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Algemene noot:
1. Wij hebben voor uw leesgemak en daar waar mogelijk gebruik gemaakt van “de Herziene Statenvertaling”
(de deeluitgave uit 2006 – afgekort HSV) en verder vooral van de NBG. 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: januari 2009
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl
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Geroepen tot… een eeuwige tempel

Gods doel met de mens
Wij, christenen, zijn geroepen om te worden gemaakt tot een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God
en Vader. Want ons wezen (lichaam, ziel en geest) is als een vat, waarin Hij ten volle wil wonen en tronen (d.i.
heersen/regeren in liefde).
1

Gen. 1:26a
En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot ) mensen maken naar Ons
beeld, als Onze gelijkenis. (NBG)
De zondeval van Adam en Eva heeft God niet doen afzien van dit oorspronkelijke plan van Hem, maar heeft dit
plan wel beïnvloed en wel zo, dat Gods Zoon – op Gods tijd – de hemel moest verlaten om op aarde deel te nemen
aan de in de zonde gevallen mensheid om de zondeschuld van de mensheid te betalen door
•

een menselijk lichaam aan te nemen dat, genetisch gezien, een nazaat is van David,

•

en Zich over te geven tot de dood aan het kruis op Golgotha.

Na 3 dagen en nachten verrees Hij echter uit de dood en voer op naar de hemel, van waar Hij, gezeten op de hemeltroon aan de rechterhand van Zijn Vader, Middelaar kan zijn tussen God en mensen en van waar Hij de 7
Geesten van God, de Heilige Geest, kan zenden naar alle mensen. Gods Heilige Geest heeft nu Zijn op aarde
volbracht werk uit te delen aan alle mensen, die zich tot Hem hebben bekeerd na een berouwvolle belijdenis
van hun zonden.
(het Evangelie van God)… ten aanzien van Zijn Zoon, Die, wat het vlees betreft, geboren is
Rom. 1:3
uit het geslacht (in het Grieks: spermatos, d.i. het zaad, het DNA) van David. (HSV)
Hebr. 10:5-10
Daarom zegt Hij (d.i. Jezus) bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U (d.i.
de Vader) niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gemaakt (SV: toebereid). 6 Brandoffers en offers voor de
zonde hebben U niet behaagd. 7 Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te
doen, o God. 8 Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt
U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de (Oudtestamentische) wet worden gebracht.
9 Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste (nl. het oude verbond) weg om het
tweede (het nieuwe verbond) daarvoor in de plaats te stellen. 10 Op grond van die (d.i. Gods) wil zijn wij geheiligd
door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd. (HSV)
Hebr. 9:11-15
Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen.
Hij is door de meerdere en meer volkomen (d.i. hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël). 12 Hij is niet door bloed van
bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft
daardoor (voor ons die, van nature, zondaren zijn) een eeuwige verlossing teweeggebracht. 13 Want als de besprenkeling met het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe de onreinen heiligt, zodat hun vlees
rein wordt, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos
aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God (volmaakt) te dienen.
15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de
overtredingen die er onder het eerste (of oude) verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de eeuwige
erfenis ontvangen zouden. (HSV)
Joh. 3:16-18 en 36
Want zo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. 17 Want God
heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door
Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. … 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het (eeuwige) leven niet zien, maar
de toorn van God blijft op hem. (HSV)

Fase 1:
De genadevolle, Goddelijke schenking van de Heilige Geest als onze Leidsman en Trooster, om gedurende heel de genade-periode van ca. 2000 jaar te komen tot het waarmaken van Gods doel met
de mensheid.
Vanuit Zijn hemeltroon zendt de hemelse Hogepriester (onze uit de dood opgestane Here Jezus Christus) de ze2
ven Geesten van God (zie noot ), zijnde de Heilige Geest, uit naar alle landen.
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, Israël: de Here
is onze God; de Here is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gemaakt (zie Exod. 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit.
En, ook de mens bestaat uit een lichaam, het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3).
2

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 7 Geesten van God en van het Lam van God”.
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Openb. 5:6
En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren (letterlijk: levende wezens)
en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de
zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. (HSV)
Joh. 14:15-17 en 26
Als u Mij liefhebt, bewaar (d.i. gehoorzaam) dan Mijn geboden. 16 En Ik zal de Vader
bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest
van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal IN u zijn. … 26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in
Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (HSV)
Als wij erom bidden zal de Heilige Geest woning in ons maken. De Here Jezus, de Doper met de Geest, zal ons
dan dopen in Zijn Heilige Geest. Wij moeten hierom bidden, omdat wij een vrije wil hebben.
Luk. 11:10-13
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan
worden. 11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als
hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of als hij ook om een ei vraagt, hem een
schorpioen geven? 13 Als u die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel
te meer zal de hemelse Vader (door Zijn Zoon) de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden?
(HSV)

