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Voorwoord 
 

Dit is een profetische  Bijbelstudie, die ik zo’n 30 jaar geleden  heb 
mogen uitgeven. Door toedoen van A. Klein (AK), een getrouwe Bij-
belstudente van de studies, die ik van de Heer heb mogen geven, ziet 
deze studie – hier en daar herzien, naar de huidige visie, die ik van 
de Heer mocht ontvangen – nu opnieuw het licht. Al de vele voetno-
ten zijn voor beter inzicht door Annelies ingevoegd. Het past mij haar 
voor al haar toegewijd werk mijn oprechte dank te betuigen.  
 
De Here schenke ook deze uitgave op internet Zijn onmisbare, God-
delijke zegen. 
 
 

 
 

E. van den Worm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algemene noot:  

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. 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 ver-
duidelijken. 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. Natuur-
lijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies 
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 
4 hierboven. 

 
Nieuwe opmaak: januari 2009 

 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van  onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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Inleidend woord 

De profeet Zacharia, optredend ongeveer 560 vóór Christus, dacht abusievelijk dat hij al in de eindtijd leefde en dat 
de openbaring van het Koninkrijk van God op aarde aanstaande was. Zijn geest leefde – door Gods genadewer-
king – in deze pre-millennium tijd (de tijd vóór het 1000-jarige Rijk), omdat de Heer hem wilde gebruiken als profeet 
van Zijn geheimenissen, die in de volheid der tijden (d.i. de eindtijd) door Hem zal worden verwezenlijkt. 
 
Zacharia had deze verborgenheden van God, die betrekking hebben op de door de Heilige Geest te vormen Bruid 
van Gods Lam – d.i. de volmaakte Gemeente van de eindtijd, die in Openbaring 12 vers 1 door middel van een 
visioen aan de apostel Johannes was gegeven – via een reeks visioenen van God ontvangen en bekend gemaakt, 
zowel aan zijn tijdgenoten, als ook neergeschreven, zodat wij ze nu ook kunnen lezen en bestuderen. Zelf heeft 
Zacharia de diepgeestelijke inhoud van zijn visioenen waarschijnlijk niet begrepen. 
 
1 Petr. 1:10-12 “Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben 

van de genade, aan u geschied; onderzoekende, op welke of hoedanige tijd de Geest van Chris-
tus, Die in hen was, beduidde en tevoren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de 
heerlijkheid daarna volgende. Dewelke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden 
deze dingen, die u nu aangekondigd zijn bij degenen, die u nu het Evangelie verkondigd hebben 
door de Heilige Geest, Die u van de hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn 
in te zien.” (SV) 

 
1 Petr. 1:10-12 “Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de gena-

de die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandig-
heden Christus´ Geest, Die in hen werkzaam was, doelde toen Deze hun zei dat Christus zou lij-
den en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor 
henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het 
evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. 
Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.” (NBV) 

  
Aan ons nu, die in de eindtijd leven, heeft de Geest van God deze visioenen willen openbaren, opdat ze ons tot 
een leidraad strekken en tot een instructie en bemoediging bij de dingen, die de Almachtige in de eindtijd bewerkt. 
Daartoe strekkende, dat de Bruid van Gods Lam tot stand komt.  
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Hoofdstuk 1  

De desolate (ontredderde) staat van de Gemeente/Kerk in de eindtijd 

Zach. 1 vers 1-6:  In de achtste maand1, in het tweede jaar van Darius2, geschiedde het woord van de 
HERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: 2 De HERE is zeer 
vertoornd geweest tegen uw (voor)vaders. 3 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de HERE der heerscharen3: 
Keert weder (= terug) tot Mij , spreekt de HERE der heerscharen, zo zal Ik weder tot u keren , zegt de 
HERE der heerscharen. 4 Weest niet (zo onbekeerlijk) als uw (voor)vaders, tot welke de vorige profeten4 rie-
pen, zeggende: Alzo zegt de HERE der heerscharen: Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze 
handelingen ; maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar Mij (niet naar wat Ik hun door Mijn profeten liet aan-
zeggen), spreekt de HERE. 5 Uw (voor)vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid le-
ven5? 6 Nochtans Mijn woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn knechten, de profeten, geboden  had (om 
aan het volk te verkondigen), hebben zij uw (voor)vaders niet getroffen6; zodat zij wederkerende (van hun 70-jarige 
Babylonische ballingschap) zeiden: Gelijk als de HERE der heerscharen gedacht heeft ons te doen – naar on-
ze (verkeerde, zondige) wegen en naar onze (verkeerde, zondige) handelingen – zo heeft Hij met ons gedaan. 

Het volk Israël heeft aan den lijve moeten ondervinden, wat door Mozes werd geprofeteerd, als zij niet wilden ge-
hoorzamen aan het Woord van de LEVENDE God. Zij hadden – bij monde van Mozes – van Gods zegen en Zijn 
vloek gehoord; zegen, wanneer zij God zouden gehoorzamen, en vloek, wanneer zij van God afvallig zouden zijn. 
De Joden7 hadden de straf op hun afdwaling (van God) letterlijk moeten ondervinden; ze waren net terug uit de 70-
jarige Babylonische ballingschap! “En nu”, profeteerde Zacharia, “is het Godsrijk aanstaande” (zo dacht hij). Hij riep 
het volk van teruggekeerde Joden daarom op tot waarachtige bekering, opdat zij deel mochten hebben aan dit 
Koninkrijk van God! 
Laten wij dit vergelijken met Matthéüs 4 vers 17b:  

 “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen .” 

Dezelfde Geest, Die de mensen toen (in de dagen van Zacharia) opriep tot waarachtige bekering, spreekt ook hier. 
En NU is het waarlijk zo ver! Het Koninkrijk van God, het 1000-jarige Vrederijk, staat werkelijk  voor de deur! Als wij 
de tekenen van onze tijd eerlijk in beschouwing nemen, dan kondigen die dit Koninkrijk aan! 
Één van de duidelijkste tekenen van Zijn naderende wederkomst en de vestiging van het Koninkrijk van God op 
aarde is wel de terugkeer van het volk Israël in Palestina, hetgeen ons in een gelijkenis is medegedeeld door onze 
Here Jezus Christus (zie Matth. 24:32-348). De Here openbaart ons hier, dat het geslacht, dat dit  teken zal zien 
gebeuren, geenszins voorbij zal gaan, of Zijn wederkomst zal een feit zijn. Hij komt dus terug gedurende het leven 
van onze HUIDIGE generatie, die de vervulling van deze profetie ziet gebeuren! 
 

                                                 
1 Dit was 2 maanden nadat de profeet Haggaï (in opdracht van God) begon te prediken – zie Haggaï 1:1.  
Haggaï, Zacharia en Maleáchi hebben alle 3 geleefd en geprofeteerd ten tijde van de verlossing van de Joden uit de Babylonische gevangen-
schap. Zij vermanen het volk zeer naarstiglijk (= ijverig) tot de wederopbouw van de tempel en van de stad Jeruzalem, want, nadat zij de fun-
damenten van de tempel gelegd hadden, zo wendde zich een ieder tot de bouw van zijn eigen huis, en lieten het bouwen van de tempel een 
tijdlang rusten. De voornaamste argumenten, welke de profeet Haggaï gebruikt heeft om het volk tot de verslofte (= door hen verwaarloosde) 
bouw van de tempel op te wekken, zijn in het bijzonder deze: Allereerst dat het billijk (= rechtvaardig en redelijk) is dat goddelijke zaken vóór 
aardse en tijdelijke bevorderd worden, hetwelk, zo het niet geschiedde, zo zou ook God Zijn zegen tot het tijdelijke niet geven. Ten tweede, zo 
verklaart de profeet, dat de voortreffelijkheid van de laatste tempel veel groter zou zijn dan die van de 1ste (zie Hag. 2:10), namelijk daarom, 
omdat Christus lichamelijk in dezelve verschijnen en prediken zou en voorts in Zijn Gemeente/Kerk wonen zou met Zijn genade en Geest. Twee 
maanden na Haggaï begon ook de profeet Zacharia (in opdracht van God) te profeteren, die ook  de trage, nalatige Joden tot de bouw van de 
tempel ernstig vermaand  en voortgedreven heeft. 
2 De koning van Perzië – zie Ezra 4:24. Uit de Bijbelse Encyclopedie: Darius was koning van 522-486 voor Christus. 
3 Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders. 
4 Die vóór de Babylonische gevangenschap geprofeteerd hebben – zie Jes.31:6, Jer.3:12 en 18:11, Ezech.18:30, Hos.14:2. 
5 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Dat is, al zijn de vorige profeten dood, zo blijven evenwel hun (door Mij gegeven) profetieën voor altijd 
van kracht. 
6 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Dat is, zijn die straffen hun niet overkomen, waarmede Ik hen gedreigd had? Ja zeker! Derhalve had gij 
u aan hen behoren te spiegelen. 
7 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. W ij 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 Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals 
Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “Huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, 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 (Rom. 11:25). Als u meer over dit onderwerp wilt weten dan kunnen wij u het boek “Wederom 
Mijn Volk”, over de lotgevallen van de beide Israëlvolkeren, naar aanleiding van het boek Hosea, van H. Siliakus van harte aanbevelen. (Infor-
matie hierover via info@eindtijdbode.nl )  
8 “En leert van de vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo 
ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, 
totdat al deze dingen (vermeld in de verzen 7-31) zullen geschied zijn.” (Matth. 24:32-34) 
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Wij gaan nu over tot het beschouwen van de wonderlijke visioenen, die Hij Zacharia heeft willen tonen en die ons 
stuk voor stuk vertellen van Gods verborgenheden, die in de eindtijd (d.i. het einde van deze huidige wereld) geo-
penbaard en GEREALISEERD moeten  worden. Ze vertellen ons van de wonderbaarlijke (Bruids)-Gemeente van 
God in de eindtijd, van een wereldwijde opwekking en de vestiging van dat heerlijke Godsrijk (het 1000-jarig Vrede-
rijk)! Want de verborgenheid van God zal vervuld worden! 
Openb. 10:7 “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgen-

heid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”  

Ef. 5:31-32 “Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen; en zij zullen tot één 
vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende  op Christus en op de 
(Bruids)Gemeente .”  

Ten dage, dat de 7de oordeelsbazuin van God op deze wereld zal worden gehoord (zie Openb. 11:15-199) zal Gods 
verborgenheid (Openb. 12:110) vervuld  worden, een – in eerste instantie – nog verborgen genadewerking van 
God, die in de vorming van de Bruid van Christus zal resulteren, waarna de Bruiloft van het Lam van God op deze 
aarde  zal plaats vinden (zie Openb. 19:7-911): een EEUWIGE verbintenis van de (nog steeds op aarde) LEVENDE 
Bruid van het Lam en de LEVENDE Bruidegom, onze Here Jezus Christus! De LEVENDE Goddelijke Bruidegom 
zal door de wereld niet worden gezien, maar des te meer Zijn krachtdadige invloed en werkingen door Zijn vervol-
maakte Bruid heen, die resulteren zullen in de machtige Spade-regen-opwekking12 van de eindtijd en in al die heer-
lijke geprofeteerde dingen Gods, die ten tijde van het blazen van de zevende bazuin een feit  zullen zijn. 
Welnu, Zacharia zag in visioenen HOE de verborgenheid van God zou worden vervuld. De visioenen tonen in 
étappes de vervulling van deze verborgenheden aan. 
Het wonderbaarlijke is, dat deze visioenen ons een “tabernakelgang” tonen, die bij de POORT (de ingang of toe-
gang tot de Israëlitische Tabernakel) begint en eindigt bij de ARK des VERBONDS (in het ALLERheiligdom )”.13 

Het 1ste visioen:    
Poortopening beloofd tot opwekking en grote geestelijke bloei 

Zach. 1 vers 7-11:  Op de 24ste dag, in de 11de maand (die de maand Schebat14 is), in het 2de jaar van 
Darius, geschiedde het woord van de HERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de 
profeet, zeggende: 8 Ik zag in de nacht (een visioen), en zie, een Man 15 rijdende op een rood paard, en Hij 
stond tussen de mirten16, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden . 
9 En ik (Zacharia) zei: Mijn HERE! wat zijn deze? Toen zei tot mij de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), 
Die met mij (of: in mij17

) sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn. 10 Toen antwoordde de Man, Die tussen de 
mirten stond , en zei: Deze zijn het, die de HERE (God de Vader) uitgezonden heeft, om het land te door-
wandelen. 11 En zij antwoordden de Engel van de HERE, Die tussen de mirten stond , en zeiden: Wij 
hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.  

                                                 
9 “En de 7 de engel bazuinde , en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken van deze wereld zijn geworden van 
onze Here en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, 
vielen neer op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God Almachtig – Die is, en Die was, en Die komen zal – 
dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst; en de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen,  en 
de tijd van de doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven (aan) Uw dienstknechten, de profeten, en de heiligen, en degenen, die 
Uw Naam vrezen, de kleinen en de groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven . En de tempel van God in de hemel werd 
geopend, en de ark van Zijn verbond is gezien in Zijn tempel; en er kwamen bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote 
hagel.” (Openb. 11:15-19) 
10 “En er werd een groot teken in de hemel  (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) gezien: een vrouw  (de vrouw van het 
Lam), met de zon  (beeld van de Vader) bekleed, met de maan  (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder haar voeten en een 
krans van twaalf sterren  (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd ” (Openb. 12:1). 
11 “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de Bruiloft van het Lam is gekomen , en Zijn Vrouw heeft 
zichzelf bereid . En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen 
van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal  van de Bruiloft van het Lam ...” (Openb.19:7-9). 
12 Dit is de Spade-Regen-tijd  (beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest – zie Joël 2:23 en 28-29), nodig om de Gemeente – vooral in 
geestelijke zin – klaar te maken voor de wereldwijde opwekking. “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want 
Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (d.i. de Heilige Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen  en de spade (of 
late ) regen als voorheen .” “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal ui tgieten  over alle vlees, en uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienst-
maagden, zal Ik  in die dagen Mijn Geest uitgieten .” (Joël 2:23 en 28-29). 
13 Voor meer over de geestelijke  betekenis van de verschillende tabernakelobjecten, zie de studies: “Christus in de Tabernakel” van CJH 
Theys en/of “De Tabernakel van Israël” en “Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm. (Gratis te downloaden 
op www.eindtijdbode.nl )  
14

 Schebat of Sebat is de naam van de 11de maand van het joodse religieuze jaar, dit is bij ons in januari/februari. 
15 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Dit was de Zoon van God in de gedaante van een Man. Christus heeft meermalen voor een korte tijd 
de gedaante van een Man aangenomen – zie o.a. Dan. 7:13. 
16 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Of, hij hield stil onder de mirten. Door de mirten worden de (ware) gelovigen uitgebeeld, die voor God 
een groene en een lieflijke reuk geven, gelijk de mirtebomen; en het stilstaan van deze man betekend de altijd-tegenwoordige hulp en bijstand 
van de Here (voor de ware gelovigen). 
17 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: “Anders gezegd: in mij , gelijk eigenlijk de Hebreeuwse woorden luiden, betekenende een inwendige 
openbaring  van de dingen, die hij uitwendig gezien had.” Volgens o.a. 2 Sam. 23 vers 2: “De Geest van de Here heeft door mij (heen ) ge-
sproken…” 
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De profeet werd een visioen getoond van de eindtijd, waarin wij NU leven. Het was een NACHTGEZICHT! Wij le-
ven in een donkere tijd, een tijd die zich spoedt naar het MIDDERNACHTELIJK uur! Maatschappelijk, politiek en 
godsdienstig gezien, is er thans een nachtelijk duister ! 
In dat nachtelijke duister reed een Man op een ROOD paard. De Schrift verklaart ons, dat deze Man, Die op een 
rood paard reed en tussen de mirten stond, de Engel van de Here, dus Christus, was (zie vers 11). 
Hij bereed een rood paard en rode, bruine en witte paarden volgden Hem. Hij bereed het rode paard, maar geeste-
lijk gezien reed Hij op ALLE. Hij gebruikte ALLE DRIE soorten paarden. 
Paarden beelden in de Schrift krachten, bewegingen, geestelijke stromingen of invloedrijke gebeurtenissen uit. 
Deze kunnen van God komen, maar eveneens van de boze of veroorzaakt zijn door de menselijke arm. Maar God 
went ze alle aan en doet ALLES medewerken ten goede, voor al diegenen, die Hem liefhebben (Rom. 8:8). Ze 
vormen Gods oordelende krachten, die Hij aanwendt om Zijn volk tot waarachtige BEKERING te brengen! 
Het RODE paard is het paard van de OORLOG en OORLOGSOMSTANDIGHEDEN. BRUIN is een mengkleur, 
verkregen uit de menging van rood en zwart. Het is een kleur van de dood; denk aan bruine herfstbladeren. Bruine 
paarden vertellen ons van de trieste gevolgen van de oorlog zoals HONGER en PESTILENTIËN! 
WITTE paarden vertellen ons van de oordelende macht van Gods Woord in de kracht van de Heilige Geest over 
alle zonde en zondige omstandigheden. 
Men ziet Hem hier het RODE paard berijden. Maar toch bedenke men niet, dat God oorlog en oorlogsomstandig-
heden veroorzaakt! Dat zij verre! Immers, oorlog en oorlogsomstandigheden worden door de boze  veroorzaakt en 
gekweekt! Alle oordelen van God vormen min of meer een loslaten van de werkingen van de boze machten over 
de onbekeerlijke mensen; een loslaten van de voorheen – in zekere mate – gebonden engelen der duisternis, 
waarvan wij in Openbaring 9:14-1518 een voorbeeld hebben. Het is een niet langer weerhouden van machten, 
waaraan de onbekeerlijke mens zich blijft onderwerpen. God laat hem dan het VERDERF proeven, dat satan altijd 
over de mensen wil brengen. Wij kunnen deze paarden vergelijken met die uit Openbaring 6 vers 1-8: 

“En ik zag, toen het Lam één van de zegels geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren (letterlijk: levende we-
zens) zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 2  En ik zag, en ziet, een wit paard , en Die daarop 
zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! 3  En 
toen Het (Lam) het 2de zegel geopend had, hoorde ik het 2de dier zeggen: Kom en zie! 4  En een ander paard  
ging uit, dat rood was ; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde; en dat 
zij elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven. 5  En toen Het (Lam) het 3de zegel geopend 
had, hoorde ik het 3de dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard , en die daarop zat, had een 
weegschaal in zijn hand. 6  En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren, die zei: Een maatje tarwe 
voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn (beeld van hen die ver-
vuld zijn met Heilige Geest) niet. 7  En toen Het (Lam) het 4de zegel geopend had, hoorde ik een stem van het 4de 
dier, die zei: Kom en zie! 8  En ik zag, en ziet, een vaal paard , en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de 
hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel van deze aarde (25% van de 
mensen dus), met zwaard, en met honger, en met de dood, en door de wilde beesten van deze aarde.”  

De zeven zegels vormen het Goddelijk slot op de volle openbaring (d.i. op het volledig openbaar worden) en op de 
openbaring van Zijn oordelen , die in de laatste dagen in het bijzonder  over de wereld zullen gaan. Deze 7 ze-
gels worden één voor één door het Lam  geopend – op de gebeden en aanbidding van Gods kinderen (zie Open-
baring 5:14; hier stemmen de 4 “levende wezens”, de cherubijnen, de absolute heiligen, in met de oordelen, die het 
Lam over de zondige aarde uitstort) – opdat wij allen de volheid van Gods wil mogen weten . Dit is de reden 
waarom deze oordelen over de aarde komen. Wij worden er voor gesterkt door Zijn genadewerkingen, die Hij ons 
met de wapenrusting van Gods kracht geeft. 
De opening van de eerste vier zegels tonen ons paarden, en hun ruiters. De opening van Gods Woord brengt grote 
zegen, maar ook tegenstand teweeg. Toch werken ook deze laatste, zoals wij reeds zagen, mede ten goede voor 
al diegenen, DIE GOD LIEFHEBBEN! 
 

Het eerste paard is WIT en zijn ruiter draagt een overwinnaars kroon  en in Zijn hand is een boog  gevat. Hem is 
door God de overwinning gegeven om te overwinnen! Zo zijn ook wij – staande in de kracht van de Heilige Geest – 
MEER DAN OVERWINNAARS in onze strijd voor Koning Jezus; wij, die in en door  Hem een koninklijk priester-
dom mogen zijn (1 Petr. 2:919). De boog is het zinnebeeld van Gods zuiver en waarachtig Woord, van Zijn vol-
brachte overwinning op satans zondemacht, dat door deze overwinnaar in Gods kracht wordt verkondigd. 
Jes. 49:2 “En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij 

bedekt; en Hij heeft Mij tot EEN ZUIVERE PIJL gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.”  

