarde (d.i. buiten de
ware Gemeente/Kerk) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld ver8
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Zie noot 5.
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leidt; hij werd op de aarde geworpen (beeld van de wereldse, goddeloze mensheid; en ook van het deel van de Gemeente dat
ONBEKEERD is gebleven) en zijn engelen met hem (werden uit de Gemeente geworpen). 10 En ik hoorde een luide stem
in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van
Zijn Gezalfde (in de ware Gemeente/Kerk); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde
voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij (nl. de oprecht gelovigen) hebben hem (satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (zondig, vleselijk) leven niet liefgehad, tot in de dood (d.i. totdat hun oude, zondige natuur helemaal – naar lichaam, ziel en geest – is afgestorven aan de zondemacht, reeds hier op aarde, zodat zij reeds op
hier op aarde zonder vlek en zonder rimpel, onberispelijk, kunnen leven – zie Ef. 5:27).
Hierdoor zal de Gemeente/Kerk van de laatste tijd heerlijker zijn dan de Gemeente/Kerk van de apostolische tijd.
Hag. 2:10
De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de Here der
heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de Here der heerscharen.
Hag. 2:9

Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen.

Dit laatst geciteerde Bijbelvers heeft Gods Geest ingelast, waarmee Hij indirect aantoont, dat Hij voor de nodige
financiering bij de Gemeentelijke opbouw zal zorgen.
9

4. Het natuurlijke Israël, ook de in mensenogen verloren gewaande 10 stammen, zal Hij uit de wereld naar haar
door God beloofde Kanaän brengen, nadat Hij al de volkeren, die Israël dat gebied betwisten, door middel van
10
de oorlog van Gog en Magog (zie Ezech. 38 en 39), heeft opgeruimd.
Gen. 15:18-21
Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik
dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: 19 De Keniet, de Kenizziet, de
Kadmoniet, 20 de Hethiet, de Perizziet, de Refaieten, 21 de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgasiet en de Jebusiet.
Amos 9:11-15
Te dien dage (d.i. in de eindtijd) zal Ik de vervallen hut van David (Israël) weder oprichten, Ik
zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen
van ouds, 12 opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie Mijn naam is uitgeroepen (het
geestelijk Israël, dat uit de heidenvolkeren is gewonnen), 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 wijst heen naar het 1000-jarig Vrederijk van Koning Jezus); 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: 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, en zij zullen niet meer
worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God (dit gedeelte van deze profetie slaat op de
laatste 7 jaar van de wereld, waarin het ganse politieke Israël veilig is teruggekeerd in het door God aan Abram beloofde Kanaän).
Deze terugkeer van het natuurlijke Israël naar Kanaän zal pas gebeuren, als de oorlog van Gog en Magog voorbij
is.
Ezech. 39:25-29
Daarom, zo zegt de Here Here (JaHWeH), nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob
en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor Mijn heilige naam. 26 Zij zullen de smaad en al
de ontrouw, waarmee zij Mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig,
zonder dat iemand hen opschrikt. 27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen
van hun vijanden verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. 28 En zij
zullen weten, dat Ik de Here (JaHWeH) hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de
volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. 29 En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls
heb uitgestort, luidt het woord van de Here Here (dit zegt ons, dat het volk Israël onbekeerd naar hun land wordt teruggeleid,
en dat hun bekering pas daar gebeurt).
5. Velen van Zijn Israël (⅓ van de hele natie, zie Zacharia 13:8) zal de Here dan weten te brengen tot geloof in
Jezus Christus en zij zullen zich bekeren tot Hem.
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Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat
het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later
komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de
zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in NoordwestEuropa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië.
Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling
op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël
waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot – AK)
10
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars”
van CJH Theys. (noot – AK)
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Zach. 13:8
In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en
de geest geven, maar één derde zal daarin overblijven.
Ezech. 36:22-28
Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o
huis Israëls, maar om Mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.
23 Ik zal Mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen;
en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen
aan u de Heilige zal betonen. 24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal
u brengen naar uw eigen land; 25 Ik zal rein water over u sprengen (zij zullen daar ingeleid worden in Gods eeuwig Evangelie, en gereinigd worden in het bloed van het Lam), en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al
uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het
hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven (zij zullen worden ingeleid in de wedergeboorte uit God). 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven (Hij zal hen dopen in Zijn Heilige
Geest) en maken, dat gij naar Mijn inzettingen wandelt en naarstig Mijn verordeningen onderhoudt. 28 Gij zult
wonen in het land dat Ik uw (voor)vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.
Jes. 2:2-3
En het zal geschieden in het laatste der dagen (d.i. in de eindtijd): dan zal de berg van het
huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de
berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij Zijn
paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem (deze profetie wijst heen
naar de grote wereldwijde opwekking).
Dan zullen in en vanuit Jeruzalem wereldwijde Evangelisatie-campagnes worden geleid en vele zielen worden
gewonnen voor Gods Koninkrijk.
6. De Here zal de Bruid van het Lam hebben geroepen uit de Christenheid en haar hebben gebracht tot volmaakte heiligmaking en goddelijke heerlijkheid.
Openb. 12:1
En er werd een groot teken in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dat is de Gemeen11
te/Kerk) gezien: een vrouw (de Bruid van het Lam) met de zon (beeld van de Vader) bekleed, met de maan (beeld van de
Zoon van God) onder haar voeten en een krans van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd.
7. Hij zal haar en de uit haar gevormde 144.000 eerstelingen gebruiken voor het herstel van de Gemeente/Kerk
en voor de grote wereldwijde opwekking.
Openb. 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen
en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in
hun handen.
Openb. 14:14-16
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk Iemand gezeten als eens mensen Zoon
met een gouden kroon op Zijn hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand. 15 En een andere engel kwam uit de
tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend Uw sikkel uit en maai, want de ure
om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. 16 En Hij, die op de wolk gezeten
was, zond Zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid (beeld van de grote wereldwijde opwekking).