Het werk van de Heilige Geest gedurende heel de genadeperiode.
Joh. 16:8-11
En als Die (d.i. de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van
gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik
heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld (d.i.
satan) geoordeeld is. (HSV)
1. Hij (d.i. de Heilige Geest) zal ons vragen om ons totaal – in belijdenis van zonden – tot God te bekeren
en ons totaal over te geven aan onze Heiland, onze Here Jezus Christus, en ons hart wijd voor Hem (d.i.
Jezus) te openen, opdat Jezus – door Zijn Geest – in ons hart kan komen om in ons Zijn verlossingswerk te
kunnen volbrengen, wat Hij op Golgotha en bij Zijn opstanding uit de dood voor ons volbracht heeft.
Openb. 3:20
Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart), en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort, en de deur (van
3
het hart) opent, zal Ik (door Mijn Geest) bij hem binnenkomen en maaltijd (het Avondmaal – zie noot ) met hem houden,
en hij met Mij (waardoor wij samengroeien met Zijn dood en opstanding). (HSV)
2. Hij (d.i. de Heilige Geest) zal ons vragen om geestelijk deel te nemen aan Jezus’ dood en opstanding,
door geestelijk Zijn vlees en bloed te eten en te drinken, om ons te kunnen wassen (reinigen) van alle
zondemachten waaraan wij – door geërfde, voorouderlijke, zondige zwakheden en door eigen toedoen – gebonden zijn.
Joh. 6:56-58
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Zoals de levende
Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader; zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het Brood
(beeld van Jezus, het levendmakende Brood) dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw (voor)vaderen het manna
gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven. (HSV)
Deze geestelijke deelname aan Jezus’ dood op Golgotha doet ons afsterven aan de zondemacht in ons wezen.
1 Petr. 2:24a
(Jezus) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout, opdat wij,
voor de zonden dood, voor de (d.i. voor Gods) gerechtigheid zouden leven. (HSV)
Hij (d.i. de Heilige Geest) zal ons vragen om dit voortdurend (dus constant) te doen, omdat wij in een zondige
wereld leven temidden van allerlei verleidingen.
2 Kor. 4:10-11
Wij dragen altijd de dood van de Here Jezus in het lichaam mee, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus in ons lichaam openbaar zou worden. 11 Want wij die leven, worden steeds aan de dood
overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus openbaar zou worden in ons sterfelijk
vlees (dus: reeds hier op aarde). (HSV)
3. Dan zal Hij (d.i. de Heilige Geest) ons deel geven aan de wedergeboorte uit God.
Joh. 1:12-13
Maar allen die Hem (d.i. Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij (d.i. de Heilige Geest)
macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk (degenen) die (oprecht) in Zijn (d.i. Jezus’) Naam geloven; 13
die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. (HSV)
Joh. 3:5
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest (beeld van de waterdoop en wedergeboorte uit de Geest), kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
(HSV)
Gal. 4:6
Nu, omdat u kinderen (van God) bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon (d.i. de Heilige Geest)
uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! (HSV)
3

Volgens de letterlijke vertaling en de Statenvertaling.
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”.
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4. Hij (d.i. de Heilige Geest) zal ons doen groeien in de Goddelijke natuur, als vrucht van de Geest.
Joh. 15:1-5
Ik (d.i. Jezus) ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in
Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3
U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen
vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de
Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets
doen (wat eeuwigheidswaarde heeft). (HSV)
Gal. 5:22
Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goed4
heid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (zie noot ). (HSV)
Ef. 5:9
(HSV)

Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Hos. 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land (d.i. de nieuwe Goddelijke Natuur).
Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij (het Lam van God werkend vanuit Zijn hemeltroon in en door de Heilige Geest)
komt en voor u gerechtigheid laat regenen (regen is het beeld van de Heilige Geest – zie noot 5). (NBG)
5. Naar de mate van onze persoonlijke honger en dorst naar Gods Geest en Wezen zal Hij (d.i. de Heilige
Geest) ons vullen en vervullen, ja, Hij zal ons totaal dopen (drenken) in Gods Heilige Geest en Goddelijke Natuur, zodat Zijn Heilige Geest, bij ons inwonend, ons kan leiden en bewerken.
Ps. 42:2-3
Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U (om de geestelijke waterstromen, dat is: om Uw Heilige Geest), o God! 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer
zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? (HSV)
Ezech. 47:2-5
En hij (de engel van God) leidde mij door de Noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar
de buitenste poort, naar (de poort) die op het oosten uitzag; en zie, daar borrelde water op uit de rechter zijkant.
3 Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mij
door het water gaan; het water reikte tot aan de enkels. 4 Hij mat weer duizend el en deed mij door het water gaan; het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer duizend el en deed mij erdoor gaan; het water reikte tot aan de heupen. 5 Hij mat nog eens duizend el; nu was het een beek geworden, die ik niet doorwaden
kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon, een beek die men niet kon doorwaden. (NBG)
Het water in bovenstaande tekst is het beeld van de Heilige Geest, waarin wij – Gods ware kinderen – steeds meer
gedrenkt zullen worden. Want in de eindtijd zal Gods Geest de ware christenen steeds meer vervullen, waardoor
Hij ons werkelijk kan gebruiken als instrumenten, geleid door Zijn Geest.
Luk. 11:10-13
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan
worden. 11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als
hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of als hij ook om een ei vraagt, hem een
schorpioen geven? 13 Als u die (van nature) slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel
te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden? (HSV)
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, Vroege Regen en Late
5
Regen (zie noot ), zoals voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Gemeente). 24 De dorsvloeren (van uw
hart) zullen vol koren (beeld van de Goddelijke spijze, Gods ware Woord) zijn, en de perskuipen van most en olie (beeld
van de Heilige Geest) overstromen. 25 Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder
en de kaalvreter en de knager (zondemachten in de Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen innerlijk en dus geestelijk
kaalvreten), mijn groot leger dat Ik op u afzond. 26 Gij zult volop en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze die
Ik u geef), en gij zult loven de Naam van de Here, uw God, Die wonderbaar met u gehandeld heeft; Mijn volk zal
nimmermeer te schande (SV: niet beschaamd) worden. 27 Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël
6
(d.i. de Gemeente, Gods volk in geestelijke zin – zie noot ) ben, en dat Ik, de Here, uw God, ben, en niemand anders; Mijn
volk zal nimmermeer te schande worden. (NBG)