Kortom, deze ruiter en Zijn witte paard beeldt in hun totaliteit de inleiding tot de grote Spade-regen-opwekking van 
de laatste dagen uit; een opwekking die over de gehele wereld zal gaan in de volle kracht van God, tot veroorde-
ling van zonde en tot vernieuwing van het gemoed in de krachtdadigheid van het NIEUWE LEVEN uit God! 
Het tweede paard is ROOD en is het beeld van de oorlog,  het wee , dat door de wereld gaat door oorlogsgeweld 
en oorlogsomstandigheden. Het kreeg van het Lam macht (dus het Lam stond deze demonische macht van ge-
weld toe) om de vrede van de aarde weg te nemen, als een oordeel over en een gevolg van ’s mensen onbekeer-
lijkheid! 

                                                 
18 “…Ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden ontbonden…, opdat zij het de rde deel 
van de mensen zouden doden .” (Openb. 9:14b-15) 
19 “Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deug-
den van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petr. 2:9) 
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Het derde paard is ZWART. Het is de kleur van de rouw! Waar dit paard komt, wijkt alle vrolijkheid, omdat dit het 
paard is van de HONGER als gevolg van economische recessies, misoogsten en oorlogen. Zijn ruiter heeft een 
weegschaal in de hand, omdat voedsel dan schaars zal zijn en gewogen zal worden als goud! “Één maatje tarwe 
voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning”. En de penning was in de dagen van Johannes (de 
doper) het dagloon voor een arbeider (Matth. 20:220). Voor de ware kinderen Gods, die dit paard ontmoeten in dit 
leven, is er een troostwoord toegevoegd: “Beschadig de olie en de wijn (beeld van hen die vervuld zijn met Heilige 
Geest) niet!” “Olie” en “wijn” zijn de symbolen van de Geest en het bloed van het Lam. Allen die gedrenkt zijn in 
Gods OLIE en WIJN zullen de werkingen van het zwarte paard overleven! 
Het vierde paard is VAAL (de letterlijke vertaling spreekt van “BLEEK GROEN”) en zijn ruiter is DE DOOD; namelijk 
DE GEWELDDADIGE  DOOD! Hij kreeg macht om te doden met het zwaard, met de honger, met de pestilentie, 
met de wilde dieren van deze aarde; kortom met alles , wat gewelddadig de dood aanbrengt! Als wij bedenken, hoe 
velen in onze tijd al gewelddadig aan hun einde komen door moordenaarshanden, oproer, terreuracties en aller-
hande catastrofes, dan moeten wij tot het schokkende besef komen, dat ook dit vale paard al door de huidige we-
reld waart (d.i. rondgaat)… 
 

Laten wij nu weer terugkeren naar de paarden van Zacharia, hoofdstuk 1. Ze werden uit gezonden om de wereld te 
doorwandelen (in de Engelse “King James” versie staat: “These are they whom the Lord sent to walk to and fro 
through the earth”; vertaald luid dit: “Deze zijn degenen die de Here heeft uitgezonden om heen en weer over de 
aarde te wandelen”). Kortom, deze bewegingen, deze stromingen en krachten heeft de Here eerst op een matige 
wijze (omdat hier sprake is van “wandelen”) in de wereld gezonden om hun werk te doen onder de mensen, opdat 
zij zich bekeren tot God. 
Deze paarden vinden de gehele aarde in een rust-, in een SLAAPtoestand, een geestelijke slaap! Een parallel-
beeld wordt ons getoond in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden.  
Matth. 25:5  “Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij ALLEN sluimerig, en vielen in slaap.”  

Is het verwonderingwekkend, dat direct volgend op de constatering van dit feit, de Geest van God Zich smartelijk 
uit in een bede tot God de Vader om ontferming en hulp?  
 

Zach. 1 vers 12:  Toen antwoordde de Engel van de HERE21, en zei: HERE der heerscharen! hoe lang 
zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem22 en over de steden van Juda, op welke Gij gram (= vertoornd) ge-
weest zijt, deze 70 jaren?  

Er zijn typerende omstandigheden vermeld in vers 8, waaraan wij niet zo maar voorbij mogen gaan; namelijk, dat 
de Man die op het rode paard reed, stond TUSSEN DE MIRTEN, DIE IN DE DIEPTE WAREN. 
Mirten  werden mede gebruikt om er loofhutten mee te bouwen op het LOOFHUTTENFEEST (Neh. 8:15-16). 
Deze mirten, waartussen de Engelachtige Berijder op het rode paard stond, wijzen dus heen naar de tijd van het 
grote Loofhuttenfeest, dat de Here met de Zijnen aan het einde van de tijdsbedeling van genade vieren zal; name-
lijk, de grote, laatste oogst (van mensenzielen), die binnengehaald zal worden door de Spade-Regen-opwekking23, 
die de gehele wereld zal beroeren. 
Mirten werden ook wel in Israël als BRUIDSTOOI gebruikt, vanwege de witte geurige bloesems, die ze hebben. Ze 
wijzen dus ook  heen naar het grote BRUILOFTSFEEST van het Lam van God (zie Openb. 19:7-924), waar de gelij-
kenis van de wijze en de dwaze maagden (zie Matth. 25:1-13) ook  van spreekt. 
Zacharia 1 vers 8 vertelt ons ook in welk een diep-donkere tijd de Here Zijn hand aan zal leggen om Zijn Bruids-
gemeente, Zijn heerlijke tempel van de laatste dagen, te bouwen, om die op te richten. In de volgende verzen 
wordt ons Zijn beloofde Goddelijke werking tot uiting gebracht. 
 

Zach. 1 vers 13-17: En de HERE (God) antwoordde de Engel, Die met mij (of: in mij) sprak, goede (d.i. aan-
gename) woorden, troostrijke woorden. 14 En de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: in mij) 
sprak, zei tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HERE der heerscharen: Ik ijver over Jeruzalem en 
over Sion met een grote ijver (te weten om hetzelve te verlossen uit de handen van hun vijanden). 15 En Ik ben met 
een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij heb-
ben ten kwade geholpen. 16 Daarom zegt de HERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ont-
fermingen ; Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de HERE der heerscharen, en het richtsnoer (of 
meetsnoer – zie Zach. 2:1-2) zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. 17 Roep nog (of: predik verder), zeggende: 
Alzo zegt de HERE der heerscharen: Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede; 
want de HERE zal Sion nog troosten, en Hij zal Jeru zalem nog verkiezen.  

God zal met grote ijver Zijn Gemeente brengen tot dat peil waarin de Bruidsgemeente van de laatste dagen zal 
moeten zijn. Hij zal Zijn reinigende en heiligende werkingen doen gaan door Zijn Gemeente heen om daarin Zijn 
Nieuw-Jeruzalem (d.i. de Bruid25) te bouwen.  

                                                 
20 “En toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen in zijn wijngaard.” (Matth. 20:2) 
21 Uit de Bijbelse Encyclopedie: In deze ‘Engel des Heren’ hebben wij te doen met ee n openbaring van de Here Zelf , wat duidelijk blijkt uit 
het feit, dat in plaats van de Engel ook de Here genoemd wordt. Bekend is de figuur van de zgn. angelus interpres, bijv. in de nachtgezichten 
van Zacharia. Dit is de Engel, die zulk een visioen uitlegt en tevens deel uitmaakt van het visioen: “de Engel, Die met mij sprak”. 
22

 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Onder Jeruzalem en Juda moet men hier verstaan de Gemeente/Kerk van God, hoewel dit ook naar 
de letter te verstaan is. 
23 Zie noot 12. 
24 Zie noot 11. 
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Hij zal Zijn oordelen laten razen  over deze wereld, die Zijn Gemeente zullen bekeren, weg  van hun wereldse 
steunpunten en vermakelijkheden, tot de LEVENDE God. 
Al lijken deze oordelen voor een ongezalfd oog (d.i. een geestelijk blinde  persoon) liefdeloos, toch hebben zij hun 
wortel in de oneindige liefde van God. Immers, deze oordelen van God maken de mens los van alle aardsgericht-
heid, en doen hen zich richten tot God alleen om hulp en uitredding, om zo het Goddelijke leven uit Hem te leren  
smaken.  

Jes. 26:9b “Wanneer Uw gerichten (of: oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners van deze wereld gerechtig-
heid.”  

God zal het richtsnoer nog over Jeruzalem uitstrekken, met andere woorden: het geestelijke paslood zal Hij nog in 
Jeruzalem (de Bruidsgemeente) gebruiken om haar op te bouwen en haar te brengen tot haar volmaakte staat in 
Hem. God zij hiervoor al de glorie! 
In het licht van de Israëlitische tabernakel hebben wij dit visioen te zien in het teken van de POORT (de in-
gang/toegang tot het tabernakelcomplex).26 

Het 2de visioen:    
(Wereld)oorlogen zullen er woeden 27 

Zach. 1 vers 18-21: En ik hief mijn ogen op, en zag (in een visioen); en ziet, er waren 4 hoornen. 19 En ik 
zei tot de Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze? En Hij zei tot mij: Dat zijn de hoornen, welke Juda, 
Israël en Jeruzalem verstrooid hebben . 20 En de HERE toonde mij 4 smeden. 21 Toen zei ik: Wat ko-
men die maken? En Hij sprak, zeggende: Dat zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, zodat niemand 
zijn hoofd ophief; maar deze (smeden) zijn gekomen om die (hoornen) te verschrikken, om de hoornen der 
heidenen neder te werpen (d.i. om het geweld, de macht of het koninkrijk te verstoren), welke de hoorn verheven 
hebben tegen het land van Juda28, om dat te verstrooien. 

Wij zien hier vier hoornen. Hoornen zijn tekenen van kracht. Er zijn vier van die hoornen. En dit wil zeggen: WE-
RELDWIJDE MACHT en KRACHT. Denk maar aan de vier windstreken, en aan “de vier hoeken der aarde” 
(Openb. 7:1). 
Het kunnen koninkrijken zijn, regeringen, allianties of systemen, die de gehele aarde beheersen, maar die versto-
rend werken op het volk van God. God heeft deze verstoring Zelf toegelaten om Zijn volk tot waarachtige bekering 
te brengen. Met andere woorden: God voorspelt hier, dat Hij oorlogsomstandigheden, wereldwijd van omvang, in 
deze wereld van de eindtijd toe zal laten om Zijn volk wakker te schudden uit hun dodelijke gerustheid, zelfingeno-
menheid en geestelijke slaap! 
Het zijn zonden, die hen verre houden van Hem! En dat in een tijd, waarin Hij door middel van Zijn genadewerkin-
gen zo véél heeft te bouwen in het hart en wezen van Zijn kinderen! 
De aandacht van veel van Zijn kinderen in de eindtijd is, zoals reeds is opgemerkt, dikwijls zo hopeloos aardsge-
richt ! Iets, wat wij ook horen doorklinken in Zijn klacht over de Gemeente van Laodicea, die de laatste  Gemeente-
lijke periode typeert.  
Openb. 3:17 “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; EN GIJ WEET NIET, dat 

gij (in geestelijke zin) zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en  naakt .”  

Daarna verwekt God vier smeden. Zij typeren wereldwijde machten, die nog  sterker zijn dan de eerste, want zij 
zullen de hoornen nederwerpen (d.i. omverwerpen). 
Hier wordt in een simpele beeldspraak die grote, bloedige worstelingen van de laatste dagen uitgebeeld van we-
reldmachten en geestelijke machten, denk onder meer aan de militante Islam, die elkaar bevechten, en die zo de 
gehele wereld dompelen in diepe oorlogsrouw. Er zal dan veel BLOED vloeien, OMDAT DE MENSHEID HET 
BLOED VAN CHRISTUS (Die voor onze  zonden  is gestorven AAN HET KRUIS!) heeft veronachtzaamd; men 
heeft nagelaten om daardoor (door geloof in èn reiniging door het bloed van Christus) in vrede te komen met God. 
Oorlog brengt in menselijke ogen afbraak van aardse dingen, die in menselijke ogen mooi en waardevol zijn. Maar 
God zoekt het EEUWIGE HEIL van de mensen, en Hij breekt, door oorlogen toe te laten, het eigenwillige en aard-
se denken van de mensen af, opdat  Hij hun daarvoor in de plaats Zijn HEMELSE DENKEN en BEGEREN kan 
geven. 
Wanneer wij onder prettige, aardse omstandigheden leven, is er zo véél om ons heen, dat ons oog boeit. Maar dat 
verandert, als wij in een put worden geworpen. De grauwe, donkere grond om ons heen schrikt af en dat stukje 
blauwe lucht, de blauwe hemel omhoog in de opening van de put, begint ons dan te boeien, wat eerst niet het ge-
val was. Zo kan God met Zijn Evangelie dan aan Zijn trekken komen! Gelukkig de ziel, die zich (aan God) weet te 
geven in waarachtige bekering en overgave, opdat Hij in hem of haar Zijn heilsbeloften waar kan maken. Zo zullen 

                                                                                                                                                                            
25 Nieuw-Jeruzalem is hier het beeld van de Bruid (van het Lam van God). In Openb. 21:2 en 9c-11a staat: “En ik, Johannes, zag de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem , nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid , die voor haar man versierd is” en “Kom herwaarts, 
ik zal u tonen  de Bruid, de Vrouw van het Lam . En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote 
stad, het heilige Jeruzalem , nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid van God …” (lees voor alle duidelijkheid hoofd-
stuk 21 helemaal). 
26 Zie noot 13. 
27 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van HET BRANDOFFERALTAAR. 
28 Zie noot 7. 



                                                        Zacharia en de Bruidsgemeente 9 

wij dan ook met alle ijver en overgave, net als Abraham, de Stad van God zoeken, de Stad, die fundamenten heeft 
en waarvan de Bouwheer God zelf is (Hebr. 11:10). 
Laat ons dit geleerd zijn: God wil ons losweken  van alle aardsgerichtheid, en ons brengen tot een gerichtheid naar 
Hem en Zijn Koninkrijk. Als het niet goedschiks  kan gebeuren door het Evangelie van Gods vrede, dan kwaad-
schiks door het ondergaan van Zijn zwiepende oordelen. 
Voor allen, die reeds in Zijn Schuilplaats vertoeven, zal Hij een Beschutting vormen ten tijde, dat Zijn oordelen 
gaan woeden over deze aarde. Ze zullen hen niet treffen, alleen zullen zij met eigen ogen de vergelding van de 
goddelozen zien (lees Psalm 91)!  
Pas als die grote  oordelen van God over deze wereld zijn gegaan, kan Hij komen tot HERNIEUWING en OP-
WEKKING, tot de grote  SPADE-REGEN-OPWEKKING ! Gods Woord openbaart ons, ook in Matthéüs 25:1-13, dat 
Zijn grote opwekking en de Bruiloft van het Lam, dat daarmee samen gaat, zullen geschieden, als de wereld zal 
verkeren in MIDDERNACHTELIJKE DUISTERNIS! Ook, dat Zijn waarachtige Gemeente/Kerk van de laatste da-
gen een SCHUILGEMEENTE zal wezen, maar tevens een Gemeente/Kerk in de volle kracht van God! Men bestu-
dere hiervoor Openbaring 12:1-6 en 17:6. De openbare, politieke wereld-staatskerk van de eindtijd (lees Openb. 
17) zal haar (de ware Gemeente Gods) namelijk in de pre-antichristelijke tijd (d.i. de tijd vóór het schrikbewind van 
de antichrist) WERELDWIJDE VERVOLGING aandoen. 
Zo zal God in een betrekkelijk korte tijd toch  komen aan Zijn Bruidsgemeente, aan die Gemeente/Kerk die door de 
almachtige  werkingen van de Geest van God “zonder vlek en zonder rimpel” (Ef. 5:2729) in deze wereld zal wor-
den gemanifesteerd! 
In het licht van de Israëlitische Tabernakel wordt dit visioen gezien in het teken van het BRANDOFFER-ALTAAR , 
de plaats van de bloedige offers van Israël, die alle  wezen naar het genadevol sterven van Christus aan het kruis 
van Golgotha. 
 

Hoofdstuk 2 

Het 3de visioen:   

De Bruidsgemeente wordt – door de Heilige Geest – opgebouwd in 
opstandingskracht 

De Bruid moet voldoen aan de maat van Christus 

Het vorige hoofdstuk verhaalde ons, hoe Christus Zijn Gemeente door middel van Zijn oordelen los moest maken 
van zonde, wereldsgezindheid en aardsgerichtheid. Want deze zijn de euvels, waarom God in haar niet, dan wel 
moeilijk, kan werken. Als ons HART gericht is naar ANDERE dingen dan Zijn Koninkrijk, kan Hij in ons leven niet 
werken!  

Matth. 6:33 “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen (de dingen die nodig zijn voor 
het leven op aarde) zullen u toegeworpen worden.”  

God kan in ons leven alleen werken, als onze “geloofsfrequentie” op Hem gericht is; en wanneer er een sterk ver-
langen is, dat Hij Zijn heilsbeloften in ons persoonlijk  waarmaakt. 
Als resultaat van Zijn oordelen, heeft Zijn Gemeente zich leren richten tot Hem, waardoor Hij eindelijk kan werken. 
In Joël 2 vers 30 zien wij, dat de grote zegen van de Spade-Regen gepaard moet gaan met het woeden van een 
bloedige oorlog: “bloed, vuur en rookpilaren (atomische ontploffingen -?-)”, met een noodsituatie op het maat-
schappelijke, politieke en godsdienstige vlak. Als alles om de mens heen grauw en moeilijk is en hij te midden van 
levens- en oorlogsstormen verkeert, leert hij zijn God zoeken en VINDEN!  
 

Zach. 2 vers 1-2:  Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag (in een visioen); en zie, er was een man, en in 
zijn hand was een meetsnoer . 2 En ik zei: Waar gaat gij heen? En hij zei tot mij: Om Jeruzalem te me-
ten ; om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot haar lengte wezen zal.30  

Deze man, een dienstknecht van God, had een meetsnoer in de hand. Hij moest de lengte en de breedte van Gods 
Jeruzalem (de Bruidsgemeente31) meten. Het meetsnoer is het Woord van God, de volle  maat van Christus.  

Ef. 4:13 “Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van he t geloof  en van de kennis van de Zoon 
van God, tot een volkomen man (d.i. geestelijk volwassen), tot de MATE VAN DE GROOTTE VAN DE 
VOLHEID VAN CHRISTUS .”  

                                                 
29 “Opdat Hij haar (d.i. de Gemeente) Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar 
dat zij zou heilig zijn en onberispelijk .” (Ef. 5:27). 
30 In Openb. 21:16-17 staat: “En de stad (het nieuwe Jeruzalem) lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad 
met de rietstok op 12.000 stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte van dezelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, naar 
de maat van een mens , welke als een engel was”. 
31 Gods Jeruzalem is hier ook het beeld van de Bruid(sgemeente). Zie verder noot 27. 
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De lengte, de breedte en de hoogte van het Nieuwe Jeruzalem zullen hetzelfde moeten zijn (Openb. 21:1632); zij 
zullen de volle maat van Christus moeten bevatten; namelijk 12 x 1000 stadiën33 (het getal 12 vertelt ons van apos-
tolische volheid, van de volheid van Gods inwoning en werkingen in de gereinigde mens).  
Johannes kreeg (in zijn visioenen/openbaringen op Patmos) eveneens een meetsnoer in de hand om de tempel 
van God – het altaar, en degenen, die daarin aanbidden – te meten.  
Openb. 11:1-2 “En mij (d.i. Johannes) werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de Engel stond en zei: 

Sta op, en meet de tempel van God en het altaar en degenen, di e daarin aanbidden . En laat 
de voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven; en 
zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden (d.i. 3½ jaar, de periode van de Grote Ver-
drukking).”  

Allen  – willen ze niet “worden vertreden door de heidenen”, willen ze niet in de Grote Verdrukking terecht komen, 
om daar door de antichristelijke machten te worden gedood als martelaar – moeten voldoen aan de mate van ‘de 
volkomenheid  (d.i. volmaaktheid) van Christus’ . Dit is Gods eis van (en voor) de laatste dagen, willen wij de Gro-
te Verdrukking ontvlieden en (ter bescherming) weggevoerd worden naar de woestijn (zie Openb. 12:6 en 1434, 
Luk. 17:34-3735; Matth. 24:40-4136).  
Wij hebben als “tempels van God ”, als “woonsteden van God in de Geest ” (Ef. 2:22), te voldoen aan de MATE 
VAN CHRISTUS: namelijk, de VOLLE INWONING VAN DE GEEST VAN GOD, zoals die bij Christus was!  