Recapitulatie van het Goddelijk handelen van de Zoon van God – in en
door de Heilige Geest – in de eindtijd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

12

De Zoon van God komt – in en door de Heilige Geest – ONzichtbaar op de aarde terug.
Hij komt tot oordeel over de vermenigvuldigde ongerechtigheid in Gemeente/Kerk en wereld.
Hij neemt alle geestelijke leiding in de Gemeente/Kerk in eigen hand.
Hij roept, bevestigt en bekrachtigd zekere geestelijke koplopers, die voor Zijn aangezicht de weg tot geestelijk herstel bereiden moeten.
Hij doet het eeuwig Evangelie verkondigen over de hele wereld.
Hij giet (het licht van) Zijn Heilige Geest uit over alle vlees, zodat men inzicht krijgt in alle wil van God en in
het (eigen) zondig geweten.
13
Hij roept alle wijze kinderen Gods om Zijn totale verlossing van satan en zondemacht uit Zijn hand te
ontvangen door persoonlijke deelname aan Zijn dood en opstanding (d.i. deelname aan het Avondmaal
14
van de Bruiloft van Gods Lam).
Hij doopt alle wijze kinderen van God in Zijn louterend Vuur en verlost ze zo van alle zondemacht.

11

Zie noot 6.
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A.
Klein. (noot – AK)
13
Zie eventueel op onze website de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot – AK)
14
Zie noot 3.
12
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Hij giet Zijn Spade Regen (beeld van de Heilige Geest) over Zijn wijze kinderen uit en overlaadt ze zo met
nieuw Goddelijk leven.
Hierna bekleedt Hij hen innerlijk en uiterlijk met bruidsklederen en sieraden.
15
Hij viert met Zijn zo gereed gemaakte Bruid Zijn Goddelijke bruiloft (éénwording met haar) hier op aarde en
tooit haar zo met Zijn goddelijke heerlijkheid.
Hij gordt haar aan met Zijn macht en kroont haar met Zijn majesteit.
Hij gebruikt haar als Zijn instrument tot herstel van de Gemeente/Kerk, voert hiertoe oorlog tegen de zondedraak en brengt zo de totale overwinning over de zondemacht in de ware Gemeente/Kerk (het Lichaam van
Christus).
Hij gebruikt haar ook om de wereldwijde opwekking tot stand te brengen, waardoor een ontelbare zielenoogst aan Gods Koninkrijk wordt toegevoegd.
16
de
Tegelijkertijd brengt Hij, na de oorlog van Gog en Magog (de 3 wereldoorlog) het gehele Israël (dus: alle
17
12 stammen) terug naar het land, dat Hij voor deze terugkeer heeft bereid.
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15

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”
van E. van den Worm. (noot – AK)
16
Zie noot 10.
17

Zie eventueel op onze website de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak!” van E. van den Worm. (noot – AK)
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