4

Deze 9 vruchten van de Geest hebben altijd te maken met de inwoning en natuur van God in ons hart en leven. Dus geen
menselijke liefde die ophoudt als de ander ons pijn of verdriet doet, maar goddelijke (dit is onvoorwaardelijke) liefde, liefde die,
wat de ander ook doet of zegt, toch het eeuwig zieleheil van de ander voor ogen houdt. Ook geen menselijke blijdschap, vrede
enz., die ophoudt als de omstandigheden tegenzitten, maar de – als het goed is, altijd aanwezige – blijdschap, vrede enz. van
God in ons hart en leven.
5
Late of Spade Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
6
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.”

Geroepen tot… een eeuwige tempel

5

6. Sommigen zal de Here Jezus roepen om deel te nemen aan Zijn zalving en arbeid tot opbouw van Zijn
Gemeente/Kerk.

De zalving van de Here Jezus Christus.
Jes. 61:1-3a
De Geest van de Here HERE is op Mij, omdat de HERE Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij
gezonden om een blijde boodschap (nl. het goede nieuws van het Evangelie) te brengen aan ootmoedigen (SV: zachtmoedigen), om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen (geestelijke) vrijheid uit te roepen en voor
gebondenen (van satan) opening van de (geestelijke) gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen
van de HERE en de dag van de wraak (of: het oordeel) van onze God; 3 om alle treurenden te troosten; om over
de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats
van rouw (of: treurigheid), een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. (NBG/SV)

De gezalfde arbeid van Jezus’ discipelen.
Jes. 61:3b-11
En men zal hen (die de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen) noemen: Terebinten (SV:
eikebomen) der gerechtigheid, een planting van de HERE, tot Zijn verheerlijking. 4 Zij (deze gezalfde discipelen) zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen,
die in puin liggen (zij zullen hen die geestelijk afgedwaald zijn weer opbouwen in de geest), die verwoest hebben gelegen
van geslacht op geslacht (eeuwen lang). 5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden (nieuwe
arbeiders zullen gezalfd worden), vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn (zij zijn voortgekomen
uit voor u “vreemde” geestelijke groeperingen); 6 maar gij zult priesters van de Here heten, dienaars van onze God
genoemd worden; gij zult het vermogen van de volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen (men zal u levensonderhoud geven). 7 In plaats van schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij
jubelen over hun deel (zij zullen zich verblijden over uw geestelijke arbeid); zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen (men zal u dubbel en dwars belonen), blijvende vreugde zal hun geworden. 8 Want Ik, de Here, heb
het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven (hen belonen naar hun arbeid) en een eeuwig verbond met hen sluiten. 9 En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingen te
midden van de 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 van heil, met de mantel van (Gods) 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 gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. (NBG)
De laatste 2 verzen van dit Schriftgedeelte (de verzen 10 en 11) beelden het grote en laatste oogstfeest uit, de
grote wereldwijde opwekking, waarvoor de Bruidegom Zijn Bruid als instrument gebruikt.
Matth. 28:19-20
Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de
Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. 20 En zie, Ik ben met u
al de dagen, tot het einde (SV: de voleinding) van de wereld. Amen. (HSV)
Jezus roept Zijn discipelen zoals Hij dat wil.
Mark. 3:13-14
En Hij (d.i. Jezus) klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem
toe. 14 En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken. (HSV)
Jezus zal deze discipelen, als zij positief hebben gereageerd op Zijn roeping, één of meerdere gaven (openbaringen) van Zijn Geest geven om hun geestelijke arbeid in Zijn Naam te kunnen volbrengen.
1 Kor. 12:1-11
En wat de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2 U weet
dat u heidenen was, weggevoerd naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen:
Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde
Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest
gegeven tot wat nut heeft voor de ander. 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid
gegeven en aan de ander een woord van kennis, naar de norm van dezelfde Geest. 9 En aan een ander geloof door dezelfde Geest en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde Geest. 10 En aan
een ander werking van krachten aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van de geesten en aan nog een ander allerlei (vreemde) talen en aan een ander uitlegging van talen (m.i.: uitlegging van ton7
gen of tongentaal – zie noot ). 11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk
uitdeelt zoals Hij wil. (HSV)
7