Luk. 6:40  “De discipel is niet boven zijn Meester; maar een ieder volmaakt  discipel zal zijn GELIJK zijn 
Meester. ”  

Ons altaar , ons levens-offer , moet voldoen aan de maat van Christus . Ook ons aanbiddingsleven moet door de 
innerlijke werkingen van God zijn gekomen tot VOLKOMENHEID (d.i. volmaaktheid)! Deze volkomenheid van ons 
– als tempels van God, van ons altaar en ons aanbiddingsleven – gebeurt zo maar niet van de ene dag op de an-
dere; dit is een PROCES, dat de Geest van God door het Woord in ons moet bewerkstelligen! Hij  moet dit in ons 
kunnen uitwerken door onze groeiende bekering tot en onze groeiende overgave en (toe)wijding aan “onze overste 
Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jezus” (Hebr. 12:2a). En deze Goddelijke bewerking, dit kruisproces, moe-
ten wij WILLEN, moeten wij VRIJWILLIG willen ondergaan.  

Hoogl. 6:12 “Eer ik het wist, zette Mij Mijn ziel op de wagens van Mijn vrijwillig volk .”  

Joh. 1:12 “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij MACHT gegeven kinderen Gods te WOR-
DEN, namelijk die in Zijn Naam geloven.”  

Laat ons daarheen geleid willen worden, geliefden, waar de zondige trek in ons wezen, ja alle zweem of schijn 
ervan, wordt gedood door de heilige heerlijkheid van Gods allesomvattende tegenwoordigheid! Hij gaat het in deze 
wereld NU doen; de rechtvaardigmaking en de reiniging van het heiligdom, waarvan Daniël profeteerde (8:1437), is 
thans BEGONNEN en Hij zal Zijn Goddelijk werk voleinden. Het is van deze werking Gods, waar Openbaring 22 
vers 11b ook van spreekt: “Die rechtvaardig is, dat hij nog (meer) gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij 
nog (meer) geheiligd worde” (De letterlijke vertaling uit het Grieks is: “Laat de rechtvaardige nog rechtvaardigheid 
doen; en de heilige, laat hem nog geheiligd worden”). God zal dit werk voleinden tot de gehele “verborgenheid 
Gods” (zie Openb. 10:738), die Hij ten aanzien van Zijn Bruid liet profeteren, zal worden vervuld! 
Nogmaals, wij moeten dit volle proces WILLEN! God Die ons een eigen wil geschonken heeft, zal deze beschikking 
ten opzichte van ons handhaven. Wij moeten  ons (in geestelijke zin) ‘hongerend en dorstend’ uitstrekken naar 
Jezus om onze oude mens aan Hem te verliezen, opdat de NIEUWE MENS uit God geheel en al in ons woning 
make! Dan kan de Here Jezus Zijn dierbaar werk aan en in ons beginnen  en voleinden .  

Filip. 1:6 “Vertrouwend ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen (d.i. voltooien) 
zal tot op de dag van Jezus Christus.”  

Hij zal onze duistere levensmotieven en levensgewoonten ruilen voor die wonderbare Goddelijke vreugde en vre-
de, die alle verstand te boven gaan, voor Zijn Goddelijke Natuur van liefde en gerechtigheid, die in ons tot (volle) 
wasdom mogen groeien. Hij zal dit alles zeker  doen, als wij – net als Abraham – geloven, dat Hij Zijn beloften in 
ons persoonlijk leven waar zal maken. 

                                                 
32 Zie noot 32. 
33 Uit de Bijbelse Encyclopedie: Een stadie is  een afstandsmaat, afgeleid van het Griekse woord ‘stadion’, een oude lengtemaat: 600 Griekse 
voeten, ± 180 meter , de lengte van het stadion van Olympia. 
34 “En de Vrouw (van Christus, dus nà de Bruiloft!) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats  had, haar van God bereid , opdat zij haar daar 
zouden voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)” (Openb. 12:6). “En de Vrouw (van Christus) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat 
zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid  – zie vers 6) alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar) en 
een halve tijd (d.i. ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar) , buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist). (Openb. 
12:14). 
35 “Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen te zamen 
malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verla-
ten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam (van Christus) is, daar zullen de aren-
den (beeld van de Bruidsgemeente) vergaderd worden” (Luk. 17:34-37). 
36 Matth. 24:40-41 is inhoudelijk bijna gelijk aan Luk. 17:34-37. 
37 “En hij zei tot mij: (vanaf nu) Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens (en 1 dag is hier als 1 jaar); dan zal het heiligdom 
gerechtvaardigd worden ” (Dan. 8:14). 
38 “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods  vervuld worden, gelijk Hij 
Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openb. 10:7) 



                                                        Zacharia en de Bruidsgemeente 11 

Hij zal Zijn Gemeente in de eindtijd brengen tot de mate van Zijn volheid; althans allen, die deze Goddelijke belofte 
in hun hart hebben gegrift en die zich hiertoe hebben overgegeven aan hun Goddelijke Heiland en Meester. Dan 
zal de Bouwer en Kunstenaar van het Nieuwe Jeruzalem Zijn Werk  in ons waarmaken (d.i. realiseren) tot eer van 
Zijn heilige Naam! Hij zal Zijn Bruid (in geestelijke zin) maken ‘zonder vlek en zonder rimpel’ (Ef. 5:2739), vol van de 
kracht Gods (zie Openb. 12:140). 
De zgn. “voorhofs-christenen” (zie Openb. 11:241) vallen bij deze selectie van het laatste uur er “sowieso” uit; dit 
zijn de christenen, die dan nog vol zitten met aardsgerichte begeerlijkheden, die het verderf, door (de macht van) 
de zonde, in hen brengen  en houden . 
Maar ook  “heiligdoms-christenen” zullen bij deze selectie uit moeten vallen, als  zij de roepstem van Christus niet 
hebben (willen) verstaan, en niet hebben willen jagen naar hun “wit in Christus ” (Filip. 3:1442), naar de volmaakt-
heid in God, om te mogen behoren tot de Bruid van Christus! 
Allen, die de werkingen van de Goddelijke “driehoek” in hun leven, (in geestelijke zin) hongerend en dorstend, 
hebben toegelaten, zullen komen tot deze volmaaktheid in God. Het is een driehoek, die gevormd wordt door de 
volgende tabernakelsymbolen:  

1. tafel met toonbroden,  
2. wierook- of reukofferaltaar  en  
3. gouden kandelaar.  

De geestelijke betekenis van deze tabernakelsymbolen zijn:  
1. kennis van Zijn Woord, en deze Goddelijke beloften dragend op de tafel van ons gereinigd hart,  
2. een biddend leven, dat bij God hongert om Zijn gegeven beloften in het leven van de bidder en van ande-

ren waar te maken, daartoe tot God komend  in geloof en lof en dank en prijs, en  
3. een leven van Goddelijk getuigenis door de realisering van Zijn Woord in ons – in en door de kracht van de 

Heilige Geest – door Gods verhoring van de vurige gebeden, opgezonden voor Zijn troon. 
Door de innerlijke werkingen van deze Goddelijke “driehoek” komt de gelovige dwars door het voorhangsel heen 
tot de Ark des Verbonds43. De werkingen van deze “driehoek” kruisigen zijn vlees (zie Hebr. 10:2044), en brengen 
hem tot de volmaaktheid in God, waar de Ark des Verbonds een beeld van is. 
Wij zingen zo graag het koortje: “De ark is komend op de weg”, welnu, deze volmaaktheid in Christus komt spoe-
dig, en zal de bruiloft van het Lam (zie Openb. 19:7-945) inleiden! 
De dienstknecht van de Heer moest hier in Zacharia 2 vers 2 het Jeruzalem Gods meten, het meetsnoer erover 
leggen – anders gezegd: bouwen – opdat haar lengte gelijk zal zijn aan haar breedte, 12 x 1000 stadiën elk (zie 
Openb. 21:1646), opdat zij vier kant zal zijn, Gode tot een volmaakte tempel in de Heilige Geest. 

                                                 
39 Zie noot 31. 
40 Zie noot 10. 
41 “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het (reukoffer- of 
wierook)altaar, en degenen, die daarin aanbidden. En laat het voorhof  uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet , want het is de 
heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad ver treden 42 maanden (= 3½ jaar, = de tijd van de grote verdrukking)” (Openb. 11:1-2). 
42 “Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter (mij) is, en strekkende mij tot hetgeen voor (mij) is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van de 
roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus” (Filip. 3:14). 
43 In de eerste plaats beeldt de Ark van het Verbond de troon van God uit. 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. Gods wezen is een EENheid. 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 gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). 
De Ark van het Verbond staat in de tweede plaats voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid . Dit wordt uitgebeeld 
doordat het verzoendeksel met zijn beide cherubs werd gelegd op de verbondskist, die staat voor de Bruid van het Lam. Deze kist is ook ge-
maakt van acacia- of sittimhout (hetgeen staat voor de mens), overdekt met goud (hetgeen staat voor het goddelijke), dus het beeld van de 
mens die met Gods natuur en wezen bekleed is. Het verzoendeksel met de beide cherubs, bovenop de verbondskist, vormt dan ook het beeld 
van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het Lam. 
In de verbondskist werden gelegd: 

• de gouden kruik met manna, die een beeld is van Jezus, het Lam van God; 
• de staf van Aäron, die een beeld van de Heilige Geest van God is; 
• de wetstafelen van het verbond, die een beeld van de Vader zijn (Hebreeën 9:4). 

Deze drie dingen staan dus voor de drie openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden de inwendige eenheid met de Bruid van het 
Lam uit. Dit zien wij ook in Zacharia 2:5. 
44 “Op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees” (Hebr. 10:20). 
45 Zie noot 11. 
46 Zie noot 32. 
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Andere kenmerken van het Bruidslichaam 

Zach. 2 vers 3-4:  En ziet, de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: in mij47
) sprak, ging 

uit (nl. weg van de mirten, waar hij gestaan had – zie Zach. 1:11); en een andere engel ging uit, hem tegemoet. 4 En 
hij (d.i. de Engel van de Here) zei tot hem (d.i. de andere engel): Loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Je-
ruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden 48, vanwege de veelheid van mensen en beesten, die in het 
midden van dezelve wezen zal.  

Hier wordt ons aangekondigd, dat het Jeruzalem Gods zo rijk bevolkt zal zijn, dat ze in haar voor stadium “dorps-
gewijs” bewoond zal worden. Het zijn Gemeenten Gods, verspreid over de gehele wereld, met een dorpskarakter, 
waar een sterke broederband in Christus heersen zal, waar de één de ander kent en meerder zal achten dan zich-
zelf (zie Filip. 2:349), vanwege de innerlijke werkingen en openbaringen van de Geest, die een ieder in het bijzonder 
door de Heilige Geest is toebedeeld (1 Kor. 12:1150). Wat een wonderbare Gemeenten zullen die zijn! Gemeenten, 
waar de kracht van het vlees zal zijn geweken door de volle inwoning van de Geest! 
Rekenen wij met 12.000 stadiën als MENSENMAAT, dan komen wij omgerekend tot 12.000 x 185 meter = 
2.220.000 meter = 2.220 km., een afstand van Rotterdam tot ongeveer het Midden-Oosten. Geeft u zichzelf eens 
rekenschap van een bouwwerk in de vorm van een piramide van die afmetingen. Een andere naam voor het 
nieuwe Jeruzalem is ook wel de berg Sion . Het menselijke oog kan, dichtbijstaande, zulk een bouwwerk niet om-
vatten! 
Haar fundament is de Steenrots der eeuwen, de Here Jezus Christus, maar dan in 12-voudige (dit is: apostoli-
sche51) kracht (zie Openb. 21:1452 en 19). Allen, die in deze gouden Stad van God wonen, de volmaakten Gods, 
zijn geestelijk door de drie poorten gegaan (zie Openb. 21:1353), die gesymboliseerd worden door achtereenvol-
gens: de poort  (van de Israëlitische Tabernakel), de deur  en de voorhang  van het Heiligdom. En Gods troon is in 
het centrum van dit hemelse heiligdom, dat Stad is en Bruid van het Lam tegelijk (zie Openb. 21:9c-11a54). 
Geliefden, wilt u hier WONEN? Het is door de genadewerkingen Gods mogelijk! Maar de prijs hiervoor hebt u te 
betalen:  

� uw lichaam  moet een volmaakte tempel van de Geest zijn, zoals Jezus Christus was; 
� uw ziel  moet volmaakt op het altaar Gods gelegd zijn, zoals Jezus Zijn leven gewillig gaf voor Gods zaak; 
� uw geest  moet komen tot de volmaakte aanbidding van God de Vader en van het Lam! 

Tot dit Goddelijk peil zal de Bruid van Christus – door Gods genadewerkingen – worden geleid. Laten wij daarom 
"hongeren en dorsten", totdat Hij ons zal hebben gebracht tot zulk een "wit" (d.i. ons reine doel ) in Christus! 
Om dit hemelse centrum zal het hemelse Kanaän zich uitstrekken, waar omheen weer het oneindig grote paradijs 
van Gods heerlijkheid zich zal slingeren. Het is de eeuwige driedeling  van Gods hemelen, die wij ook weerspie-
geld vinden in de Israëlitische tabernakel als: allerheiligdom, heiligdom en voorhof. 
Dit is ook  het patroon van Gods eeuwigheid , van de NIEUWE HEMEL en de NIEUWE AARDE. Gods tent zal 
eeuwig  bij de mensen zijn (zie Openb. 21:355). Dan zal op de NIEUWE AARDE Gods troon zijn; zij zal het centrum 
zijn van Gods eeuwig Koninkrijk!  
 

Zach. 2 vers 5:  En Ik zal haar (d.i. de Bruid van het Lam, in wie Hij woont en troont) wezen, spreekt de HERE 
(JaHWeH), een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden  van haar (d.i. in het mid-
den van dat geestelijk lichaam, de Bruidsgemeente).   

Gods Wezen vervult haar en omhult haar! Openbaring 12 vers 1 (zie noot 10) spreekt in symboliek hier ook van. 
Dit is een ander kenmerk van de Bruid van het Lam: De volheid van God zal in haar lichamelijk wonen, zoals deze 
in de Here Jezus op aarde woonde, en in Hem in alle eeuwigheid woont (zie Kol. 2:956). Ook Psalm 45 vers 1457 
spreekt van de in de Bruid wonende heerlijkheid van God. 

                                                 
47 Zie noot 17. 
48 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Men moet verstaan dat dit gesproken is, vanwege de grote menigte van mensen die (wereldwijd) in 
Christus geloven … want de Gemeente/Kerk zou zich strekken door de gehele wereld. 
49 “Doet geen ding door twisting of ijdele eer (NBV: Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan), maar laat in ootmoedigheid de één de ander 
uitnemender achten dan zichzelf” (Filip. 2:3). 
50 “Doch al deze dingen (van vers 4-10) werkt één en dezelfde Geest , (toebe)delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil” (1 
Kor. 12:11). 
51 Met apostolische kracht wordt bedoeld: de almachtige kracht van de levende God. 
52 “En de muur van de stad had twaalf fundamenten, en in dezelve de namen van de twaalf apostelen van het Lam” (Openb. 21:14). 
53 “Vanuit het oosten (gezien) waren drie poorten, vanuit het noorden drie poorten, vanuit het zuiden drie poorten, vanuit het westen drie poor-
ten” (Openb. 21:13). 
54 “…Kom hier, ik zal u tonen  de Bruid, de Vrouw van het Lam . En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde 
mij de grote stad, het heilige Jeruzalem , nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid van God …” (Openb. 21:9c-11a). 
55 “En ik hoorde een grote (of luide) stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de (tent of) tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, 
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn” (Openb. 21:3). 
56 “Want in Hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol. 2:9). 
57 “De dochter van de Koning is geheel verheerlijkt INWENDIG; haar kleding is van gouden borduursel (UITWENDIGE, d.i. zichtbare  verheer-
lijking).” (Psalm 45:14) 
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Hij zal de Bruid ook zijn tot "een vurige muur rondom haar". De vurige pijlen van de boze – die ook door de, door 
de boze  geleide, mensen en schijn christenen heen werken – zullen haar hart niet beroeren, en al hun pogingen 
zullen op God zelf stuklopen!  

Jes. 54:17 “Elk instrument, dat tegen u bereid wordt, zal NIET GELUKKEN, en elke tong, die in het gericht 
tegen u opstaat, zult gij  verdoemen (dus de satanische macht verdoemen, niet de mens die door satan ge-
bruikt wordt); dit is de erfenis van de knechten van de Here, en hun gerechtigheid is uit Mij, 
spreekt de Here .” 

Ook krijgt de duivel zo geen kans om de Bruid van Christus te besmetten met de – zich steeds meer vermenigvul-
digende – ongerechtigheid van deze wereld. Immers God, Die alle ongerechtigheid haat, zal haar geheel en al 
vervullen en bewaren.  

1 Thess. 5:23 “En de God van Vrede Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam 
worde onberispelijk bewaard in de toekomst (letterlijke vertaling: in de tegenwoordigheid) van onze Here 
Jezus Christus.” 

"God zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar", zo lazen wij in Zacharia 2 vers 5b. Wat een wonderbaar 
leven is dat, wanneer de "heerlijkheid van God" zich manifesteert in een mensenleven op aarde. Dan kunnen om-
standigheden nog zo wrang en slecht zijn, ze kunnen toch geen invloed uitoefenen op ons gemoed. Dan kunnen 
wij met Paulus en Silas zingen, zelfs in een kerker (zie Hand. 16:23-2558). 
De Bruid van Christus zal in deze heerlijkheid van God leven en blijven leven (zie Openb. 12:159). Daarom zal haar 
getuigenis in deze wereld ook zijn in apostolische macht, en zal zij de wereld op haar grondvesten doen schudden 
in een machtige Spade-Regen-opwekking! 

"Gaat uit van haar, Mijn volk!" 
(Openbaring 18 vers 4) 

Zach. 2 vers 6-9:  O, o, vliedt toch uit het Noorderland60, spreekt de HERE; want Ik heb u uitgebreid 
naar de vier winden des hemels, spreekt de HERE. 7 O, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van 
Babel! 8 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot 
die heidenen, die u beroofd hebben; want die u aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan . 9 Want ziet (of: 
voorwaar), Ik zal Mijn hand over hen bewegen, en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij we-
ten, dat de HERE der heerscharen mij gezonden heeft.  

Babel of Babylon, het land van hun 70-jarige ballingschap, lag ten noorden van Israël en wordt daarom hier “het 
Noorderland” genoemd. 
God zegt Zijn volk hier aan, om uit te gaan uit het Babel van de eindtijd, dat godsdienstige systeem van afgodische 
en uitwendige vroomheid, naast politieke dwang. Zij wordt in het Boek Openbaring getypeerd door de vrouw van 
hoofdstuk 17, de “grote hoer”, de gemeente/kerk die in geestelijke (en ook vaak letterlijk in) hoererij leeft: Christus 
en de wereld! Vergelijken wij ons huidig kerkelijk bestel, dan zien wij de Oecumenische Beweging, de Wereldraad 
van Kerken, zich in deze verderfelijke geest ontwikkelen; een politieke wereldkerk , die straks zal staan onder de 
heerschappij van de paus van Rome! 
Openb. 18:4  “En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: Gaat uit van haar Mijn volk, opdat gij aan 

haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van  haar plagen niet ontvangt .” 

Dezelfde soort opdracht vinden wij in: 
2 Kor. 6:17-18 “Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af , zegt de Here, en raakt niet aan wat onrein is, en 

Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, 
de Almachtige.” 

Als wij echt willen geeft God de kracht om te vlieden61: “Want Ik heb u uitgebreid  (uiteengedreven) naar de vier win-
den des hemels” (Zach. 2:6). Het is een Goddelijke kracht, die ons Babel doet ontvlieden; die de zetel was en is 
van alle occulte (d.i. verborgen) en duistere, schijn christelijke en godsdienstige machten, die hun wortels hebben 
in de hel! 
 

                                                 
58 “En als zij (de hoofdmannen) hun (Paulus en Silas) vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de gevan-
genbewaarder, dat hij hen zeker bewaren zou. Dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker, en sloot hun 
voeten in het blok. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas, en zo ngen God lofzangen  en de gevangenen hoorden naar hen” 
(Hand. 16:23-25). 
59 Zie noot 10. 
60 ‘Het Noorderland’ of ‘Het Noorden’ is voor Israël ook een aanduiding van een bepaalde vijandige macht . De ligging van Palestina is zoda-
nig (met in het westen de Middellandse Zee en in het oosten de woestijn), dat een vijand slechts uit het zuiden (zuidwesten) kon komen, dus uit 
Egypte, of uit het noorden. Dat kan Assyrië zijn, het rijk der Chaldeeën of Babylonië. Deze rijken lagen wel niet geografisch ten noorden van 
Palestina, maar bij een aanval op Israël moesten de koningen toch wel uit het noorden komen.  
61 Vlieden = Vluchten, afkeren van…, zijn/haar toevlucht zoeken tot… 
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God zàl komen tot Zijn heerlijke apotheose62: De Bruidsgemeente 
 

Zach. 2 vers 10-13: Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van 
u wonen , spreekt de HERE. 11 En vele heidenen zullen te dien dage de HERE toegevoegd worden, en 
zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen ; en gij zult weten, dat de HERE 
der heerscharen mij tot u gezonden heeft. 12 Dan zal de HERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige 
land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Zwijg, alle vlees (d.i. alle – zondige – mensen), voor het aange-
zicht van de HERE! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning63 (vanuit de hemel). 

Hier toont de Here ons Zijn eindoverwinning, een heerlijke apotheose. Zijn machtige, innerlijke werkingen – door 
Woord en Geest – hebben het eindresultaat gewrocht (d.i. bewerkt). Door de regels heen zien wij hier de Gemeen-
te Gods uit de heidenen ontstaan en opkomen, tot die is uitgegroeid tot een Bruidsgemeente, waar God alles  is in 
allen . En uit deze steeds dieper (in zonde en ongerechtigheid) zinkende heidenwereld van de laatste dagen zal 
deze Bruidsgemeente een oogst van zielen binnenhalen , die zijns gelijke in de geschiedenis niet heeft: de GRO-
TE Spade-Regen-opwekking! 
Dan zullen, in gelijke kracht van Jezus destijds, “heilanden (of: verlossers) opkomen op de berg Sion, om Ezau’s 
gebergte te richten” (Obadja 21). Ezau is het typerende beeld van de christen die in het vlees en in de wereld (bei-
den een beeld van zonde en ongerechtigheid) leeft. Deze christenen moeten worden gebracht tot waarachtige 
geestelijkheid in Christus, en tot een leven, dat hemelgericht is. Opdat ook dezen Hem aannemen, de LEVENDE 
God; opdat dezen Hem, het Brood des Levens, ook ‘eten en proeven’ en Hem aanbiddend dienen! 
Geeft u NU aan God en Zijn Christus over, christenen van het laatste uur! U en ik, wij mogen in Zijn triomf delen! 
Gods Geest gaat werken en Hij zal de harten vurig maken voor Hem en Zijn Koninkrijk, van allen, die WILLEN! 
De laatste regels van dit hoofdstuk onderstrepen deze volle, Goddelijke triomf in de mens: “Zwijg alle vlees, voor 
het aangezicht van de Here, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning!” God heeft hier alle stem, die uit het (zon-
dige) vlees voorkomt, tot zwijgen gebracht. Zijn scheppende macht is hier gekomen tot Zijn eind-creatie: Zijn heer-
lijkheid, ten volle geopenbaard in het vlees (dat gereinigd is van alle zonde en ongerechtigheid door Zijn inwoning 
en inwerking)! 
1 Tim. 3:16 “En buiten alle twijfel, de verborgenheid van de god zaligheid is groot: God (deze Godzaligheid) is 

geopenbaard in het vlees (nl. in de Bruid, die – door Zijn INWONING en INWERKING – ‘zonder vlek 
en rimpel, onberispelijk zal zijn’ en heerlijk), is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is 
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.”  

Zo zal straks ook de Bruid van het Lam zijn! God gaat in  en met  haar uit, een triomfale uittocht, overwinnend en 
tot overwinning! 
Dit hoofdstuk toont ons een wonderbare en een volmaakte dood en opstanding in de Here Jezus Christus; iets wat 
ons in de symboliek van de Israëlische tabernakel wordt verteld door het WASVAT. 
 

Hoofdstuk 3 

Het 4de visioen: 

Volmaakte genade en bedieningskracht (zalving) voor Gods arbeiders 

Genade en staatsie-klederen voor Josua  

Zach. 3 vers 1:  Daarna toonde Hij mij (Zacharia, in een visioen) Josua, de hogepriester , staande voor 
het aangezicht van de Engel van de HERE; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te weder-
staan.  

Josua is hier de representant (d.i. vertegenwoordiger) van allen, die deel gaan hebben aan de BRUIDSGEMEEN-
TE van Christus. Immers, ALLE visioenen van Zacharia zijn uitbeeldingen in étappes, die de vorming van de 
Bruidsgemeente weergeven. 
Josua was een hogepriester  onder de uit de ballingschap wedergekeerde Joden. Jezus is de Hogepriester Gods 
naar de ordening van Melchizedek64 (Hebr. 7:17). De Bruidsgemeente, Jezus’ geestelijk Lichaam, heeft als “eerste-

                                                 
62 Apotheose = Heerlijke slot-scène of slot-toneel. 
63 Zie Deut. 26:15 en Psalm 11:4. 
64 Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie :  
Melchizedek [dit betekent: “koning der gerechtigheid”] is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem ) die Abram zegende en 
aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de aartsvader [d.i. voornaamste of oudste (voor)vader] 
behaald op de vier koningen van het Oosten (Gen. 14:18). Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De 
figuur van Melchizedek duikt later nog op in Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Tes-
tament daarentegen wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering [d.i. geestelijke verklaring van historische figuren en feiten] ontwik-
keld rondom deze Oudtestamentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie Hebr. 7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en 
plotseling verdwijnt, als type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling 
met het Levietische [d.i. Israëlitische tempeldienst van lagere rang]. Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3 in dienst 
gesteld van de typologie. Omdat wij in Gen. 14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheimzinnig 
Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst...”). Men spreekt aldus van “een priesterschap naar 
de orde van Melchizedek”.  
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lingen Gods” (Openb. 14:4; Rom. 8:29-3065) een zelfde soort functie onder vele broeders (en zusters): Bruid en 
Bruidegom zijn één. Beiden  zitten in de troon van God (Openb. 3:2166)! Daarom is de hogepriester Josua hier de 
representant van de gehele Bruidsgemeente. 
God is een Kenner van elk  hart!  
2 Kron. 16:9 “Want de Here aangaande, Zijn ogen doorlopen de gehele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan dege-

nen, welker hart volkomen is tot Hem.”  

De Goddelijke Bruiloft is aanstaande (Openb. 19:7-967). Uit het Godsvolk van de eindtijd, verspreid over de gehele 
aarde, is de Geest van God thans intens doende om deze gemeenschap van Bruidskinderen te vormen, die Hij 
door Zijn genadewerkingen wil brengen tot de status van “zonder vlek en rimpel” (Ef. 5:2768; lees in dit verband ook 
eens de verzen 2 Kor. 11:269; Openb. 12:170).  
Hij speurt over de gehele aardbol naar mensenzielen, die de boodschap van een te vormen Bruid in hun hart willen 
bewaren, en die met héél hun hart haken (d.i. er hevig naar verlangen) om hieraan deel te mogen hebben en die 
bereid zijn de volle  prijs, het volle  kruisproces van eigenwilligheid, van het eigen menselijk leven, te betalen. Hij 
speurt naar deze mensenzielen, bij wie Hij een Goddelijke honger in het hart doet groeien naar gemeenschap met 
de Hemelse Bruidegom; een gesteldheid, waarvan wij iets kunnen lezen in Filip. 3:7-1471. 
In Lukas 14:16-2472 lezen wij van de traagheid en weigerachtigheid van velen onder Gods geroepenen om (gees-
telijk) te komen tot het grote Avondmaal (van de Bruiloft van het Lam) om  – door de genadevolle kruiswerkingen 
Gods – in te gaan tot dit volle gemeenschapsleven met God en Zijn Lam ; en deze weigerachtigheid en traag-
heid is een gevolg van hun wereldsgezindheid en aardsgericht hart. God zal echter een “overblijfsel” (de 5 wijze 
maagden van Matth. 25:1-12) en veel nieuw volk  hiertoe roepen (Luk. 14:21-2373).  
En let op, geliefde lezer, alléén dezen, die de Bruiloft  hebben gesmaakt – de Bruid (zij die behoren tot de Bruids-
gemeente) – zullen de arendsvleugels krijgen, die hun weg zullen voeren naar de woestijn (Openb. 12:6 en 1474; 
Luk. 17:34-3775), net zoals Filippus door Gods Geest, op Gods arendsvleugels, verreisde van de omstreken van 
Gaza naar Azote (Hand. 8:39-4076). 

                                                 
65 “Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; deze zijn 
gekocht uit de mensen, tot eerstelingen voor God  en het Lam” en “Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, 
het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders . En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen 
heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook 
verheerlijkt”. (Openb. 14:4 en Rom. 8:29-30) 
66 “Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.” 
(Openb. 3:21). 
67 Zie noot 11. 
68 Zie noot 31. 
69 “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u (geestelijk) toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, 
namelijk aan Christus” (2 Kor. 11:2). 
70 Zie noot 10. 
71 “Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, zeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemend-
heid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus 
moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn  rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, 
namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is  door het geloof; opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan 
Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb, 
of reeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waart oe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben . Broeders, ik 
acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter (mij) is, en strekkende mij tot hetgeen voor (mij) is, 
jaag ik naar het wit, tot de prijs van de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus” (Filip. 3:7-14). 
72

"Maar Hij zei tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er velen uit. En hij zond zijn dienstknechten uit ter ure 
van het avondmaal, om hen die uitgenodigd waren te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eendrachtelijk 
(= op dezelfde wijze) te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, 
houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf juk ossen gekocht en ik ga heen, om die te beproeven (= te keuren); ik bid u, houd 
mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht teruggekomen 
zijnde, boodschapte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zei tot zijn dienstknecht: Ga haastig uit in de straten 
en wijken van de stad, en breng de armen en verminkten, en kreupelen en blinden hier in. En de dienstknecht zei: Here, het is geschied, gelijk 
gij bevolen hebt... en nog is er plaats. En de heer zei tot zijn dienstknecht: Ga uit in de wegen en paden (van de dorpen en gehuchten) en dwing 
ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; want ik zeg u, dat niemand van die mannen (en vrouw en), die (als eerste) uitgenodigd waren, 
mijn avondmaal smaken zal " ( Luk 14:16-24) 
73 Zie noot 74. 
74 “En de Vrouw (van Christus, dus nà de Bruiloft!) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats  had, haar van God bereid , opdat zij haar daar 
zouden voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)” (Openb. 12:6). “En de Vrouw (van Christus) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat 
zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid  – zie vers 6) alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar) en 
een halve tijd (d.i. ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar) , buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist). (Openb. 
12:14). 
75 “Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tesamen 
malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verla-
ten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam (van Christus) is, daar zullen de aren-
den (beeld van de Bruidsgemeente) vergaderd worden” (Luk. 17:34-37). 
76 “En toen  zij (Filippus en de kamerling die door hem gedoopt werd) uit het water waren opgekomen, nam de Geest van de Here Filippus 
weg , en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden, te Azote; en het land door-
gaande, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesarea kwam” (Hand. 8:39-40). 
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Maar, “al de overigen van haar zaad” (Openb. 12:1777) zullen de Grote Verdrukking in  moeten, en worden gecon-
fronteerd met de satanische macht en visie van de antichrist, als werelddictator! 
Gods “Josua-kinderen” van de laatste dagen staan nu voor God om Zijn genadewerkingen te ondergaan, maar ze 
staan ook onder de heftigste beschuldigingen van satan vanwege hun “vuile klederen”. 

 

Zach. 3 vers 2-3:   Doch de HERE zei tot de satan: De HERE schelde u, gij satan! ja, de HERE schelde 
u, Die Jeruzalem verkiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? 3 Josua nu was bekleed met 
vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de Engel stond.  

Wat is de geestelijke zin van “klederen”? Gods Woord bedoelt er “ziele-klederen” mee: ons doen en laten, ons 
spreken en zwijgen, het “imago” van onze ziel. “Vuile klederen” wil dan zeggen: een wandel in ongerechtigheid, 
tekortkomingen, zonden. Zulke “vuile klederen” moeten wij willen wassen in het bloed van het Lam (Openb. 7:1478), 
opdat wij de “klederen der rechtvaardigmakingen van de heiligen” (Openb. 19:879) mogen aandoen. 
En de klederen van de “Josua-kinderen” van de eindtijd zijn VUIL en ze worden dag en nacht door satan bij God 
aangeklaagd. Iets, wat wij ook kunnen lezen in Openbaring 12 vers 10:  

“En ik hoorde een luide stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid en de kracht, en het Koninkrijk gewor-
den van onze God, en de macht van Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders (en zusters), die hen 
aanklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen”. 

Dit aanklagen bij God gaat net zo lang door tot satan – door de grote krijg (d.i. strijd, oorlog) in de hemelen (Openb. 
12:7-9) – op de aarde wordt geworpen; hij met al zijn duistere engelenmachten. Aardegebonden (d.i. uit het Ko-
ninkrijk der hemelen, beeld van de ware Gemeente/Kerk, geworpen) als hij dan met zijn hellemachten zal zijn, zul-
len zij bezit nemen van mensenlevens, waardoor zo de antichrist, de valse profeet en al hun trawanten zullen ont-
staan! 
Van dit aanklagen kunnen we ook lezen in Job 1:6-12. 
Maar God wil die “Josua-kinderen”, die zondaren van de eindtijd, die zich voor Hem willen stellen om de volle ze-
gen te ontvangen, genadig zijn, want Hij zegt: “Is deze niet een vuurbrand  uit het vuur gerukt?“ Josua was een 
stuk “brandhout”, reeds overgegeven tot de brand van Gods oordeel, maar omwille van zijn smekingen om genade, 
zijn willen staan voor Gods aangezicht, wordt hem genade door God verleend: dit brandende stuk hout , deze 
vuurbrand, wordt uit het vuur van Gods oordeel gerukt : hij ontvangt vergiffenis en totale verlossing en vernieu-
wing van leven! 

 

Zach. 3 vers 4:   Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn aangezicht stonden, zeg-
gende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid 
van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen.  

God neemt de vuile, door zonde bevlekte klederen van Josua allereerst weg; Hij verlost hem eerst van alle ver-
derfbrengende werkingen, die er in deze wereld en in zijn vlees zijn, van al zijn zonden en zondige gewoonten; en 
schenkt hem uit genade het NIEUWE LEVEN uit Hem: Hij schenkt hem “wisselklederen”: verwisselde ziele-
klederen. 
Dit “doden van al het oude” is reeds in het vorige hoofdstuk behandeld, waarom het ook eindigde met “Zwijg alle 
vlees (d.i. alle – zondige – mensen), voor het aangezicht van de Here” (vers 13). Dit thema wordt hier echter even 
herhaald en in het geheel van dood en opstanding opgenomen. De nadruk ligt hier echter op het opstaan in God-
delijke opstandingskracht door Gods verleende genade. 
Van deze Goddelijke vernieuwing lezen wij ook in Jeremia 31 vers 33-34:  

“Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Here: Ik zal Mijn wet 
in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 
volk zijn. En zij zullen niet meer een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent de Here, 
want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Here; want Ik zal hun onge-
rechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken”. 

Als God, na ons verlost te hebben, met Zijn vinger (de kracht van de Heilige Geest) Zijn wet van liefde en gerech-
tigheid in ons hart schrijft, dan is de wandel in die reine liefde, in de gerechtigheid en heerlijkheid van God een 
vanzelfsprekende zaak en wij handelen dienovereenkomstig, voor God rijke vruchten dragend! Een leven uit Gods 
“bovennatuur” heerst dan in ons. En Zijn Geest schrijft met vurige letters in ons Zijn heilige Naam! Dit is de “dubbe-
le portie”, die machtige zegen van de laatste dagen: Zijn (LEVEND) Woord, waargemaakt in ons aardse leven met 
al die hemelse pracht en kracht van Hemzelf! Dan zullen wij waarlijk “kinderen der liefde” zijn door die diepe en 
volmaakte inmenging van God in ons (Ef. 3:19)! Dan zullen wij, als Zijn Lichaam, bekleed worden met die hemelse, 
priesterlijke klederen – net als Hij. “Wij zullen Hem gelijk  wezen” staat er in 1 Johannes 3:2 geschreven! Hij het 
Hoofd, wij het Lichaam; de Kroon vormend van het toekomstige, eeuwige bestel, van Gods Nieuw Universum: de 
Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde! 

                                                 
77 “En de draak vergrimde op de vrouw (van Christus, voorheen de Bruid), en ging heen om krijg (strijd) te voeren tegen de overigen van haar 
zaad (haar medegelovigen), die de geboden van God bewaren, en de getuigenis va n Jezus Christus hebben ” (Openb. 12:17). Met “de 
overigen van haar zaad” worden alle oprechte gelovigen bedoeld, die nog niet tot de volmaaktheid (of geestelijke volwassenheid) in Christus 
zijn gekomen, het zgn. “dwaze maagden” deel. Zie ook Hooglied 8:8. 
78 “…Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en  hebben hun lange klederen wit 
gemaakt in het bloed van het Lam ” (Openb. 7:14b). 
79 Zie noot 11. 
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Hij wil ons “priesters en koningen” maken van Gods Nieuw Bestel. Of wij ertoe komen zullen, hangt van onszelf af. 
God roept ons hiertoe. “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren!” Waarom? Wij willen niet! Velen 
onder ons willen niet ten volle  ingaan op de roepstem van God door ons aardsgericht hart en onze wereldsge-
zindheid! 
Geliefden, wij leven nu in kritieke tijden, in tijden van beslissende keuze! Als Jezus niet WERKELIJK ons “AL in al” 
wordt, gaat de Bruiloft van het Lam aan ons  VOORBIJ (Luk. 14:2480)! Ook Kolossensen 3 vers 8-14 spreekt van 
uitdoen van vuile klederen en aandoen van wisselklederen:  

“Maar nu legt gij dit af, namelijk: gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt 
niet tegen elkaar, daar gij uitgedaan  hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan  hebt de nieuwe mens, 
die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van Degene, Die hem geschapen heeft; waarin niet is Griek 
en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth81, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles in allen. Zo 
doet  dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, 
goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; verdragende elkaar en vergevende de 
één de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook 
gij net zo. En boven dit alles doet aan  de Liefde, welke is de band der volmaaktheid”! 

Maar hier wordt de nadruk gelegd op ONZE handeling. WIJ moeten uitdoen en aandoen. In Zacharia, hoofdstuk 3, 
komt de handeling van Godswege: Hij liet uittrekken en aantrekken. Dit wil zeggen, dat bij dit “uittrekken“ en “aan-
trekken” een wederkerigheid (d.i. een wederzijdse relatie) moet bestaan tussen de begenadigde en de Genadever-
lener. Wij moeten positief in willen gaan op het genade-aanbod van onze Verlosser en Zaligmaker en Hij brengt de 
genade tot stand. Ook Efeze 4:20-24, Galaten 3:24-27 en Romeinen 13:14 spreken hierover. De laatstgenoemde 
Schriftgedeelten spreken van een “aandoen”, een “aantrekken” van Christus. En “Christus aandoen” wil niet alleen 
maar zeggen een overdekken van ons wezen, maar ook een “doortrokken zijn” van Hem, zoals er ook geschreven 
staat is Psalm 45 vers 14, doelend op de Bruid van Christus:  

“De dochter van de Koning is geheel verheerlijkt INWENDIG; haar kleding is van gouden borduursel (UITWENDI-
GE, d.i. zichtbare verheerlijking)”. 

Bekleed met de Openbaringen van Gods MACHT tot opbouw van de Gemeente 

Zach. 3 vers 5:   Dies zeg Ik: Laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed 
op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan; en de Engel van de HERE stond daarbij.  

Hier werd Josua reine, hogepriesterlijke klederen aangetrokken, een beschrijving waarvan wij in Exodus 28 vers 6-
39 (zie het schema hieronder) kunnen lezen. Het zijn klederen, die uitdrukking geven aan de Goddelijke bediening 
van Gods Hogepriester, onze Here Jezus Christus, in de eerste plaats. Maar ook duiden ze ONZE bediening en 
wandel uit, die als priesters de voetstappen van onze Here Jezus moeten drukken. Maar in het bijzonder geven ze 
de bediening weer van de BRUIDSGEMEENTE, die zo vervuld is van Christus, dat op haar de volgende Bijbel-
plaats in het bijzonder van toepassing is:  
Luk. 6:40b “Maar een ieder VOLMAAKT discipel zal zijn GELIJK zijn Meest er.”  

Van de kant van de vijand bezien worden deze geestelijke klederen geopenbaard als de VOLLE WAPENRUSTING 
VAN GOD, die wij in Efeze 6 vers 10-18 (zie het schema hieronder) beschreven vinden. Een vergelijk van deze 
klederen maakt het ons duidelijker. 

                                                 
80 Zie noot 74. 
81 Scythen = Nomadische volksstammen die in de oudheid ten noorden van de Zwarte en Kaspische Zee woonden. 
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Hogepriesterlijke kleding 82  
(Exodus 28:6-39) 

De volle wapenrusting Gods  
(Efeze 6:10-18) 

De Efod 
Het GELOOF in de kruiswerking van onze Here Jezus 
Christus, tot VERLOSSING (DODING) van het oude zon-
daarsleven en tot aandoen van het NIEUWE LEVEN UIT 
CHRISTUS, die de symbolische kleuren draagt van goud, 
hemelsblauw, purper, scharlaken en fijn gekleurd wit linnen. 

“Het schild van het GELOOF met welke gij al de vurige 
pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.” 

De kunstige riem  van de Efod, in dezelfde kleuren als de 
Efod. 