“En als iemand in tongentaal spreekt… laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen in de
Gemeente en laat hij tot zichzelf spreken en tot God.” (1 Kor. 14:27-28).
De zgn. “tongentaal” (de NBV spreekt van “klanktaal”) is iets anders dan het spreken in vreemde (of andere) talen. In 1 Kor.
14:2 staat: “Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem, maar
in zijn geest spreekt hij geheimenissen” (HSV). En in 1 Kor. 14:4a staat: “Wie tongentaal spreekt, bouwt zichzelf op…”
(HSV). Ook zegt Paulus in 1 Kor. 14 vers 18-19: “Ik dank God dat ik meer dan u allen in tongen spreek. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in tongentaal”
(HSV).
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Jezus zal hun (in en door de Heilige Geest), als zij dit nodig hebben en er voor bidden, aangorden met de gehele
geestelijke wapenrusting van God om de aanvallen van satan en zijn helpers te kunnen weerstaan en af te kunnen weren.
Ef. 6:10-18
Verder, mijn broeders, word krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht. 11 Doe
de hele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag en na alles
verricht te hebben, stand kunt houden. 14 Sta dan, nadat u uw middel (SV: uw lenden, nl. van uw verstand – zie 1 Petr.
1:13) omgord hebt met waarheid (d.i. met het ware Woord van God) en het borstharnas van de gerechtigheid (d.i. de innerlijke wapenrusting) aangedaan hebt 15 en de voeten geschoeid hebt met bereidheid van het Evangelie van de
vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord (de uiterlijke delen
van de geestelijke wapenrusting), 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en
daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (HSV)
7. Sommigen onder Zijn discipelen of dienstknechten geeft Jezus (in en door de Heilige Geest) macht en
kracht over de boze geesten, om hen uit te drijven.
Matth. 10:1
En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om
die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (HSV)
Luk. 10:19
Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en macht over alle
kracht van de vijand; en niets zal u schade doen. (HSV)

Fase 2:
De arbeid van Gods Zoon tot het realiseren (waarmaken) van Gods doel met de mensheid.
1. Het Lam van God zal in de eindtijd – vanuit Zijn hemeltroon – Zijn geroepen, gezalfde arbeiders grote
kracht geven en uitzenden om Zijn eindtijd-arbeid op aarde voor te bereiden, waarvoor Hij onzichtbaar,
nochtans te ervaren (en dus merkbaar), naar de aarde terug zal keren.
Mal. 3:1a
Zie, Ik zend Mijn bode (beeld van Zijn gezalfde, geroepen en uitgezonden arbeider(s)), die (als pionier(s)) voor Mijn aangezicht de weg (voor)bereiden zal (zullen). (NBG)
Hij (d.i. Gods Zoon) zendt een engel – beeld van Zijn geroepen, gezalfde en uitgezonden arbeider(s) – om het
eeuwige Evangelie te verkondigen aan alle aardbewoners van de eindtijd.
Openb. 14:6
En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie en stam en taal en volk. (HSV)
ste

Hij (d.i. Gods Zoon) zendt Zijn 1

zegeloordeel uit over de geestelijk in slaap gevallen Gemeente/Kerk.

Openb. 6:1-2
En ik zag hoe het Lam het eerste van de (zeven) zegels verbrak en ik hoorde één van de
vier dieren (letterlijk: levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 2 En ik zag en
zie, een wit paard, en hij die erop zat, had een boog. En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit: overwinnend en om te overwinnen. (HSV)
8

Deze ruiter op het witte paard (zie noot ) beeldt de, als pionier (voorloper), uitgezonden bode(s) uit. Gods Zoon zal
door deze bode(s) de geestelijk in slaap gevallen Gemeente/Kerk ook wakker maken.
Matth. 25:5-7
Toen de Bruidegom (de Here Jezus Christus) wegbleef, werden zij allen (alle 10 maagden) slaperig en vielen (geestelijk) in slaap. 6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de Bruidegom komt, ga naar
buiten (SV: gaat uit) Hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op en maakten hun lampen in orde.
(HSV/SV)
Ef. 5:14-18
Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die (geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (d.i. uit de
geestelijke dood) en Christus zal over u lichten. 15 Let er dan op, dat u voorzichtig wandelt, niet als onwijzen,
maar als wijzen, 16 en gebruik de tijd goed, omdat de dagen boos zijn. 17 Wees daarom niet onverstandig,
maar begrijp wat de wil van de Here is. 18 En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar
word vervuld met de Geest (van God). (HSV)

Het spreken in vreemde (of andere) talen is een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar
die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders het kunnen verstaan. Lees
Hand. 2:4-12 en wordt overtuigd!
Voor zover ik het nu kan beoordelen is de vertaling van de Herziene Statenvertaling (HSV), wat “tongentaal” of “het spreken in
tongen” betreft, beter vertaald dan de Statenvertaling (SV), waar nog te vaak “vreemde talen” vermeld staat, daar waar m.i.
“tongentaal” behoort te staan. Ook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is hier, wat mij betreft, duidelijker (en dus beter) vertaald
met het woord “klanktaal”. (noot – AK)
8
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard
uit Openbaring 6?” (noot – AK)
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Dan zal Hij (d.i. Gods Zoon, in en door de Heilige Geest) de wijzen onder ons – door toedoen van Zijn geroepen,
gezalfde en uitgezonden arbeiders, die Hij tot pioniers (voorlopers) van de laatste, grote wereldwijde opwekking zal
maken – roepen om zich totaal te reinigen van alle zondeschuld door deel te nemen aan het avondmaal van de
bruiloft van het Lam van God.
Openb. 19:9
En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal (SV: het
9
avondmaal van de bruiloft – zie noot ) van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
(HSV)
2. In de eindtijd, als satan duisternis over de aarde heeft gebracht, zal de Here Jezus Christus Zijn hemeltroon verlaten en naar de aarde terugkeren om oordeel te brengen over de goddeloze en onbekeerlijke
mensen.
Jes. 26:9b
gerechtigheid. (NBG)