“De lendenen omgord hebbende met de WAARHEID.” 
Het omgorden wijst heen naar DIENSTBAARHEID, naar 
levenswijding voor Christus, en die moet zijn overeenkom-
stig Zijn Waarheid, Zijn Woord. Ook heeft men Hem te die-
nen in WAARACHTIGE toewijding, slechts ter ere van Je-
zus en tot volle zegen van Zijn geestelijk Lichaam, de Ge-
meente. 

De Borstlap  van het gericht met annex83 daaraan de 
schouderstenen en IN de borstlap de Urim en Thummin. Dit 
kledingstuk, dat de hogepriester op zijn HART moest dra-
gen, is een uitbeelding van Gods bewogenheid voor het lot 
van Zijn volk en van Zijn herderlijke liefde voor de gemeen-
te, die ook in elke rechtgeaarde voorganger van een Ge-
meente moet wonen. 
De schouderstenen met hun graveersels van de namen van 
de zonen van Israël (Jakob) duiden op de ophoudende (d.i. 
dragende) Goddelijke kracht voor al Zijn arbeiders, werkend 
in Zijn Wijngaard. 
De Urim en Thummin wijzen heen naar de onzichtbare 
aanwezigheid van God, die dit Werk begeleidt. 

“Aangedaan hebbende het BORSTWAPEN VAN GERECH-
TIGHEID.” 

De hemelsblauwe mantel  met aan de zomen de gouden 
schelletjes en de granaatappelen in haast dezelfde kleuren 
als de Efod, terwijl het goud reeds in de schelletjes tot uit-
drukking komt. 
De gouden schelletjes wijzen heen naar Gods openbarings-
gaven in de Gemeente. De granaatappelen vertellen van 
Gemeente-vormingen en de blauwe mantel zelf van een 
Opstandingsleven in de hemelse liefde van God. 

“En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het 
Evangelie van (Gods) vrede.” 

De hoed met een gouden voorhoofdplaat daaraan beves-
tigd, waarop gegraveerd staat: “De Heiligheid van de Here”. 

“En neemt de HELM DER ZALIGHEID”. Deze helm, die de 
hersenen omspant, vormt een heenwijzing naar de kracht 
van God, die onze gedachten voortdurend bezielt met de 
vorming van dat reine, HEILIGE, nieuwe Koninkrijk van 
God, waarin Hij AL is in al. 

Een rok vol oogjes  van fijn wit linnen. 
“Ogen” wijzen in Gods Woord op Zijn Goddelijke tegen-
woordigheid en op de Zich openbarende kracht van de 
Heilige Geest, Die alle dingen doorziet. 
Het witte linnen vertelt van Gods GERECHTIGHEID. 
“En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar 
alle dingen zijn naakt en open voor de ogen van Deg e-
ne, met Welke wij te doen hebben ” (Hebr. 4:15) 

“HET ZWAARD VAN DE GEEST, hetwelk is Gods Woord ”. 
Gods Woord maakt scheiding tussen licht en duisternis, 
tussen wat Goddelijk is en wat menselijk of demonisch is, 
tussen gerechtigheid en zonde, tussen waarheid en imitatie. 

 

Dit (geestelijk) bezien van de BRUID van CHRISTUS, zowel van de kant van de hemelse Bruidegom alsook – te-
gelijkertijd – van de kant van de vijand, vinden wij ook in Hooglied 6 vers 10:  

“Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met ba-
nieren?” 

De “dageraad” vertelt ons van de frisheid van de levenslente; de “maan” van de wonderlijke Bloedverzoening in 
Jezus Christus, de “zon” van de volmaakte gerechtigheid van God. Zo wordt deze Bruidsgemeente bezien door 
haar Bruidegom. Maar satan ziet haar als “slagorden met banieren”, die “overwinnend gaan tot overwinning”! Glo-
rie voor God! 
Laten wij nu echter teruggaan naar Zacharia 3 vers 6 en verder. 
 

Zach. 3 vers 6-7:  Toen betuigde de Engel van de HERE Josua, zeggende: 7 Zo zegt de HERE der 
heerscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij 
ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die 
hier staan.  

Josua had Gods wegen te bewandelen. Evenzo moeten de “Josua-kinderen” van de eindtijd Gods Weg – dat is  
Jezus, Die DE WEG  (maar ook: de Waarheid en het Leven) is  – bewandelen: in alle afhankelijkheid van Hem, en 

                                                 
82 Voor meer over (de geestelijke betekenis van) de hogepriesterlijke kleding: Zie de studie “Christus in de Tabernakel” van CJH Theys op onze 
website www.eindtijdbode.nl  
83 Annex = Behorend bij iets (in dit geval bij ‘de Borstlap van het gericht’) dat als hoofdzaak wordt voorgesteld. 
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door Zijn genadewerkingen komen tot resultaten in ons persoonlijk- en bedieningsleven. Jezus, als Gods Weg, 
leidt ons als ELKE weg naar een bestemming. En de bestemming, waartoe Jezus ons leidt is de VOLMAAKTHEID 
VAN HET NIEUWE JERUZALEM. Wij hebben daartoe in gemeenschap te komen met die Weg van God; wij heb-
ben te wandelen OP die Weg en ons te laten leiden DOOR die Weg, in volkomen afhankelijkheid van Hem, Die DE 
WEG, de Waarheid en het Leven is. 
Ook had Josua de wacht bij God waar te nemen, evenals wij die bij God hebben te doen, opdat wij van Hem lei-
ding, een “open deur” en kracht mogen ontvangen in al onze dienst voor Hem. Is Hij niet de Here Sebaoth, de Heer 
van de oogst, Zelf? Is niet Hij alleen de Bouwheer van ALLE geestelijke arbeid en van het Nieuwe Jeruzalem (d.i. 
de Bruid)? Hebben wij niet alle opdrachten van Hem te ontvangen? De algemene opdracht aan geheel Zijn Ge-
meente is die van “getuigen-zijn van Jezus” bij anderen. Maar er zijn ook PERSOONLIJKE opdrachten, die Hij Zijn 
dienende kinderen geeft. Laat ons HART daarom ALTIJD dicht bij de Here Jezus zijn, opdat wij Hem te allen tijde 
dienstbaar mogen zijn als Zijn Geest ons tot een dergelijke dienst roept. Zo zullen wij door Hem onze medemensen 
kunnen helpen tot verlossing en tot NIEUW LEVEN; tot vertroosting en tot juichende overwinning! 
Doen wij deze beide dingen; het wandelen op Zijn Weg en het waarnemen van de wacht bij Hem, dan maakt Hij 
ons dienstbaar. Hij kan ons dan in de geestelijke strijd gebruiken: “Zo zult gij Mijn huis (d.i. de Gemeente) richten 
en ook Mijn voorhoven (d.i. het nog niet volmaakte, geheiligde deel van de Gemeente) bewaren”, zo belooft Hij. Dit 
is hetzelfde, wat wij in het Nieuwe Testament lezen in Efeze 4:12-16. Wij zullen Hem dan mogen dienen “tot de 
volmaking van de heiligen, tot het werk van bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen  
zullen komen tot de eenheid van het geloof en tot de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de 
mate van de grootte van de volheid van Christus ; opdat wij niet meer (als) kinderen zouden zijn, die als de 
vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door arglistig-
heid, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de waarheid betrachtende , alleszins zouden opwassen (d.i. gees-
telijk groeien ) in Hem, Die het Hoofd is , namelijk Christus; uit Welke het gehele Lichaam bekwaam samenge-
voegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in 
zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt (d.i. tot geestelijke volwassenheid, nl. tot VOLMAAKTHEID, komen), 
tot zijn eigen opbouw in de liefde” (Ef. 4:12-16)84. 
Ook beloofde de Here Josua dan “wandelingen onder dezen die hier staan”. Dit wil zeggen, dat hij dan een hemel-
se wandel op aarde zou mogen volbrengen (Filip. 3:2085, Hebr. 12:22-24), want met “dezen” worden volmaakte 
hemelburgers bedoeld, die bij de troon van God staan. Ook geldt deze belofte de “Josua-kinderen” van de eindtijd. 
Zij zullen dan in een persoonlijk contact mogen leven met God-ALmachtig en op aarde reeds hemelse zaligheden 
mogen ervaren. God zij al de glorie! 

Deze Bruid van Christus zal met haar Bruidegom worden verenigd en haar vrede zal groot 
zijn 

Zach. 3 vers 8-10:  Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zit-
ten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want ziet, 
aangaande die Steen, Die Ik gelegd heb voor het aangezicht van Josua, op die ene Steen zullen zeven 
ogen86 wezen; ziet, Ik zal Zijn graveersel (d.i. een inscriptie) graveren, spreekt de HERE der heerscharen, en 
Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag w egnemen . 10 Te dien dage, spreekt de HERE der 
heerscharen, zult gij een ieder zijn naaste (uit)nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. 

Josua en zijn vrienden, die voor zijn aangezicht zitten, moeten van de Here een WONDERTEKEN zijn. Josua en 
zijn vrienden staan hier voor al de waarachtige arbeiders van de Here, en voor de BRUIDSGEMEENTE van de 
eindtijd in het bijzonder, die samen één arbeidend Lichaam in Christus vormen. 
Een wonder is iets, dat BOVENNATUURLIJK is. En Gods waarachtige arbeiders dienen uit Hem  hun bediening te 
hebben. Waar God werkt, daar is waarachtige bediening! Daar is openbaring van de Heilige Geest, zoals in het 
Boek van “de Handelingen der Apostelen” betuigd wordt:  
Hand. 14:3 “Zij verkeerden daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende in de Here, Die getuigenis gaf aan het Woord 

van Zijn genade, en gaf, dat tekenen en wonderen geschiedden door hun handen.”  

Zij zullen een wonderteken zijn, omdat Gods Knecht, de Spruit, bij hen is. Hij is dan tot hen gekomen (beter ge-
zegd: IN hen, door Zijn Heilige Geest). 
De komst van de Here Jezus Christus, de Messias, wordt door de profeten uit het Oude Testament niet gezien als 
1ste en 2de komst. Profetieën van de 1ste en die betreffende de 2de komst worden door hen vaak als in één adem 

                                                 
84 Ef. 4:12-16 uit ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’: “om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het Lichaam van Christus 
opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de vol-
maakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volhei d van Christus . Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos rond-
dobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en 
doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden e n elkaar lief te hebben, samen volledig 
toe groeien naar Hem Die het hoofd is: Christus. Vanuit dat Hoofd krijgt het Lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeenge-
houden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het Lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.” 
85 “…onze wandel is in de hemelen , waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Here Jezus Christus” (Filip. 3:20). 
86 “En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, 
hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten van God , die uitgezonden zijn in alle landen” (Openb. 5:6). “En 
van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de ze-
ven geesten van God ” (Openb. 4:5). Voor meer hierover, zie de studie: “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E. van den 
Worm. (Gratis te downloaden op www.eindtijdbode.nl) 
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genoemd, gelijk het hier weer het geval is. Zien wij deze verzen in het licht van de komende BRUIDSGEMEENTE 
(iets, wat naar onze mening de bedoeling moet zijn), dan betreft deze komst Zijn WEDERKOMST, en wel als 
BRUIDEGOM, voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam87 is dan reeds een feit 
en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger ge-
worden (zie Openb. 12:2) (van de geestelijke zonen, de 144.000 88, die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar 
voortkomen” door de VOLLE INWONING  EN WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de 
geest) met haar Bruidegom. 
Bij een aards christelijk huwelijk vormen bruidegom en bruid een onafscheidelijk paar voor de duur van hun verde-
re leven. Als dit in het natuurlijke  zo is, dan is dit evenzo het geval in het geestelijke. De hemelse Bruidegom zal 
van de zijde van de Bruid niet wijken. Hij zal Zich aan haar ten volle  openbaren, maar de wereld zal Hem niet zien 
(Joh. 14:21-23). Maar Zijn tegenwoordigheid zal des te meer in al haar werken te zien zijn, die haar zullen bestem-
pelen als een WONDERTEKEN VAN GOD (zie Openb. 12:189, Obadja 2190). 
Hij zal haar een Steen  zijn met zeven ogen  (Openb. 5:6). Dit wil zeggen, dat Hij door haar heen Zijn volle, Godde-
lijke en heilige kracht zal openbaren. Zijn Bruid zal door Hem  staan; Hij zal Zijn volle  overwinning door haar heen 
doen werken, en doen uitgroeien  tot Zijn volmaakte  triomf over de gehele wereld, die wij in Gods Bijbel betiteld 
zien als “Spade-Regen-opwekking ”, en die in de feesten van Israël profetisch door het grote Loofhuttenfeest 
wordt uitgebeeld. 
“Ik zal Zijn graveersel graveren, spreekt de Here der heerscharen” (Zach. 3:9b). Ook deze Goddelijke belofte 
spreekt van wonderen en tekenen, en van creaties91 van de Heilige Geest in de harten van de Zijnen, want de He-
re Jezus en de Zijnen zijn Hem (d.i. God, de Vader) tot één. 
Dan komt er plompverloren een belofte, die Hij bij Zijn 1ste komst reeds heeft waargemaakt: “Ik zal de ongerechtig-
heid van het land op één dag wegnemen” (Zach. 3:9c). Dit geschiedde reeds, toen Hij Zijn verzoenend bloed stort-
te op Golgotha, en voor ons uit de doden verrees na drie dagen en drie nachten. 
Dan eindigt dit hoofdstuk met een in Israël bekende beeldspraak: “Te dien dage zult gij een ieder zijn naaste uitno-
digen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom”, wat zeggen wil, dat er dan voor Gods volk een tijd zal 
aanbreken van diepe Gods-vrede. God zij al de glorie! 
In dit visioen van Zacharia komt – in het licht van de Israëlitische Tabernakel gezien92 – de DEURGEDACHTE 
sterk naar voren, de ingang  in het Goddelijke leven door de gemeenschap met de Heilige Geest. 

Hoofdstuk 4 

Het 5de visioen:    
Gods Geest is de drijvende kracht en Bouwheer van de Bruidsgemeente 93 

Wij zullen, dit 5de visioen in beschouwing nemend, zien, dat er in de Gemeente, en in de Bruidsgemeente in het 
bijzonder, ruim baan gemaakt moet worden voor de genadewerkingen van de Heilige Geest, die in het midden van 
de Gemeente geschieden door middel van Zijn wondervolle openbaringen (gaven), door de betoning van Zijn God-
delijke tegenwoordigheid. 
ALLE “levende stenen” (de – geestelijk – levende leden) in de Gemeente hebben hun hart en wezen open te zetten 
in overgave en gehoorzaamheid aan de Geest van God! Ons hart heeft daarbij open te staan voor Hem, een ge-
trouwe wacht bij Hem waarnemend. In ELKE dienst hebben de werkingen en openbaringen van de Heilige Geest 
het fundament (d.i. de grondslag of basis) te vormen. Ons eigen hart en wezen moet een RUSTEN kennen in Je-
zus Christus; HIJ MOET HET DOOR ONS HEEN DOEN! 
 

Zach. 4 vers 1-3:  En de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: in mij94
) sprak, kwam 

weer; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt. 2 En Hij zei tot mij: Wat ziet 
gij? En ik zei: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven zijn hoofd, en zijn ze-
ven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven (dus 2 x 7) pijpen (of: toevoerbuizen), die boven zijn 
hoofd waren; 3 En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje, en één tot des-
zelfs linkerzijde.  

Vergelijken wij deze vertaling van dit Schriftgedeelte: “die lampen hadden zeven en zeven pijpen” met dezelfde 
tekst uit de Engelse King James vertaling, dan luidt die, omgezet zijnde: “en zeven pijpen, die naar de zeven lam-

                                                 
87 Zie – voor meer over dit onderwerp – de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (Gratis te 
downloaden op www.eindtijdbode.nl) 
88 Zie – voor meer over de geestelijke zonen, de 144.000  – de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak” van E. van den Worm. (Gratis te down-
loaden op www.eindtijdbode.nl) 
89 “En er werd een groot teken in de hemel  (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) gezien: een vrouw  (de vrouw van het 
Lam), met de zon  (beeld van de Vader) bekleed, met de maan  (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder haar voeten en een 
krans van twaalf sterren  (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd ” (Openb. 12:1). 
90 “En er zullen heilanden  (NBG: verlossers ) op de berg van Sion opkomen, om Ezau’s gebergte (beeld van de wereldsgezinde christen) te 
richten; en het koninkrijk zal van de HERE (van JaHWeH) zijn” (Obadja 21). 
91 Creatie = Schepping = Iets wat voortgebracht, tot stand gebracht is. 
92 Zie noot 13. 
93 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE (zevenvoudige) KANDELAAR. 
94 Zie noot 17. 



                                                        Zacharia en de Bruidsgemeente 21 

pen leiden”. Elke lamp was in dit visioen dus met het oliekruikje verbonden door middel van een pijp. De zeven-
voudige, brandende gouden kandelaar symboliseert hier de OVERWINNAARS uit de zeven Gemeenten Gods, die 
samen de Bruid(sgemeente) van Christus vormen. 

Openb. 1:12-13 en 20  “En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd 
hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; en in het midden van de ze ven kandelaren Één, 
de Zoon des mensen gelijk zijnde,  bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de 
borsten met een gouden gordel”. “De verborgenheid van de zeven sterren, die gij gezien hebt in 
Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven 
Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn (het beeld van) de zeven Ge-
meenten. ”  

Deze zeven kandelaren vormen aan de voet één geheel, en vormen zo het beeld van de zevenvoudige gouden 
kandelaar uit het ‘Heiligdom’ (of ‘Heilige’) van de Israëlitische Tabernakel. Dit beeld symboliseert de zeven Ge-
meenten, die samen dat éne Koninkrijk van God op aarde vormen; en in haar volkomenheid (d.i. volmaaktheid): de 
zeven groepen van overwinnaars die samen de Bruid(sgemeente) van Christus vormen. En deze zijn, wel te ver-
staan, verspreid over de gehele wereld. 
Over deze zeven Gemeenten staan zeven verantwoordelijke leiders, gesymboliseerd door de sterren, die Hij in Zijn 
hand hield. Ze staan bij God verantwoordelijk om de Gemeente, over welke zij staan, te leiden in de overwinning 
van Christus! Voorwaar, geen kleine verantwoordelijkheid! Zij worden in het visioen van Zacharia getypeerd door 
de zeven pijpen, die de gouden olie van genadewerkingen en openbaringen van de Heilige Geest voeren naar hun 
respectievelijke kandelaar (beeld van de Gemeente dat het Licht van de Geest draagt en uitstraalt). Raken zij ver-
stopt door onachtzaamheid, gebedloosheid, ontrouw, wereldzin of iets dergelijks, dan gaat de lamp van getuigenis 
van hun Gemeente uit en verkeren de leden ervan in een kwijnende dood! 
Boven de zeven kandelaren met hun zeven pijpen staat een gouden oliekruikje. Deze gouden oliekruik typeert de 
Heilige Geest en in vers 12 wordt Zijn Tegenwoordigheid uitgedrukt in de beide Testamenten (de twee olietakken). 
Weliswaar heeft het Oude Testament afgedaan voor wat betreft zijn letterlijke cultus (d.i. ceremoniën) in offers en 
in inzettingen, maar zijn geestelijke en symbolische zin onderschrijven nauwkeurig het Nieuwe Testament, en ge-
ven er een wondervolle verdieping van. 
Het oliekruikje is gevuld met de gouden OLIE des hemels (zie vers 12) en deze OLIE wordt door de zeven pijpen 
gevoerd naar de zeven lampen, waardoor de zeven kandelaren (de Gemeenten) hun hemelse getuigenis ook op 
aarde kunnen geven. Het zijn dan Gemeenten die in Gods OVERWINNING staan, en die in en door hun leven van 
elke dag Zijn heerlijkheid openbaren, door hun woord en gedrag.  

Ef. 3:10-11 “Opdat nu, door de GEMEENTE, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de 
hemel, de veelvuldige wijsheid van God.”  

Wat een wonderbare roeping om zo – in de hemel nu (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente) en in 
alle eeuwigheid – te mogen staan als Gods instrument om Zijn veelvuldige wijsheid te openbaren aan hemelse 
overheden en machten! 
Ook zien wij twee olijfbomen staan aan weerszijden van het gouden oliekruikje en vers 12 toont aan, dat deze olijf-
bomen zijn verbonden met de oliekruik(en). Deze olijfbomen staan typerend voor CHRISTUS als Hogepriester en 
als Messias (Koning). Jezus heeft als Hogepriester Zijn eigen bloed geofferd voor de absolute delging van de zon-
den van de mensheid (Hebr. 9:11-1295) en als Messias (Koning) verleent Hij ons genadevol de doop en vervulling 
met de Heilige Geest. Hij alleen is de DOPER MET DE HEILIGE GEEST (Matth. 3:1196), terwijl de zeven sterren 
(pijpen) Zijn instrumenten hierbij zijn. 
Jezus Christus als Hogepriester wordt in de visioenen van Zacharia getypeerd door de hogepriester Josua, terwijl 
Zerubbabel (d.i. zaad of spruit van Babel) Hem hier uitbeeldt als Messias (Koning). Zerubbabel was destijds door 
de Perzische overheid aangesteld als landvoogd over Juda. Ook is hij een voorvader van Jezus (zie Luk. 3:27 en 
Matth. 1:12-13). 
De gangbare mening, dat deze twee olijfbomen Josua en Zerubbabel uitbeelden, heeft in dit licht wel enige zin. 
Wijlen br. W.H. Offiler zag hier echter een uitbeelding van Mozes en Elia; Mozes als verlosser van het volk Israël 
en Elia als prins der profeten. Men heeft hier echter nimmer te vergeten, dat zij enkel maar typen vormen van de 
Christus als HOGEPRIESTER en als MESSIAS en dat HIJ en HIJ ALLEEN de Doper is met de Heilige Geest! 
 