Want, wanneer Uw gerichten (of oordelen) op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld

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
10
heerlijkheid 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)
Hab. 3:3
God komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran (d.i. God, de Zoon, komt vanuit
Zijn hemeltroon naar de aarde). Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van Zijn roem. (NBV)
Joh. 14:18-21
Ik (d.i. Jezus) zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 19 Nog een korte
tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien (Jezus zal Zich in de eindtijd openbaren aan de Zijnen, eerst
onzichtbaar, nochtans te ervaren en dus merkbaar); want Ik leef en u zult leven. 20 Op die dag zult u inzien dat Ik in
Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. 21 Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart (d.i. gehoorzaamt), die is het die
Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader liefgehad worden; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan
hem openbaren. (HSV)
3. De Here Jezus Christus, het Lam van God, zal Zijn hemeltroon verlaten en onzichtbaar, nochtans te
ervaren (en dus merkbaar), op aarde komen om Zich plotseling in het midden van het wijze deel van
Zijn Gemeente/Kerk als de Engel van het Bloedverbond te openbaren om haar – in en door Zijn vuur –
volmaakt te reinigen van alle zondeschuld.
Mal. 3:1b-3
Plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i. tot Zijn geestelijke “vaten” – die wij behoren te zijn) komen de Here, Die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond, Die gij begeert (nl. de Here
11
Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen . 2 Doch wie kan
de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (SV: staan; dus niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen),
12
als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers . 3 Hij zal zitten,
het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde en geroepen arbeiders van de Heer)
reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aan13
wezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke
14
spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie noot ). (NBG)
Hij (d.i. Gods Zoon) zal ons hierdoor volkomen – dus, geestelijk gezien, zonder vlek of rimpel – hebben gereinigd
van alle ongerechtigheid.
Ef. 5:26-27
om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het
Woord (van God), 27 om de Gemeente in al haar heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of
iets dergelijks, maar heilig en smetteloos (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente). (HSV)

9

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”.
10
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.
11
Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke
strijders.
12
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.
13
Spijsoffer volgens de Statenvertaling.
14

Joël 2 vers 23: “En gij, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten), juicht en
verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en
door de Heilige Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen, zoals voorheen
(zoals in de apostolische tijd).” (NBG-vertaling)
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4. Dan zal Hij (d.i. Gods Zoon, in en door de Heilige Geest) onzichtbaar, nochtans te ervaren (en dus
merkbaar), als Spade Regen (beeld van de Heilige Geest) over ons komen om in ons het verkwikkende
Opstandingsleven uit te storten (als een stortregen).
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, Vroege Regen en Late
15
(SV: Spade) Regen , zoals voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd van de eerste Gemeente). 24 De dorsvloeren
(van uw hart) zullen vol koren (beeld van de Goddelijke spijze, Gods ware Woord) zijn, en de perskuipen van most en olie
(beeld van de Heilige Geest) overstromen. 25 Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager (zondemachten in de Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen innerlijk en dus
geestelijk kaalvreten), mijn groot leger dat Ik op u afzond. 26 Gij zult volop en tot verzadiging eten (van de geestelijke
spijze die Ik u geef), en gij zult loven de Naam van de Here, uw God, Die wonderbaar met u gehandeld heeft; Mijn
volk zal nimmermeer te schande (SV: niet beschaamd) worden. 27 Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van
Israël (d.i. de Gemeente, Gods volk in geestelijke zin – zie noot 6) ben, en dat Ik, de Here, uw God, ben, en niemand anders; Mijn volk zal nimmermeer te schande worden. (NBG)
Hos. 10:12
Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land (d.i. het nieuwe, Goddelijke leven,
dat Hij ons heeft ingebouwd). Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij (d.i. de Heilige Geest) komt en voor u gerechtigheid laat regenen (regen is het beeld van de Heilige Geest – zie noot 5 – Die ons dan Zijn Goddelijke gerechtigheid inbouwt). (NBG)
5. Vervolgens zal Jezus Zich onzichtbaar, nochtans te ervaren (en dus merkbaar), aan Zijn totaal gereinigde Bruid openbaren als Bruidegom, haar kleden met haar bruidsgewaad en -sieraden en haar binnen voeren in de bruiloftszaal, waar Hij Zich geestelijk met haar zal verenigen (haar zal huwen) en haar
zal kronen met macht en majesteit.
Matth. 25:10
Doch terwijl ze (de dwaze maagden) heengingen om (olie) te kopen, kwam de Bruidegom, en
(de wijze maagden) die gereed waren, gingen met Hem (de Bruidegom) de bruiloftszaal binnen, en de deur (om binnen te komen en deel te hebben aan de bruiloft) werd gesloten. (NBG)
Ps. 45:11-16
Luister, dochter, en zie, en geef gehoor: vergeet uw volk en uw familie. 12 Dan zal de
Koning genieten van uw schoonheid; omdat Hij uw Here is, buig u voor Hem neer. 13 De dochter van Tyrus zal
komen met een geschenk; de (geestelijk) rijken onder het volk zullen om Uw gunst smeken. 14 De koningsdochter (beeld van de Bruid van het Lam van God) is INNERLIJK één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad (beeld van haar UITERLIJKE, zichtbare heerlijkheid). 15 In geborduurde kleding wordt zij naar de
Koning geleid; jonge meisjes (SV: jonge dochters), haar vriendinnen (SV: medegezellinnen, beeld van: “de overigen van haar
16
zaad” – zie noot ), volgen haar en worden bij U gebracht. 16 Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij
gaan het paleis van de Koning binnen. (HSV)
Openb. 12:1
En er verscheen een groot teken in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen op aarde, de Ge17
meente/Kerk): een vrouw (nl. de Bruid van het Lam van God – zie noot ), bekleed met de zon, en de maan was onder
haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. (HSV)
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 Bloedverzoening van de Zoon van God, hier uitgebeeld door haar staan op de maan,
• 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.
Nu de Bruid van het Lam van God is bekleed met Goddelijke heerlijkheid, majesteit en kracht, vormt de openbaring
van haar – voorheen verborgen – Goddelijke geestelijke gesteldheid in deze zondige wereld geen enkel bezwaar
meer.
Rom. 8:18-19
Want ik (d.i. Paulus) vind dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schep18
ping (SV: het schepsel, de mensheid) het openbaar worden van de kinderen (NBG: de zonen – zie noot ) van God. (HSV)

15

Zie noot 6.

16

Openbaring 12 vers 17: “En de draak vergrimde op de Vrouw (de Bruid van het Lam van God), en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die (weliswaar) de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus
hebben (maar nog niet tot de geestelijke volmaaktheid van de Bruid gekomen zijn).
17
Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam.
18
Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke
rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan
wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus
niet aanwezig.
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6. Ook zal Jezus Zich dan onzichtbaar, nochtans te ervaren (dus merkbaar) – als Michaël, de Heer der
19
heirscharen (zie noot ) – aan Zijn volk openbaren, om samen met Zijn geestelijke krijgers oorlog te
voeren tegen de 7-koppige (zonden)draak, om de ware Gemeente/Kerk te reinigen van alle ongerechtigheid en om daarna, door haar heen, de wereldwijde opwekking te leiden.
Openb. 12:3 en 7-12
En er verscheen een ander teken in de hemel gezien. En zie: een grote vuurrode
draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen (d.i. de 7-koppige zondedraak). … 7 Toen
brak er oorlog uit in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen, hier op aarde, beeld van de Gemeente/Kerk): Michaël en zijn
engelen (de Here Jezus en Zijn gezalfde, hiertoe geroepen, arbeiders) voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en
zijn engelen (d.i. satan en zijn helpers) voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de
hemel (nl. het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd eruit
(uit de ware Gemeente/Kerk) geworpen, namelijk de oude slang, die duivel heet en satan, die de hele bewoonde wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde (beeld van de wereld van de onbekeerden; dus ook van dat deel van de
Gemeente, dat onbekeerd is gebleven) en zijn engelen werden met hem neergeworpen (beter vertaald: uitgeworpen, nl. uit
de ware Gemeente, het Lichaam van Christus). 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de
zaligheid en de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van
onze broeders (en zusters), die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, werd neergeworpen (beter vertaald:
uitgeworpen, nl. uit de ware Gemeente/Kerk). 11 En zij (nl. Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) hebben hem (d.i.
satan) overwonnen door (hun geloof in) het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest – zie Ef. 5:27). 12 Daarom verheugt u, hemelen (het koninkrijk der hemelen op aarde, nl. de Gemeente/Kerk), en u die daarin woont (de zgn. wijze maagden20
gelovigen – zie noot )! Wee hun die de aarde en de zee bewonen (de ongelovigen en onoprechte gelovigen), want de duivel is tot u naar beneden gekomen in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (HSV)
Als satan ons woest aanvalt zal Jezus Zijn geroepen en gezalfde arbeiders (strijders) aandoen met meer goddelijke kracht en macht van Zijn Heilige Geest, zodat ze de vijand kunnen verslaan.
Jes. 59:19b-20
Als de vijand zal komen gelijk een (woeste) stroom, zal de Geest van de Here de banier
tegen hem oprichten. 20 En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de
overtreding in Jakob, spreekt de Here. (SV)
Openb. 14:14-16
En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand, gelijkend op een mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam
uit de tempel en riep met luide stem tot Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te
maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden (het betreft hier de grote oogst van zielen
in de eindtijd). 16 En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid (en het goede
zaad, de kinderen van het Koninkrijk, werden bijeengebracht in Zijn schuur, d.i. in Zijn Koninkrijk – zie Matth. 13:30a en c, 38a en 39b).
(HSV)
7. Eveneens zal de Zoon van God Zich tegelijkertijd onzichtbaar, nochtans te ervaren (dus merkbaar), als
Michaël, de Vorst van Israël, openbaren, om het door God aan Abram beloofde Kanaän vrij te helpen
maken met Zijn volk.
Gen. 15:18
Op die dag sloot de Here een verbond met Abram en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit
land gegeven, van de rivier van Egypte af tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. (HSV)
Dan. 12:1
Te dien tijde (d.i. in de eindtijd) zal Michaël (beeld van de Zoon van God) opstaan, de grote Vorst,
die de zonen van uw volk (nl. Israël) terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn (nl. de grote verdrukking van 3½ jaar), zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw
volk ontkomen: al wie in het boek (des Levens) geschreven wordt bevonden. (NBG)
8. Hier zal Jezus Zich zichtbaar als Koning der koningen openbaren, komend in grote kracht en heerlijkheid vanuit de wolken van de hemel.
21