Zach. 4 vers 4-6:  En ik antwoordde, en zei tot de Engel, Die met mij (of: in mij) sprak, zeggende: Mijn 
HERE! wat zijn deze dingen? 5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij (of: in mij) sprak, en zei tot mij: 
Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zei: Neen, mijn HERE! 6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, 
zeggende: Dit is het woord van de HERE tot Zerubbabel97, zeggende: Niet door kracht noch door ge-
weld, maar door Mijn Geest zal het geschieden , zegt de HERE der heerscharen (d.i. de Heer van het God-
delijke leger). 

Wij zien hier, getoond door het gehele beeld in het visioen van Zacharia, dat de Gemeente, het volk van God, en 
de Bruid van Christus in het bijzonder, enkel tot aanzijn (d.i. tot bestaan) komt door de genadewerkingen en 

                                                 
95 “Maar Christus, de Hogepriester  der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte (d.i. hemelse) tabernakel, 
niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit (aardse) maaksel (zoals de tabernakel van Mozes was), noch door het bloed van bokken en kalve-
ren, maar door Zijn eigen bloed , eenmaal ingegaan in het Heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende ” (Hebr. 9:11-12). 
96 “Ik (d.i. Johannes de doper) doop u wel met water tot bekering (de ‘waterdoop’); maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik 
niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest èn met vuur dopen  (de ‘geestesdoop)” (Matth. 3:11). 
97 In Matth. 1:12 en Luk. 3:27 staat Zerubbabel in het geslachtsregister van de Here Jezus. 
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openbaringen van de HEILIGE GEEST , dat men deze Geest ruim baan dient te geven; maar óók, dat Gods lei-
ders OPEN KANALEN dienen te zijn en blijven bij God voor de vorming en volmaking van deze Gemeente (zie Ef. 
4:11-1698). Hij is de ENIGE Bouwheer van Zijn Gemeente (Hebr. 3:3-4) en van het Nieuwe Jeruzalem (De Bruid – 
Hebr. 11:10) en Zijn leiders in de Gemeente zijn Zijn  instrumenten, Zijn  medearbeiders (1 Kor. 3:9). 
Dit visioen is een boodschap aan Zerubbabel. Hij is hier Gods medearbeider: leider van de tempelbouw; maar te-
gelijkertijd is hij ook een vertegenwoordiger van de Gemeente als Gods akkerwerk, Gods gebouw, Gods tempel. 
Het is óók een boodschap aan óns, medearbeiders van God in de eindtijd ; namelijk, dat de Gemeente, en de 
Bruid van Christus in het bijzonder, door de HEILIGE GEEST alleen moet worden gebouwd, en dat wij als medear-
beiders van God open kanalen  van Zijn Geesteswerkingen dienen te zijn en blijven door onze getrouwe wandel op 
Gods Weg en de getrouwe waarneming van onze wacht in de gebeden bij God! 
 

Zach. 4 vers 7:  Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een 
vlak veld; want hij zal de Hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij Dezelve!  

De grote berg is de wereld met haar hoogmoed, waarin de tegenstander (satan) werkt en die wereld zal door de 
genadewerkingen van de grote en hemelse Zerubbabel (Jezus) met de medewerking van de aardse Zerubbabel 
(Gods medearbeiders) worden tot een vlakte van Saron, even nederig en zachtmoedig als haar Heer (Matth. 
11:2999).  
Zerubbabel zou de Hoofdsteen (de Hoeksteen, het Fundament) voortbrengen. Inderdaad is Jezus Christus de gro-
te Nazaat (d.i. afstammeling) en typerend beeld van Zerubbabel en Hij zou – door Zijn Zoenoffer (Zijn verzoenend 
OFFER aan het kruishout te Golgotha), na Zijn opstanding, als Hij Zijn eigen bloed, het bloed van het Nieuwe Tes-
tament, zal ingebracht hebben in het hemelse Heiligdom – overvloed van GENADE  voor ons verkrijgen; om ons 
een eeuwige verlossing  te verlenen, èn overvloedig NIEUW LEVEN  (Hebr. 9:11-12100, Joh. 10:10b101)! 
 

Zach. 4 vers 8-10:  Het woord van de HERE geschiedde verder tot mij, zeggende: 9 De handen van Ze-
rubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HERE 
der heerscharen mij tot u gezonden heeft. 10: Want wie veracht de dag der kleine dingen? daar zich toch 
die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de 
ogen van de HERE, die het ganse land doortrekken.  

Zerubbabel had de leiding bij de herbouw van de aardse tempel te Jeruzalem, na de terugkeer van de Joden uit 
Babylonische ballingschap. De hemelse Zerubbabel, onze Here Jezus Christus, heeft de leiding bij de geestelijke 
tempel, bij de opbouw van het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam (Openb. 21:9-10102). Hij zal het werk, dat 
Hij in ons is begonnen ook VOLMAKEN  (Filip. 1:6103). 
Er wordt hier verder gezegd, dat die “zeven ” zich verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht (het schiet- of paslood) 
in de hand van Zerubbabel zullen zien. Als Hij het schietlood ter hand neemt, wil dat zeggen, dat Hij met de op-
bouw van de tempel, met de opbouw van de Bruidsgemeente, gaat beginnen, tot vreugde van die “zeven ”. Hier-
mee worden Zijn medearbeiders bedoeld, hier getypeerd door die zeven pijpen. Omdat zij in vele “kleine dingen” 
gewaar worden, dat God getuigenis geeft aan het Woord van Zijn genade en dat er wonderen en tekenen geschie-
den (Hand. 14:3) tot bevestiging van het Woord van de prediking (Hand. 14:3, Mark. 16:20104). Hun geestelijke 
zinnen105 vertellen hun, dat de grote tijd van de bouw en oprichting van de Bruid(sgemeente) van Christus is aan-
gebroken! 
Dan “doortrekken of doorlopen de ogen van de Here de gehele aarde om Zich sterk te bewijzen aan degene, wier 
hart volkomen is tot Hem” (2 Kron. 16:9), om dezulken Zijn volmakende genade te geven, zodat zij geestelijk wor-
den (toe)bereid om Zijn Bruiloftsfeest binnen te gaan; om daar deel te hebben aan het Avondmaal van de Bruiloft 
van het Lam (Openb. 19:7-9106)! 
Alle leden van de Bruid(sgemeente) van Christus zullen Hem een volkomen hart toedragen en de volle prijs (d.i. 
totale deelname aan de dood en opstanding van het Lam) van Gods reformatie (d.i. Zijn volmaakte HERschepping 
in denken, handel en wandel etc.) wensen te betalen: Hij mag met hen doen, wat Hij wil! Hij mag hen maken naar 
de volheid van Zijn Woord, koste wat het kost! Zo kan God ons Zijn genadescheuten schenken, die zo nodig zijn 
om ons daar te brengen, waar Hij ons hebben wil; namelijk tot de status van VOLMAAKTHEID in Christus (Ef. 
5:27, Openb. 12:1107); tot eeuwige verlossingen van ALLE aardegebondenheid en aardsgerichtheid, en tot vol-

                                                 
98 “En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en 
leraars” (Ef. 4:11). Vers 12-16, zie noot 90. 
99

 “Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig va n hart ; en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Matth. 11:29). 
100 Zie noot 97. 
101

 “…Ik ben gekomen, opdat zij het (ware, Goddelijke en eeuwige) leven hebben, en overvloed (van dit leven) hebben” (Joh. 10:10b). 
102 Zie noot 56. 
103

 “Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen (d.i. volmaken) zal tot op de dag van (de weder-
komst van) Jezus Christus” (Filip. 1:6). 
104

 “En zij , uitgegaan zijnde, predikten overal,  en de Here  wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgd en” 
(Mark. 16:20). 
105 Zinnen = Vermogen tot beleving en waardering van niet direct zintuiglijk waarneembare zaken. Ook wel: gevoel. 
106 Zie noot 11. 
107 Zie noot 31 en 10. 
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maakte vervullingen van Hemzelf in ons (Ef. 3:19108). Hij zal ons zo kunnen maken tot volmaakte instrumenten om 
een wereld, verloren in zondeschuld, door Zijn machtige, doorboorde handen te redden. Zo ontstaan Zijn heilanden 
(verlossers) op de geestelijke berg Sion. Om Ezau’s gebergte (d.i. de nog vleselijke christenen) te richten (Obadja 
21). O vrienden, wat een wonderlijke tijd is deze Spade-Regen-opwekking, die ons spoedig wacht! 
Willen wij God Zijn gang laten gaan in ons leven; willen wij als het ware Hem een blanco, door ons getekende che-
que geven? In ons leven zal Zijn kruis zich dan manifesteren! Hij zal ons door alle beproevingen, menselijke afwij-
zingen en vernederingen heen leiden door een dal van Achor (Hosea 2:14) naar een land van stralende gemeen-
schap met Hem! 
 

Zach. 4 vers 11-14: Verder antwoordde ik, en zei tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde 
van de kandelaar, en aan zijn linkerzijde? 12 En andermaal antwoordende, zo zei ik tot Hem: Wat zijn die 
twee takjes van de olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten (Uit ‘Het Boek’: 
die het goud als olie naar buiten laten lopen)? 13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En 
ik zei: Neen, mijn HERE! 14 Toen zei Hij: Deze zijn de twee olie takken, welke voor de HERE van de gan-
se aarde staan. 

Bovengeciteerde verzen zijn al eerder nagenoeg geheel behandeld. De twee olietakken typeren het Oude en het 
Nieuwe Testament, die in en door de Heilige Geest (de oliekruiken) vloeibaar goud zullen worden, leven schen-
kend aan de Gemeente (de kandelaar) en haar leven en getuigenis onderhoudend. 
Laten de medearbeiders van de Here zich toch nimmer laten verleiden om de Heilige Geest “een handje te willen 
helpen”. Hij is de ALmachtige  God; en heeft dit niet nodig! Wat Hij wèl nodig heeft is ons hart, onze mond, onze 
handen en voeten om in deze wereld de zondaren Zijn liefde te tonen, Zijn reddende Blijde Boodschap te verkon-
digen tot verlossing en vernieuwing van zondaren! 
Laten wij INSTRUMENTEN willen zijn van Zijn Heilige Geest; laten wij dragers willen zijn van Zijn vurige, hemelse 
getuigenis, opdat Hij Zijn doel door ons bereike. Zo zal Zijn op Golgotha bereikte overwinning  doorbreken in alle 
harten en levens, die zich voor Hem zullen openen tot een volmaakte eeuwige overwinning! Zo zal Zijn Geest Zich 
kunnen manifesteren door allen, die geloven in Zijn zevenvoudige  kracht als een hemelse ZEVENVOUDIGE 
KANDELAAR VAN GOUD! 
 

De kandelaar van goud 
 

In het heiligdom Gods stond een kand’laar van goud. 
Zeven lampen, zo schoon, straalden licht nooit aanschouwd! 
O, die kand’laar van goud straalt zijn licht ook voor mij, 
Heilig beeld van Gods Zoon, ’t Licht der wereld is Hij! 
 
O, gij kand’laar van goud, waar uw licht schijnt in ’t hart, 
Drijven schaduwen heen, wijken zonde en smart! 
In ’t ontdekkende licht van die lampen zo rein, 
Wens ‘k in het Bloed van het Lam gans gereinigd te zijn! 
 
Maak mijn hart tot Uw huis, tot Uw tempel, o Heer, 
Waar die kand’laar van goud spreidt zijn lichtglans zo teer! 
Droef en donker is ’t hart, dat geen Godslamp bezit! 
Schenk mij ’t licht van Uw Geest, waar ik daag’lijks om bid! 
 
Koor: 
Hebt gij deel aan dat licht van die kand’laar van goud? 
O, dan zijt gij een zegen voor jong en voor oud; 
En een glorie wacht u, door geen oog ooit aanschouwd! 
Hebt gij deel aan dat licht van de kand’laar van goud? 
 

Overgenomen 

                                                 
108 “…de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God ” (Ef. 3:19). 
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Hoofdstuk 5 

Het 6de visioen:    
De wereldwijde boodschap van de Bruidsgemeente: Bekeert u; valt niet onder Gods vloek 

(Zijn oordelen)! 109 

Zach. 5 vers 1-4:  En ik hief mijn ogen weer op, en ik zag (in een visioen); en ziet, een vliegende rol . 2 
En Hij (de Engel van de Here, d.i. de Geest van God) zei tot mij: Wat ziet gij? En ik zei: Ik zie een vliegende rol, 
welker lengte twintig el is, en haar breedte is tien el. 3 Toen zei Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal 
over het gehele land; want een ieder, die steelt, zal van hier, volgens dezelve vloek, uitgeroeid worden; 
desgelijks een ieder, die valselijk zweert, zal van hier, volgens dezelve vloek, uitgeroeid worden. 4 Ik 
breng deze vloek voort, spreekt de HERE der heerscharen, dat hij kome in het huis van de dief, en in het 
huis van degene, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen.  

De vliegende boekrol  is het Woord van de LEVENDE God (het Eeuwige Evangelie) in de gehele wereld  uitge-
bracht via internet  door Zijn dienstknechten en dienstmaagden en door de Bruid(sgemeente) in het bijzonder. Het 
is de laatste boodschap in de allerlaatste fase van de eindtijd, verkondigd door een God van gerechtigheid, gedre-
ven door Zijn oneindige barmhartigheid om de mensen te bewegen zich tot Hem te bekeren, opdat Hij hen geneze 
en zij niet vallen onder Zijn anders ONherroepelijk oordeel, onder Zijn vloek en eeuwige doem! 
Een parallelle tekst vinden wij vermeld in Openbaring 14 vers 6-7: 

“En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie, om te 
verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; Zeggende 
met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want het uur  van Zijn oordeel is gekomen ; en 
aanbidt Hem, Die de hemel, en de aarde, en de zee, en de waterbronnen  gemaakt heeft ”. 

Openb. 6:1-2 “En ik zag, toen het Lam 1 van de zegels geopend had, en ik hoorde 1 uit de 4 dieren (letterlijk: le-
vende wezens) zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een wit 
paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwin-
nende, en opdat Hij overwon !”  

Voor dat de vaste oordelen van God zullen waaien  over deze doemwaardige en diep-zondige wereld, geeft de 
Here God – door Zijn dienstknechten heen – gedreven door Zijn gerechtigheid (hier uitgedrukt door de witte kleur 
van het paard), en door Zijn barmhartigheid en liefde, Zijn dreigende oordelen te kennen, opdat de mensheid zich 
toch maar bekere van al haar boosheid en haar ongerechtige werken. De boodschap van de laatste dagen is die 
van de komende oordelen, de “vloek” van God over he t onbekeerlijke en in slechtheid steeds toenemende 
mensdom! 
Dezelfde gedacht vinden wij in Openbaring 7 vers 1-3:  

“En na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde, opdat geen 
wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen 
van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met een grote stem tot de vier 
engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee  te beschadigen , zeggende: Beschadigt de aarde 
niet, noch de zee, noch de bomen (breng geen oordee l van God over de aarde), totdat wij de dienst-
knechten van onze God zullen verzegeld hebben aan h un voorhoofden .”  

DE oordeelsengelen mochten met hun wereldwijde, verdervende oordelen niet beginnen, voordat de Heilige Geest 
de mensen, die zich oprecht hebben bekeerd op het Woord van God, dusdanig zal hebben gedoopt en vervuld met 
Zijn Geest en kracht, dat hun gedachtenwereld conform het gehele Woord van God is! 
Deze vliegende boekrol uit Zacharia 5 had de maten 20 el bij 10 el en wijst, wat de maat betreft, naar het heiligdom 
van de tabernakel van Israël. Dit wil in de geest zeggen, dat deze boodschap van Gods oordelen zal worden ge-
bracht in de kracht van de Heilige Geest , Die in het heiligdom van God de heersende plaats  inneemt. 
Het is een VLIEGENDE boekrol; dit wil zeggen, dat deze Boodschap van God met grote snelheid zal gaan over de 
gehele wereld, waardoor de gehele (dan levende) mensheid wordt geconfronteerd met het Woord van de LEVEN-
DE God, zodat er geen excuus meer mogelijk zal zijn. 
Matth. 24:14  “En dit Evangelie van het Koninkrijk (van God) zal in de GEHELE wereld gepredikt worden tot een 

getuigenis voor ALLE volken; en dan zal het einde (van deze huidige wereld) komen.” 

Gods Woord is als een tweesnijdend zwaard; het brengt OORDEEL over de zondaar, maar het brengt GENADE 
daar, waar de zondaar zich berouwvol tot God bekeert! God is een VERTEREND vuur, maar Hij is ook  een LIE-
FELIJKE GLOED van erbarming (d.i. barmhartig en vol ontferming) en genade! Dit is hetzelfde Vuur van God, dat 
ons (gelovigen) doet juichen in Zijn schekina-gloed110, maar tevens de onbekeerlijke zondaar doet branden in de 
                                                 
109 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE TAFEL MET TOONBRODEN. 
110 De Sjechina-gloed: Het woord "Sjechina", dat de "zichtbare, genadevolle heerlijkheid van de Here", bij tijden verschijnend boven het ver-
zoendeksel, uitduidt, komt niet als zelfstandig naamwoord in de Bijbel voor. Het woord werd door rabbijnen gebezigd en komt ook in de "Tal-
mud" voor, het "Joodse boek van de overleveringen". Het is afgeleid van het werkwoord "sjahan", hetgeen "wonen" betekent, o.a. gebruikt in 
Exod. 24:16, Deut. 12:11, 14:23, 2 Kon. 19:15, en wil dus de "zichtbare heerlijkheid van God weergeven, Die woning heeft gemaakt temidden 
van Zijn volk." De "Sjechina" bestond uit een bovennatuurlijke wolk met een vuurglans erin, waarmee Hij naar Zijn believen Zijn tegenwoordig-
heid openbaarde in het Allerheiligdom, boven het verzoendeksel, en vanwaar Hij tot Mozes sprak (Exod. 25:22, Lev. 16:2, Num. 7:89). De 
"Sjechina" moeten wij niet verwarren met de "wolk- en vuurkolom", het blijvende teken van Gods geleide, voordien aan de Israëlieten gegeven, 
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hel; een EEUWIGE hel! De ene kant van Zijn oneindig Wezen brengt de christenen  een dimensie van heerlijkheid 
en alle wonderlijke zegeningen van de hemel; maar… de andere kant van Zijn oneindig Wezen brengt de ongelo-
vigen  een dimensie van eeuwige verdoemenis! God is nu eenmaal zo: VOL van eeuwige erbarmingen (d.i. barm-
hartig en vol ontferming) en genade, maar ook  VOL van eeuwige gerechtigheid! 
Zoals God is, is Zijn Woord. Het brengt zegen  voor allen, die willen luisteren; het brengt oordeel en verdoemenis  
over allen, die hun leven blijven leiden in onbekeerlijkheid! 
Deze vliegende boekrol is een uitbeelding van Gods Boodschap, die door de leiders van Gods laatste en grootste 
opwekking zal worden verkondigd; een opwekking die de gehele wereld zal omvatten en die de gehele (dan leven-
de) mensheid zal aanspreken! Het zal een korte, maar krachtige opwekking zijn; één in proporties en zegeningen 
verre uitstekend boven ALLE opwekkingen van de Heilige Geest en waarbij de eerste Pinkster-opwekking uit de 
begintijd van de Gemeente (zie Handelingen 2:1-13) klein zal lijken. 
Deze laatste opwekking wordt ook wel “Spade-Regen-opwekking” genoemd en de eerste opwekking (van de Heili-
ge Geest, op die Pinkster dag) uit de begintijd van de Gemeente de “Vroege-Regen-opwekking”. In het Oosten en 
Midden-Oosten zijn de vroege en de spade (of late) regens noodzakelijk voor het welslagen van de oogst. De spa-
de (of late) regen is een korte, maar zeer krachtige regen, die de oogst snel doet rijpen. Daarom zal ook de Spade-
Regen-opwekking kort, krachtig en wereldomvattend zijn!  In een kort tijdsbestek zal de gehele wereld worden 
be-evangeliseerd in de enorme kracht van Gods Heilige Geest! Dit zal niet zonder – ook weer  – enorme tegen-
werkingen van satan gebeuren. Wereldomvattende vervolgingen van het christendom zullen uitbreken, die de ware 
Gemeente van Christus – die wereldwijd verspreid is – zullen dwingen ondergronds te werken, nochtans met veel 
vrucht en veel  kracht van de Heilige Geest! Wij zien in het apocalyptisch gebeuren van de Ruiter en Zijn witte 
paard, dat de vloedgolf van Gods actie niet is te stuiten, want Gods opwekking zal over de hele wereld gaan, zoals 
Openbaring 6 vers 2 het zegt: “overwinnend en tot overwinning ” (King James versie). 
Zacharia vertelt ons, dat deze “vloek van God” in het bijzonder zich richt tot ‘de dieven en meinedigen’; tot de mate-
rialisten; tot hen, die zich langs duistere wegen verrijken en dit Woord van de levende God zal hun rijkdom, hun 
huizen, verteren in die nacht van ongerechtigheid. Vergelijk hiermee Jakobus 5 vers 1-6:  

“Welaan nu (d.i. nu dan), gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. Uw rijkdom is verrot, 
en uw klederen zijn door de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest, en hun roest zal u zijn tot 
een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen . Ziet, 
het loon van de werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke door u gekort zijn, roept; en het geschrei van 
hen die geoogst hebben, is gekomen tot de oren van de Here Sebaôth. Gij hebt weelderig geleefd op de aarde, 
en (uw) wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag van slachting. Gij hebt geoordeeld, gij hebt 
gedood de rechtvaardige; en hij wederstaat u niet.”  