Matth. 24:29-31
En meteen NA de verdrukking (de Grote Verdrukking – zie noot ) van die dagen zal de zon
verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon
des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen (SV: de geslachten) van de aarde rouw bedrijven en zij
zullen de Zoon des mensen zien (dus is dit de zichtbare Wederkomst), als Hij op de wolken van de hemel komt met
grote kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder LUID BAZUINGESCHAL, en zij zullen
Zijn uitverkorenen bijeenbrengen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:1517) uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (HSV)
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Michaël = Het beeld van Jezus als de Heer der heirscharen, de Commandant van het hemelse leger van God (het Goddelijke leger van menselijke arbeiders en engelenmachten).
20
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”.
21
“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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Openb. 6:12-17
En ik zag, toen het Lam het zesde zegel verbrak, en zie, er kwam een zware aardbeving,
en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op
de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. 14 En
de hemel week terug, als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun
plaats gerukt (door zware aardbevingen). 15 En de koningen en de groten van de aarde en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de
rotsen in de bergen. 16 En zij (die hun hart en leven dus NIET aan Christus hebben gegeven, de zgn. onrechtvaardigen) zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit,
en voor de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan (voor Zijn
aangezicht) staande blijven? (HSV)
Openb. 19:11-21
En ik zag de hemel geopend; en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw
en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen (SV: koninklijke hoeden). En Zijn naam, die opgeschreven was, kent
niemand dan Hijzelf alleen. 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam is: het
Woord van God. 14 En de (Goddelijke) legers (nl. de 144.000) in de hemel volgden Hem op witte paarden, bekleed
met fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties
zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van
de grimmige toorn van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Here der heren. 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan en hij riep met luide stem tegen alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom hierheen en verzamel u tot de maaltijd (SV: het
avondmaal) van de grote God, 18 om te eten vlees van koningen, vlees van oversten over duizend, vlees van
machtigen, vlees van paarden en van hen die daarop zitten, vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. 19 En ik zag het beest (d.i. de antichrist) en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om
oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn (Goddelijk) leger (de 144.000). 20 En het beest
werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij
hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze twee (nl.
de antichrist en de valse profeet) werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. 21 En de
overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem Die op het paard zat. En alle vogels
werden verzadigd met hun vlees. (HSV)
Zach. 13:6-9 en 14:1-5
En als men tot hem zegt: Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? dan
zal hij zeggen: Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden (door mijn deelname aan de dood van Gods Lam
22
– zie ook noot ). 7 Zwaard! waak op tegen Mijn Herder, tegen de Man, Die Mijn Metgezel is, luidt het woord van
de Here der heerscharen; sla die Herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal Mijn hand keren tegen
de kleinen. 8 In het gehele land (Israël), luidt het woord van de Here, zullen twee derden (dus ⅔ deel van de mensen) uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde (deel) zal daarin overblijven. 9 Dat derde deel zal
Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij
zullen Mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is
mijn God. … 1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit (d.i. de goddelijke heerlijkheid die Gods volk in de
eeuwigheid zal verkrijgen), op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal (in)genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de
vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de
stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger
streed, ten dage van de krijg (SV: de strijd); 4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer
groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5 en gij zult de
vlucht nemen in het dal van Mijn bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Azal; ja, gij zult de vlucht nemen,
zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here,
mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem (de terugkeer van de 144.000 eerstelingen met Jezus uit de hemel naar de aarde
– zie Judas 1:14b). (NBG)
Even voor Jezus’ wederkomst zullen de rechtvaardige doden van alle tijden opstaan uit de dood. Daartoe zullen
deze zielen uit het hemelse paradijs naar de aarde terugkeren.
1 Kor. 15:51-58
Zie, ik zeg u een geheimenis (SV: verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen (want
degenen die tot de Bruid behoren sterven niet), maar wij (de gelovigen van alle eeuwen) zullen wel allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de
(rechtvaardige) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij (degenen die tot de Bruid behoren en dus nog levend op aarde – nl. in de woestijn – zijn) zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord geschieden dat
geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Rijk van de dood, waar
is uw overwinning? 56 De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. 57 Maar
dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 Daarom dan, mijn geliefde
broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Here, daar u weet dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Here. (HSV)
22

“…want ik draag de littekens van de Here Jezus in mijn lichaam.” (Gal. 6:17b, HSV)
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1 Thess. 4:13-18
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn,
opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus
gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met
Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij (nl. degenen die tot de Bruid behoren) die levend
(op de aarde) zullen overblijven tot de (weder)komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16
Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen
uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij (dus degenen die tot de
Bruid behoren), de levenden die overgebleven zijn (op de aarde), samen met hen (dat zijn de uit de dood opgestane rechtvaardigen) weggenomen (SV: opgenomen) worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht (om
daarna, met de Here Jezus, terug te keren naar de aarde). En zo zullen wij altijd met de Here zijn. 18 Zo dan, vertroost
elkaar met deze woorden. (HSV)
2 Thess. 1:10
Wanneer Hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof) op die dag. (HSV)
Openb. 20:4-6
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag
de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God (de martelaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), (en van hen) die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het
merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand (de martelaren om Christus‘ wil uit de Grote
Verdrukking). En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar. 5
Maar de overigen van de doden (de onrechtvaardige doden) werden niet weer levend, voordat de duizend jaar voleindigd waren. Dit is de EERSTE opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding (die het EEUWIGE LEVEN brengt). Over hen heeft de tweede dood (die de EEUWIGE VERDOEMENIS, de geestelijke
dood, brengt) geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als
koningen regeren duizend jaar (op de aarde – zie Openb. 5:10). (HSV)
Dan zal onze Here Jezus, op aarde teruggekeerd, als Rechter optreden tegen alle antichristelijken, hen allen doden, en als Koning 1000 jaren lang heersen over alle opgestane rechtvaardigen van alle tijden, dus ook de opgestane rechtvaardigen uit het Oude Verbond, om hen gedurende die 1000 jaren op aarde als het nieuwe Jeruzalem te vormen en te volmaken (dus: het nieuwe Jeruzalem bestaat uit ALLE tot volmaaktheid gekomen gelovigen).
Als het nieuwe Jeruzalem (bestaande uit ALLE tot volmaaktheid gekomen gelovigen) na die 1000 jaren op aarde is
voltooid, worden de onrechtvaardige doden van alle tijden uit de dood opgewekt. Satan zal deze opgestane, onrechtvaardige doden dan verleiden om dit nieuwe Jeruzalem (de tot volmaaktheid gekomen gelovigen) aan te vallen. Dan komt Gods vuur over hen en zal hen verslinden.
Tegelijkertijd wordt dan het nieuwe Jeruzalem (de tot volmaaktheid gekomen gelovigen) naar de hemel opgetrokken.
1 Tim. 3:16
En buiten alle twijfel: groot is het geheimenis van de godsvrucht: die zich geopenbaard
heeft in het vlees (de Goddelijke natuur geopenbaard in het vlees, dat is, in het hart en leven van de geestelijke mens), is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien door de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is
opgenomen in heerlijkheid. (HSV + letterlijke vertaling)
Openb. 20:7-10
En wanneer die duizend jaar voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de naties uit de vier windstreken te misleiden (SV: verleiden), Gog en Magog
(beeld van de uit de dood opgestane ONrechtvaardigen), om hen te verzamelen tot de oorlog (tegen alle rechtvaardigen die hier
de Bruid van Christus vormen). En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van
de aarde, en omsingelden de legerplaats (d.i. de woonplaats) van de heiligen en de geliefde stad (het nieuwe Jeruzalem). Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verteerde hen. 10 En de duivel, die hen misleidde
(SV: verleidde), werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest (d.i. de antichrist) en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. (HSV)

Fase 3:
Nu het nieuwe Jeruzalem, Jezus’ Bruid (bestaande uit ALLE tot volmaaktheid gekomen gelovigen),
volmaakt gerechtvaardigd is en in de hemel is opgetrokken, zal ook de Vader tot haar komen en woning in haar maken, waardoor zij voor eeuwig tot ‘s Vaders heiligdom, tot Zijn reine tempel, is gemaakt, waarin Hij kan wonen en tronen (d.i. heersen in liefde).
Joh. 14:22-23
Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Here, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult
openbaren en niet aan de wereld? 23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn
woord bewaren (d.i. gehoorzamen); en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot 1)
zullen naar hem toe (SV: tot hem) komen en bij hem intrek nemen (SV: woning bij hem maken). (HSV)
2 Kor. 6:16b
Mijn volk zijn. (HSV)

Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen

Dan is het Goddelijk plan, dat God had, toen Hij mensen wilde scheppen, gerealiseerd (waar gemaakt).
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Gen. 1:26a
En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest – zie noot 1) mensen maken naar Ons
beeld, als Onze gelijkenis. (NBG)
Dan heeft de Bruid, die hier (ook) het nieuwe Jeruzalem genoemd wordt, de volle heerlijkheid van de almachtige
God en Vader en is zij voor eeuwig tot Zijn heilige tempel gemaakt, waarin God ten volle, dat is met Zijn volheid,
kan wonen en tronen (d.i. heersen/regeren in liefde).
Openb. 21:11
Zij (de Bruid, het nieuwe Jeruzalem) had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als
een zeer kostbare steen, als een kristalheldere steen jaspis (NBG: diamant). (HSV)
Ook de Zoon van God heeft dan de (grotere) heerlijkheid, die Hij bezat vóór Hij de wereld had geschapen, terug en
zal niet langer aan Gods rechterhand op de hemeltroon zitten, maar in ’s Vaders troon, verenigd in en met de Vader.
Joh. 17:5
En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de
wereld er was. (HSV)
1 Kor. 15:24-28
Daarna komt het einde, wanneer Hij (d.i. de Zoon) het koningschap aan God en (dus aan) de
Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht (van satan en zijn instrumenten)
heeft tenietgedaan. 25 Want Hij (de Zoon) moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden (van God) onder Zijn voeten
heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. 27 Immers, alle dingen heeft Hij (de Vader) aan Zijn (Zoons) voeten onderworpen. Wanneer Hij (de Vader) echter zegt, dat Hem (de Zoon) alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij (de Vader) Die Hem (de Zoon) alles onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. 28 En wanneer Hem (de Zoon) alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf Zich onderwerpen aan Hem
(de Vader), Die Hem (de Zoon) alles onderworpen heeft, opdat God is alles in allen (nl. in de Zoon èn in ons). (HSV)
Onze almachtige God zij al de glorie.
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