Jakobus vervolgt dan, zich richtend tot degenen, die zich bekeerd hebben, om lankmoedig (d.i. geduldig) te zijn tot 
de Spade Regen zal zijn gevallen: 
Jak. 5:7  “Weest dan lankmoedig, broeders (en zusters), tot de wederkomst van de Here. Ziet, de landman 

(beeld van de Here God) verwacht de kostbare vrucht van het land (d.i. de oogst van mensen-zielen), lank-
moedig zijnde over dezelve (vrucht), totdat het de vroege en spade (of late) regen zal hebben ont-
vangen.” 

Wij hebben nu het zesde visioen besproken. Wij hebben gezien, dat het de grootste opwekking van de laatste da-
gen inhoudt. En allen die Gods roepstem van de laatste dagen zullen wederstaan, zullen te maken krijgen met de 3 
x 7 oordelen van God; Gods zegel-, bazuin- en fiool oordelen. En deze zullen niet mals zijn! Laat ons liever wijs 
zijn en Zijn genadeaanbiedingen aanvaarden, opdat wij – in Zijn rijkdom van genade schuilend – vrij mogen zijn 
van deze vreselijke oordelen van God! 
Zoals in het hart van een vernietigende windhoos (tornado) een ruimte is van absolute stilte en rust, zo is er ook te 
midden van de razende oordelen van God een schuilplaats van absolute stilte, waar ook Psalm 91 van zingt: 
Vers 1-8  Wie in de schuilplaats van de ALLERhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de 

ALmachtige (d.i. wordt door God beschermd in de duistere nacht en gesteld onder het dierbaar Bloed van het Lam). 
Ik zal tot de Here zeggen: ‘Mijn Toevlucht en mijn Burg (d.i. vesting/schuilplaats), mijn God, op Wie ik 
vertrouw’. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger (de misleider, satan), van de zeer 
verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugels zult gij betrouwen 
(d.i. een toevlucht vinden); Zijn waarheid is een rondas en beukelaar (d.i. een veilig schild en pantser). Gij 
zult niet vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die overdag (rond)vliegt; voor de 
pestilentie, die in het duister rondwaart; voor het verderf, dat op de middag verwoest(end toeslaat). 
Aan uw zijde zullen er 1.000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand; tot u (die in Mijn schuilplaats bent) 
zal het niet genaken. Alleen zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding van 
de goddelozen  zien.”  

Dit visioen wordt in het licht van de Israëlitische tabernakel gezien in het teken van de TAFEL met TOONBRODEN. 

                                                                                                                                                                            
die buiten en boven de tabernakel door iedereen werd gezien (Exod. 13:22, Ps. 105:39). Van beide wordt gesproken in Exod. 40:34-35; beide 
vormen een openbaring van de Godheid Zelf. In Nieuwtestamentische zin kunnen wij deze openbaring van de "heerlijkheid van God" vergelijken 
met de persoonlijke openbaringen van de Heilige Geest in Zijn Gemeente; iets, dat wij in het Nieuwe Testament aangeduid vinden door het 
Griekse woord "Phanerosis" (1 Kor. 12:7-11). De Geest van God is altijd bij ons en in ons midden, maar bij tijden maakt Hij Zijn tegenwoordig-
heid door Zijn kinderen heen  openbaar. 
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Het 7de visioen:    
De reiniging (loutering) van Gods Heiligdom 

Zach. 5 vers 5-8:  En de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: in mij111
) sprak, ging uit, 

en zei tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt. 6 En ik zei: Wat is dat? En Hij zei: 
Dit is een efa112, die voortkomt113. Verder zei Hij: Dit is het oog over hen in het gehele land114. 7 En zie, 
een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden van de efa. 8 En Hij zei: 
Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op de 
mond van dezelve.  

Hier heeft men de goddeloosheid, voorgesteld door een vrouw, die in het midden van een efa zit. Een efa was een 
inhoudsmaat voor droge waren (bijv. tarwe of gerst), met een inhoud van bijna 40 liter. Ze typeert hier de mate van 
het dagelijkse levensonderhoud. En daarin woont dan de goddeloosheid. Met andere woorden: de aard van ’s 
mensen leefwijze is goddeloos. Deze goddeloosheid vermenigvuldigt zich (vergelijk hierbij Matth. 24:12115), en dit 
is over de gehele wereld zo! Het is dus een levensonderhoud verkregen door roof, of waarbij men denkt dat het 
doel de middelen heiligt. Hoe chaotischer het in de wereld wordt, hoe meer men zo aan zijn levensonderhoud 
komt! Hoevelen leven in onze tijd niet al van de verkoop van verdovende middelen of door botweg roof? Roofover-
vallen zijn heden ten dage haast aan de orde van de dag! 
Toen de Engel het loden deksel van de efa lichtte om Zacharia te laten zien, wie zich erin schuil  hield, wilde de 
vrouw naar buiten glippen; met andere woorden: de goddeloosheid wilde zich perkeloos  (d.i. zonder beperking) 
doen gelden. Maar de Engel wierp haar terug en sloot het deksel weer toe. Hier zien wij iets van de wederhouden-
de macht van de Heilige Geest, Die de goddeloosheid nog perken stelt. Van deze weerhoudende macht lezen wij 
ook in 2 Thessalonicensen 2 vers 6-8, hier in verband met de openbaring van de antichrist: 

“En nu, wat hem (de antichrist) weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijnen eigen tijd. Want de 
verborgenheid van de ongerechtigheid wordt reeds gewrocht (= bewerkt); alleen, Die hem nu (nog) weerhoudt, Die 
(de Heilige Geest) zal hem weerhouden, totdat Hij uit het midden (van de Gemeente en wereld) zal weggedaan worden. 
En alsdan zal de ongerechtige (de antichrist en zijn volgelingen) geopenbaard worden, dewelke de Here verdoen zal 
door de Geest van Zijn mond, en te niet maken door de verschijning bij Zijn wederkomst; 

Als de Heilige Geest van deze antichristelijke wereld zal zijn weggenomen, Die met de Bruid van Christus de we-
derhouders van het kwaad zijn, en met de Bruid zal zijn weggegaan naar de woestijn (zie Openb. 12:6 en 14116), 
zal deze ongerechtigheid zich kunnen ontwikkelen tot de “uiterste ongerechtigheid” (zie Ezech. 21:25 en 29, 
35:5117). 
Er is hier sprake van VERBORGEN ongerechtigheid. Wel, de ongerechtigheid in de wereld is niet verborgen. Op 
onbeschaamde  wijze getuigt men tegenwoordig van eigen ongerechtigheid, in woorden en daden! 
Maar de verborgen  ongerechtigheid moet men zoeken onder lieden, die zich “christenen” of “kinderen Gods” 
noemen. Ook  hier ziet men dat de vrouw VERBORGEN is in de efa. Dit wijst op ongerechtigheden in het leven van 
christenen of althans van mensen, die zich zo noemen. Ze houden hun ongerechtigheid verborgen onder een lo-
den deksel om de vrome schijn op te houden. 
Laat ons verre van zo’n toestand blijven, geliefden, en laat ons waakzaam blijven , opdat niet enigermate een wor-
tel van ongerechtigheid of goddeloosheid in ons zal (kunnen) opkomen. Want als wij niet waakzaam zijn en blijven, 
dan raken wij, zonder dat wij het goed en wel beseffen, verstrikt en verhard in de ongerechtigheden van de boze. 
Dan raken onze arbeidsmotieven onzuiver  en besmet door de hel, dan is de LIEFDE VAN GOD in ons leven niet 
langer het motief en/of de gedachte die ons leidt. 
Maar God is NU bezig om Zijn (geestelijk) Heiligdom te reinigen (zie Dan. 8:14118), althans Hij is begonnen! Hij 
zoekt de Zijnen heden te brengen tot zulk een (volmaakte) overgave, dat Hij met ze doen kan, wat Hij wil . En wat 
Hij wil  is hen brengen tot de absolute  reinheid van de Bruid van Christus. Hij zoekt Zijn kinderen te reinigen tot zij 
“zonder vlek en rimpel zijn” (zie Ef. 5:27119). Hij zoekt ze te verlossen van ALLE (zondige) begeerlijkheden van 

                                                 
111 Zie noot 17. 
112

 Efa = Een maat voor droge waren, met een (vermoedelijke) inhoud van 36,44 liter. De naam Efa betekent: Duisternis . 
113 King James vertaling: “die voortgaat”, met andere woorden: “die zich vermenigvuldigt”. 
114 King James vertaling: “over de hele wereld is dit gelijk”. 
115 “En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde (tot God de Vader en Jezus de Zoon) van velen verkillen” (Mat-
th. 24:12). 
116 “En de Vrouw (van Christus, dus nà de Bruiloft!) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats  had, haar van God bereid , opdat zij haar daar 
zouden voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)” (Openb. 12:6). “En de Vrouw (van Christus) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat 
zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid  – zie vers 6) alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar) en 
een halve tijd (d.i. ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar) , buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist). (Openb. 
12:14). 
117 “En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël (hij wordt hier “de vorst van Israël “ genoemd, omdat hij beweert de teruggekomen Christus te 
zijn), wiens dag (van optreden in de wereld van de eindtijd) komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid ” en “Terwijl zij u ijdelheid 
zien, terwijl zij u leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen van degenen, die door de goddelozen verslagen zijn, welker dag (van optre-
den) gekomen was ten tijde van de uiterste ongerechtigheid .” “Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt, en hebt de kinderen Israëls doen 
wegvloeien door het geweld van het zwaard, ten tijde van hun verderf, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid ” (Ezech. 21:25 en 29, 35:5) 
118 Zie noot 39. 
119 Zie noot 31. 
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‘wereld en vlees’ om ze geheel en al te kunnen vullen met Zijn Goddelijke Natuur (zie 2 Petr. 1:4120). Kortom , de 
Heilige Geest zoekt voor de Hemelse Bruidegom een Bruid, om haar als een reine maagd aan Hem voor te stellen; 
een Bruid, de Hemelse Bruidegom waardig ; want de Bruiloft van het Lam is aanstaande (zie Openb. 19:7-9121)! 
Van deze reiniging (rechtvaardigmaking) spreken de volgende verzen: 
 

Zach. 5 vers 9-11: En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was 
in haar vleugelen, en zij hadden vleugels, als de vleugels van een ooievaar; en zij voerden de efa tussen 
de aarde en tussen de hemel. 10 Toen zei ik tot de Engel, Die met mij (of: in mij) sprak: Waarheen brengen 
zij deze efa? 11 En Hij zei tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear; dat zij daar gevestigd 
en gesteld worde op haar grondvesting. 

Deze “efa van goddeloosheid” moest uit het land Israël worden weggehaald. Dit land Israël staat hier typerend voor 
de Gemeente en in het bijzonder voor de Bruid(sgemeente) van Christus. 
Deze twee vrouwen met ooievaarsvleugels staan voor het Woord van de levende God, voor de beide Testamen-
ten; het Nieuwe Testament als geldend, en het Oude Testament als typerend in vele, verduidelijkende lessen. 
Gods Gemeente moet door Zijn Woord worden geheiligd ! 
Joh. 17:17  “Heilig  ze in Uw waarheid, Uw Woord is de waarheid.” 
Er was “wind” onder de vleugels van deze vrouwen; met andere woorden: Men heeft hier te maken met het ge-
zalfde  Woord van de levende God; het Woord in de kracht van de Heilige Geest! 
Deze vrouwen hadden OOIEVAARSVLEUGELS . Ooievaars zijn vogels, die bekend staan als vogels, die ZEER 
VER kunnen vliegen naar hun winterverblijf. Zo moet – door de kracht van Gods Geest en het Woord – alle  onge-
rechtigheid en goddeloosheid zeer ver  van Gods kinderen, en van de Bruid van Christus in het bijzonder, worden 
gebannen. Ze moest worden gebracht naar het land Sinear of Babylon, dat typerend staat voor het rijk van satan, 
waar de grote hoer, het verborgen Babylon uit Openbaring 17, ook woont; het is de Bijbelse verzamelnaam van 
alle onwaarachtige  christenen van de eindtijd! 
Laten wij, verlost zijnde – door het Woord en de Heilige Geest  – van alle ongerechtigheden, van wereldzin en van 
vleselijke begeerten, meer en meer worden vervuld door de Geest der gebeden, en zo steeds dichter worden ge-
voerd naar ons wit (d.i. ons reine doel ) in Christus. Zo smaken wij in toenemende mate gemeenschap met onze 
Hemelse Bruidegom en worden wij eveneens in toenemende mate Zijn Goddelijke Natuur deelachtig! God zij al de 
glorie! 
Het is hierom, dat dit zevende visioen in het licht van de Israëlitische tabernakel  wordt gezien in het teken van 
het WIEROOKALTAAR. 

                                                 
120 “Door Welke (d.i. Jezus Christus) ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve de goddelijke natuur deel-
achtig  zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid” (2 Petr. 1:4). 
121 Zie noot 11. 
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Hoofdstuk 6 

Het 8ste visioen:    

Gods Armageddon   

Gods laatste, wereldwijde oordelen maken een einde aan alle ongoddelijke, antichristelijke 
machten en gaan door tot Armageddon toe 122 

Zach. 6 vers 1-8:  En ik hief mijn ogen weer op, en ik zag (in een visioen); en zie, vier wagens gingen er 
uit van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. 2 Aan de eerste wagen waren rode 
paarden; en aan de tweede wagen waren zwarte paarden. 3 En aan de derde wagen witte paarden; en 
aan de vierde wagen hagelvlekkige123 paarden, die sterk waren. 4 En ik antwoordde, en zei tot de Engel 
(van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: in mij124

) sprak: Wat zijn deze, mijn HERE? 5 En de Engel 
antwoordde, en zei tot mij: Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor de 
HERE van de ganse aarde. 6 Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het 
Noorderland; en de witte (paarden) gaan uit, dezelve achterna; en de hagelvlekkige (paarden) gaan uit naar 
het Zuiderland. 7 En die sterke125 paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, om het land te doorwan-
delen126; want Hij had gezegd: Gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. 8 En Hij 
riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn 
Geest doen rusten in het Noorderland127.  

Zacharia, de ziener Gods, zag strijdwagens voortgaan van tussen twee bergen van koper. U weet, dat koper in 
Gods Woord staat voor het OORDEEL van God. De twee koperen bergen symboliseren het over de zonde oorde-
lende Woord van de levende God : het Oude en het Nieuwe Testament. Het Woord van God is voor een verdor-
ven (en dus goddeloze) wereld niets anders dan oordeel! En deze goddeloze verderving, die in deze wereld woont 
en heerst, ontwikkelt zich meer en meer in puur satanische  zin! Ja, zelfs een gedeelte van Zijn Gemeente/Kerk 
manifesteert in toenemende mate deze satanische zin en geest, hetgeen ons wordt geopenbaard in het beeld van 
de vrouw van Openbaring 17, die diep verborgen in de wereld van haar gedachten het goddeloze Babylon in zich 
omdraagt, ook al heeft zij de mond vol van Jezus en de liefde van God, reden waarom de Bijbel haar ook “de grote 
hoer” noemt. “Hoer”, vanwege haar geestelijke – maar vaak ook lichamelijke – overspeligheid en dus ontrouw aan 
God en gebod . 
De strijdwagens komen voort van tussen deze koperen bergen: De door het Woord van God geprofeteerde oorde-
len worden hier uitgevoerd. Het zijn “de vier winden des hemels” zegt onze Statenvertaling. De Engelse vertaling 
spreekt van “de vier geesten des hemels”. Zij worden hier losgelaten over de aarde. De Goddelijke Wederhouder, 
de Geest van God, laat nu meer en meer demonische krachten vrijelijk werken, als een oordeel over deze godde-
loze en onbekeerlijke wereld! 
Het rode paard spreekt van de oorlogsgeest. Denk niet dat God oorlog wil en veroorzaakt. Het is een product van 
menselijk egoïsme en menselijke haat, gevoed en geleid door satanische machten. God weerhoudt deze dingen 
nu niet meer, omdat de mensheid de vrede van de Vredevorst heeft verworpen! Ook Openbaring 6:4128 spreekt, 
zoals wij hebben gezien in hoofdstuk 1, van dit rode paard. 
Het zwarte paard spreekt van de honger als gevolg van oorlog, natuurrampen, klimatologische veranderingen en 
economische recessies. De geest van de honger waart nu reeds sterk in deze wereld rond (zie Openb. 6:5-6)! 
Dan spreekt Zacharia van witte paarden. Wit is in Gods Woord altijd een kleur van Goddelijke gerechtigheid. Zij 
beelden dan ook de kracht van het Woord van God uit, dat hier ten oordeel is gesteld. Op onbekeerlijkheid en vol-
harding in de zonde volgt immers Gods straf en “vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!” (Hebr. 
10:31). Vergelijk dit met Openbaring 6 vers 2. 
Dan volgen de strijdwagens met hagelvlekkige paarden. De Engelse vertaling spreekt van “grauwe en bruine” 
paarden, en de Lamsa vertaling uit het Aramees van enkel “grauwe” paarden. Openbaring 6 vers 8, dat wij hiermee 
kunnen vergelijken, spreekt van een “vaal” paard. “Bruin” is een mengkleur van rood en zwart, hier te verstaan als 
“oorlog” en “honger”. Het resultaat is de dood, de gewelddadige dood. Dit wordt ook vertolkt door de kleuren 
“grauw” en “vaal”. Openbaring 6 vers 8 verklaart ons, dat de berijder van dit vale paard niemand anders is dan de 
dood; de gewelddadige dood wel te verstaan. Deze gewelddadige dood kan het gevolg zijn van oorlogen, van hon-

                                                 
122

 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van HET VOORHANGSEL (de toegang/ingang tot het Heilige 
der Heiligen). 
123 Uit de Engelse King James vertaling: “grauwe en bruine  paarden”. 
124 Zie noot 17. 
125 Uit de Aramese Lamsa vertaling:“rode  paarden”.   
126 Uit de Engelse King James vertaling: “…en zochten voort te gaan om heen en weer te kunnen wandelen over de aarde. Aldus wandelden zij 
heen en weer over de aarde”. 
127 Uit de Engelse King James vertaling: “hebben Mijn Geest gekalmeerd in het Noorderland”. 
128 Dit vers (en ook de hieronder genoemde verzen van Openbaring 6) kunt u vinden op blz. 5  van hoofdstuk 1. 
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gersnoden, van natuurrampen, van aanvallen door de wilde beesten der aarde, van gewelddadige acties en oproe-
ren, of van sabotages en terreur! De zwarte paarden moesten naar het Noorderland. Het Noorderland is m.i. Euro-
pa.129 (Maar ten aanzien van Israël is het Noorderland m.i. ook Rusland, het land waarvan Ezechiël 38:15 zegt, dat 
dit in het verre noorden van Israël ligt). Dit gebied wordt hier geteisterd door hongersnood. Europa is wat zijn tarwe 
en voedsel betreft afhankelijk van het buitenland en voornamelijk van de USA. Door allerlei oorzaken kan deze 
invoer stagneren en de honger slaat toe! De witte paarden, de krachten van Gods oordelend Woord, volgen het 
spoor van het fenomeen (d.i. het waarneembare verschijnsel) van de honger. 
Met dit Noorderland kunnen ook de landen bedoeld worden, die ten noorden van de evenaar liggen en die door-
gaans betiteld worden als de “economisch rijke” landen. En zelfs in deze landen zal het schrikbeeld van de honger 
waren (d.i. rondgaan)! 
Naar het Zuiderland – de landen ten zuiden van de evenaar, over het algemeen de “ontwikkelingslanden”, de eco-
nomisch zwakke landen – worden de hagelvlekkige of grauwe paarden gezonden, de krachten van de gewelddadi-
ge dood! 
De rode paarden (volgens de Aramese Lamsa vertaling), door ons vertaald als “sterke” paarden moesten de gehe-
le aarde (heen en weer) doorkruisen. En dit spreekt ons van opeenvolgingen van oorlogen, die de gehele wereld 
zullen doen wankelen op haar grondvesten. 
De vrijelijke werkingen van demonische krachten, hier uitgebeeld als rode en zwarte paarden en de oordelen van 
God, uitgebeeld door de witte paarden, hebben de hittige toorn van God over het antichristelijke bolwerk van het 
verenigd Europa bekoeld. Ze vertellen ons van het grote Armageddon Gods, waar ook Openbaring 19 vers 11-21 
van spreekt: 

“En ik zag de hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die (Ruiter die) op hetzelve zat, was genaamd Getrouw 
en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg (strijd) in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vlammend 
vuur, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke kronen; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan 
Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd (NBV: doordrenkt) was; en Zijn naam wordt 
genoemd ‘het Woord van God’. 14 En de heirlegers van de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met 
wit en rein fijn lijnwaad. 15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. 
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de wijnpersbak van/met de wijn van toorn en van 
gramschap van de almachtige God. 16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning 
der koningen, en Here der heren.  17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, 
zeggende tot al de vogels, die in het midden van de hemel vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het 
avondmaal van de grote God; 18 Opdat gij eet het vlees van de koningen, en het vlees van de oversten over 
duizend, en het vlees van de sterken, en het vlees van de paarden en van degenen, die daarop zitten; en het 
vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten. 19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, 
en hun heirlegers vergaderd, om krijg (oorlog) te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirle-
gers. 20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid 
van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en 
die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel van vuur, die met sulfer (d.i. zwavel) 
brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Degene, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn 
mond ging; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.” 

Zo maakt Christus een einde aan al het goddeloze, antichristelijke vlees (beeld van de zonde en de zondemach-
ten), die over en in de gehele, antichristelijke wereld hebben geheerst! 
De heirlegers op witte paarden en gekleed met rein, fijn lijnwaad zijn de 144.000 die het Lam vanuit de hemel zijn 
gevolgd. Vergelijk dit ook met Judas 14: 

“En van dezen heeft ook Henoch, de zevende (in lijn) vanaf Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Here is ge-
komen met Zijn vele duizenden heiligen .” 

Openb. 20:4-6  “En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen 
van degenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord van God (de mar-
telaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), en die het beest, en deszelfs beeld niet aanbeden hadden, en 
die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand (dit kunnen alleen op-
rechte gelovigen zijn die in de Grote Verdrukking de marteldood moeten ondergaan, want vóór de Grote Verdrukking 
was dit beest [d.i. de antichrist] dat aanbeden moest worden èn het merkteken van dit beest niet aan de orde); en zij 
leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de overige van de doden 
werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de EERSTE opstanding. 
Zalig en heilig is hij (of zij), die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood 
geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 
heersen 1000 jaren (op de aarde – zie Openb. 5:10)”. 

1 Thess. 4:15-17 “Want dat zeggen wij u door het Woord van de Here, dat WIJ, die levend overblijven zullen tot 
de toekomst (d.i. de [zichtbare] Wederkomst) van de Here, niet zullen voorkomen degenen, die ontsla-
pen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel (d.i. een [aarts]engel), 
en met DE BAZUIN GODS nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen 
eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen (de opgestane 
rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE HERE TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen 
wij altijd met de Here wezen (namelijk met de teruggekomen Heer, OP AARDE, voor 1000 jaren).” 

1 Kor. 15:51-54  “Ziet, ik zeg u een verborgenheid : WIJ zullen wel niet allen  ontslapen, maar WIJ zullen allen 

                                                 
129 De verenigde staten van Europa, dat, om dit gebied bestuurlijk te maken, zal worden verdeeld in 10 staten. 
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veranderd worden; in een punt des tijds, in een ondeelbaar ogenblik, met DE LAATSTE BAZUIN; 
want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden (NA de Grote Verdruk-
king), en WIJ (degenen die levend overgebleven zijn uit – en dus NA afloop van – de Grote Verdrukking, doordat 
God hen “bewaard” heeft – zie Openb. 12:6, 14) zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke (lichaam) 
moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke (leven) moet onsterfelijkheid aandoen. En wan-
neer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het Woord geschieden, 
dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning”. 

Na deze opstanding van al de rechtvaardigen uit alle tijden, direct gevolgd door het aandoen van onverderfelijk-
heid in een punt des tijds  door de dan nog levende gelovigen (nl. de Bruidsgemeente) op aarde, komt de Here 
Jezus terug uit de hemel met grote kracht en heerlijkheid. Zijn opgestane en onverderfelijk gemaakte 
(Bruids)Gemeente gaat Hem dan tegemoet in de lucht en keert met de triomferende  Christus terug , zoals wij dat 
in Openbaring 19 vers 14130 vermeld vinden. Over hetzelfde lezen wij in Judas vers 14. Christus zal dan met al de 
zaligen, ook met die uit het Oude Verbond,  het duizendjarig (Vrede)Rijk  oprichten! 
De terugkerende Christus is voor deze antichristelijke wereld een VUUR, dat hen geheel en al verteren zal. 
Mal. 4:1-3  “Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie godde-

loosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomende dag zal ze in vlam (of brand) zetten, zegt de HE-
RE der heerscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 2 U daarentegen, die Mijn Naam 
vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij 
zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. 3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen 
as worden onder de zolen van uw voeten, te dien dage, die Ik maken zal, zegt de HERE der heer-
scharen.” 

Ook  zal de aarde van het 1000-jarig Rijk een andere natuurkundige gesteldheid hebben: 
Jes. 30:26  “En het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig 

zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de HERE de breuk van Zijn volk zal verbinden, en 
de wonde, waarmede het geslagen is, genezen.” 

Zach. 14:6-7 “En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijke licht, en de dikke duisternis. 
Maar het zal een enige dag zijn, die de HERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; 
en het zal geschieden, ten tijde van de avond, dat het licht zal wezen.” 

’s Avonds zal de maan even helder schijnen als de zon nu. Overdag zal de zon schijnen in zevenvoudige kracht! 
Stelt u zich dat eens voor, bijvoorbeeld 7 x 30 graden Celsius = 210 graden Celsius. Een niet -onverderfelijk ge-
maakte mens zou in die wereld niet kunnen leven. Het moet een wereld zijn van een geheel andere natuurkundige 
gesteldheid en een wereld, die God met Zijn heerlijkheid zal vervullen, “net zoals de wateren de bodem van de zee 
thans bedekken” (Hab. 2:14). 

De oprichting van het 1000-jarig Godsrijk op aarde 131 

Voorgesteld door een apotheose (= een heerlijk slot-toneel) 
 

Zach. 6 vers 9-12: En het woord van de HERE geschiedde tot mij, zeggende: 10 Neem van de gevan-
kelijk (= als gevangenen) weggevoerden van Cheldai, van Tobia, en van Jedaja, en kom gij te dien dage, en 
ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefanja, dewelke uit Babel gekomen zijn; 11 Te weten, neem zilver 
en goud, en maak kronen; en zet ze op het hoofd van Josua , de zoon van Jozadak, de hogepriester. 
12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HERE der heerscharen, zeggende: Ziet, een Man, 
Wiens naam is SPRUITE132, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal de tempel van de HERE bouwen.  

Wij hebben in het voorgaande alle werkingen van God uitgebeeld gezien in de acht visioenen. Het zijn werkingen, 
die in progressieve mate en in een betrekkelijk snel tempo  de ganse ‘verborgenheid van God’ (zie Openb. 10:7, 
Kol. 1:26-27, Ef. 5:32133) tot aanzijn zullen brengen, en dat te midden van een krom en verdraaid geslacht, mensen 
bij wie de ongerechtigheid het toppunt  bereikt van “uiterste ongerechtigheid” en “wetteloosheid”! 
De Gemeente, ja de Bruid van Christus, wordt gevormd door vrijgekochten van de aarde, vrijgekochten uit de zon-
de en de ongerechtigheid, om voortaan God te kunnen dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor 
Zijn aangezicht 

                                                 
130 “En de heirlegers van de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad” (Openb. 19:14). 
131 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE ARK DES VERBONDS. 
132 Ziet, de dagen komen, spreekt de Here, dat Ik aan David een rechtvaardige SPRUIT  (‘nakomeling’) zal verwekken; Die zal Koning zijnde 
regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtig heid doen op de aarde ” (Jer. 23:5) en “Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Aller-
hoogste genaamd worden ; en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn (voor)vader David geven. En Hij zal over het huis van Jakob Koning 
zijn in eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn ” (Luk. 1:32-33). 
133 “Maar in de dagen van de stem van de 7de engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid van God  vervuld worden, gelijk Hij 
Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”  “Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle  eeuwen en van alle 
geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heilige n; aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van 
deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid.” “Deze verborgenheid is groot ; doch ik zeg dit, 
ziende op Christus en op de Gemeente.” (Openb. 10:7, Kol. 1:26-27, Ef. 5:32) 
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Het is Jezus Christus, de “Spruite ”, Die in Zijn opstandingskracht de geestelijke tempel  van Gods gerechtigheid, 
de woonstede van God in de Geest  (zie Ef. 2:22, Hebr. 11:10134), dan zal hebben gebouwd met behulp van Zijn 
“instrumenten”, Zijn medearbeiders (zie 1 Kor. 3:9-10, Ef. 4:11-16135). 
En de tijd van de kroning van de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek136 (zie Hebr. 7:17137) tot ‘Koning 
der koningen en Here der heren’ van het 1000-jarige Vrederijk van God is daar. Deze kroning wordt ons door mid-
del van een apotheose, een heerlijk slottoneel, weergegeven door de kroning van de toenmalige hogepriester Jo-
sua. Jezus’ Hogepriesterlijke functie is dan voorbij om plaats te maken voor die van ‘Vorst van liefde, gerechtigheid 
en vrede’. 

 

Zach. 6 vers 13-14:  Ja, Hij zal de tempel van de HERE bouwen, en Hij za l het sieraad dragen, en Hij 
zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal pr iester zijn op Zijn troon ; en de raad van vrede zal 
tussen die Beiden wezen. 14 En die kronen zullen wezen voor Chelem, en voor Tobia, en voor Jedaja, en 
voor Chen, de zoon van Zefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de HERE.  

De mede -kroning van Chelem, Tobia, Jedaja en Chen is “tot een gedachtenis in de tempel van de Here”, tot een 
gedenkteken van de kroning van de Bruid van Christus , die in het licht van de Israëlitische tabernakel wordt ge-
typeerd door het VIERkante allerheiligdom. Maar in de hemelse tabernakel van de Here is er eveneens “een ge-
dachtenis”, een gedenkteken, van deze kroning te vinden in de vier dieren (letterlijk: levende wezens), die de troon 
van de Almachtige en van het Lam onmiddellijk omringen  (zie Openb. 4:6-8138). 
In het Boek Openbaring vinden wij de Bruid van het Lam van God uitgebeeld  door de heerlijke VIERkante stad  
van God, het Nieuwe Jeruzalem (zie Openb. 21:9c-11a en 16-17139). 
Het Nieuwe Jeruzalem is de Hofstad van God en tevens Bruidsgemeente. De “overigen van haar zaad” (zie 
Openb. 12:17140) zullen in de eeuwigheid het hemelse Kanaän bewonen of het immense paradijs van God. Al de-
zen zullen hun heerlijkheid en eer brengen voor de troon van God (zie Openb. 21:24-26141), maar daarna  wederke-
ren naar hun eigen plaatsen van zaligheid. De Bruid echter WOONT daar in dit summum (d.i. het toppunt) van 
heerlijkheid! 
 

Zach. 6 vers 15:  En die verre zijn, zullen komen, en zullen bouwen in de tempel van de HERE, en gij 
zult weten, dat de HERE der heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij vlijtig 
zult horen naar de stem van de HERE, uw God. 

Hier hebben wij een profetie van de vorming van de Gemeente uit de heidenvolkeren en van de vorming van de 
Bruid van Christus in het bijzonder, van de mede-arbeiders van God, die mede zullen bouwen aan deze wonderlij-
ke Woonstede van God in de Heilige Geest. 
En deze gehele verborgenheid van God zal vervuld worden, zal geheel  waargemaakt worden, indien wij naar de 
stem van de Here met (toegewijde) VLIJT zullen horen, indien wij in alle naarstigheid (d.i. ijverig/met geestdrift) 
HEM vurig willen DIENEN, Hem de LEIDING in ALLES gevend! 
 

Amen; ja, kom, Here Jezus en volbreng dit alles haa stiglijk!  142 
 

                                                 
134 “In Wie ook gij mede (op)gebouwd wordt tot een woonstede van God in de Geest .”  “Want hij (d.i. Abraham) verwachtte de stad, die fun-
damenten heeft, waarvan God de Kunstenaar en Bouwmeester is.” (Ef. 2:22, Hebr. 11:10) 
135 “Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akker, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade van God, die mij (d.i. Paulus) gegeven is, heb ik als 
een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een ieder zie toe, hoe hij daarop bouwt.”  “En Hij heeft gegeven 
sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking van 
de heiligen, tot het werk van bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen  zullen komen tot de eenheid van het geloof 
en tot de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Chris tus ; opdat wij niet meer 
(als) kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door 
arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de waarheid betrachtende , alleszins zouden opwassen (d.i. geestelijk groeien ) in 
Hem, Die het Hoofd is , namelijk Christus; uit Welke het gehele Lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle 
voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt (d.i. tot geestelijke volwassen-
heid, nl. tot VOLMAAKTHEID, komen), tot zijn eigen opbouw in de liefde”. (1 Kor. 3:9-10, Ef. 4:11-16) 
136 Zie noot 66. 
137 “Want Hij (d.i. God) getuigt: Gij (d.i. Jezus Christus) zijt Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek.” (Hebr. 7:17) 
138 “En in het midden van de troon, en rondom de troon, 4 dieren (letterlijk: levende wezens), zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het 
1ste dier was een leeuw gelijk, en het 2de dier een kalf gelijk, en het 3de dier had het aangezicht als een mens, en het 4de dier was een vliegende 
arend gelijk” (Openb. 4:6b-8). 
139 Zie noot 56 en in Openb. 21:16-17 staat: “En de stad (het nieuwe Jeruzalem) lag vierkant , en haar lengte was zo groot als haar breedte . 
En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte van dezelve waren even gelijk . En hij mat haar 
muur op 144 el, naar de maat van een mens , welke als een engel was”. 
140 “En de draak vergrimde op de vrouw (van Christus, voorheen de Bruid), en ging heen om strijd te voeren tegen de overigen van haar zaad 
(haar medegelovigen), die de geboden van God bewaren, en de getuigenis v an Jezus Christus hebben ” (Openb. 12:17). Met “de overigen 
van haar zaad”  worden alle oprechte gelovigen bedoeld, die nog niet tot de volmaaktheid (of geestelijke volwassenheid) in Christus zijn geko-
men, het zgn. “dwaze maagden” deel. Zie ook Hooglied 8:8. 
141 “En de volken die zalig worden, zullen in haar licht (het licht, dat in en over deze stad schijnt, het licht van God Zelf) wandelen; en de konin-
gen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden overdag; want daar zal geen nacht zijn. 
En zij (de zaligen) zullen de heerlijkheid en de eer van de volken daarin brengen.” (Openb. 21:24-26) 
142 Voor meer over het Bijbelboek Zacharia (alle 14 hoofdstukken) , zie de studie: “De eindtijd profetieën van de profeet Zacharia ”  van E. 
van den Worm. (Gratis te downloaden op www.eindtijdbode.nl) 
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De visioenen openbaren Gods progressieve  
werkingen tot de vorming en oprichting van de 

Bruidsgemeente in de eindtijd 
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Toegevoegd ter verduidelijking van de (oude en niet al te duidelijke) tekening op de vorige bladzijde. 
 
1ste visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 

van de POORT (de ingang/toegang tot het tabernakelcomplex).143 

2 de visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van het BRANDOFFERALTAAR. 

3de visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van het WASVAT. 

4de visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van de DEUR (de ingang/toegang tot ‘het Heilige’ of ‘het Heiligdom’). 

5de visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van DE (zevenvoudige) KANDELAAR. 

6de visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van de TAFEL met TOONBRODEN. 

7de visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van het WIEROOKALTAAR (of het Reukofferaltaar). 

8ste visioen:   Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van het VOORHANGSEL (de toegang/ingang tot ‘het Heilige der Heiligen’ of 
‘het Allerheiligdom’). 

Apotheose volgend op de visioenen:  Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken 
van de ARK DES VERBONDS.  

                                                 
143 Zie noot 13. 
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*************************************************** ***************************************************  
Tekenen van de eindtijd  

 
1. 26-12-2003, 2de kerstdag , grote aardbeving in Iran. Geschat aantal doden: 4 0.000 
2. 26-12-2004, 2de kerstdag , grote zeebeving vlak bij Sumatra/Atjeh. Vloedgolv en (tsunami’s) in veel 

landen in de Indische Oceaan. Geschat aantal doden:  180.000 
 

3. NASA: Aarde draait nu iets sneller.  
Los Angeles: De zeebeving die Azië heeft getroffen (op 26-12-04), heeft grotere gevolgen dan voorzien. Ameri-
kaanse wetenschappers zeggen dat de aarde een fractie sneller is gaan draaien. Hierdoor wiebelde onze pla-
neet om zijn as , wordt gemeld. 
Volgens NASA is, door een verplaatsing van massa naar het centrum van de aarde, de planeet 3 microseconden 
sneller om zijn as gaan draaien. 
De versnelling kan invloed op de tijd hebben. Als de aarde sneller draait, gaat de tijd ook sneller. Om het verschil 
goed te maken zou aan het einde van het jaar een soort schrikkelseconde moeten worden ingevoerd. 
 

Teletekst 30-12-2004 
 

4. Een ongekend groot aantal orkanen , waaronder ‘Katrina’, ‘Rita’ en ‘Stan’ teisteren diverse kustlanden 
vanaf eind augustus t/m begin november 2005. Met o.a. grote (water)schade en vele doden (meer dan 
1200) in New Orleans in de VS. Deze stad kwam bijna volledig onder water te staan. 

 

5. Beving verwoestender dan tsunami.  
De aardbeving die zaterdag (8-10-2005) Pakistan en India trof, was verwoestender dan de tsunami van eind vorig 
jaar bij Sumatra en de kusten van de Indische Oceaan. Dat zegt een hoge functionaris van de Wereldgezond-
heidsorganisatie WHO. 
Volgens Hussein Gezairy, directeur van het regionale kantoor van de WHO, is het veel moeilijker de slachtoffers 
van de aardbeving in het Himalaya-gebergte te bereiken dan de overlevenden van de tsunami in Zuidoost-Azië. 
“De verwoestingen zijn veel groter dan die van de tsunami en die van de orkaan Katrina in de VS (New Orleans)”, 
aldus Gezairy. 

Teletekst 13-10-2005 
 

6. Wetenschappers over de gehele wereld hebben het sterke vermoeden dat er, vanwege de wereldwijd toe-
nemende (gevaarlijke) vogelgriepvariant H5N1, een steeds grotere kans bestaat op een mutatie met een 
menselijke variant. En als dit gebeurt verwachten ze dat het een pandemie  zal worden, een wereldwijde 
griep-epidemie , met (vermoedelijk) vele miljoenen doden als gevolg. Ook de Spaanse griep van 1918 
(waarbij wereldwijd vele miljoenen doden vielen) was het gevolg van een mutatie van een vogelgriep met 
een menselijke griepvariant 

 

7. ‘Wilma’ sterkste orkaan ooit gemeten  
De orkaan Wilma is razendsnel in kracht toegenomen (binnen 24 uur van een storm tot orkaankracht 5). Volgens 
onderzoek van het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) is Wilma de krachtigste orkaan ooit gemeten in 
de Atlantische Oceaan. 
In de orkaan heeft de NHC een (zeer lage) luchtdruk van 882 millibar gemeten (de lage druk zegt veel over de 
kracht van orkanen). In Nederland is 1000 millibar normaal. Wilma is een orkaan van categorie 5 geworden, met 
windsnelheden tot 282 kilometer per uur. 

Teletekst 19-10-2005 
*************************************************** ***************************************************  
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