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Wat de Schrift leert over

het 1000-jarige Rijk
van de Here Jezus Christus

Voor het 1ste deel van deze studie, zie: www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk1.pdf
Voor het 2de deel van deze studie, zie: www.eindtijdbode.nl/weblog/1000jarig-Rijk2.pdf

Deel 3

Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich
voor 100% laten heiligen – door Woord en Geest – anders komt
u in de Grote Verdrukking
U ziet (in datgene wat hiervoor, in deel 2, vermeld staat) hoe urgent het is om NU “in te gaan”, om alles op alles
te zetten (om straks te kunnen behoren tot de Bruid die BEWAARD wordt uit de Grote Verdrukking; lees voor
meer inzicht hierover vooral de waarschuwing in Mattheüs 22:1-14, wat gaat over deze Koninklijke Bruiloft,
waarbij met “werpt hem [of haar] uit in de buitenste duisternis” de Grote Verdrukking bedoeld wordt – AK). En, het
gaat daarbij (met het ons “gereed maken” – zie Openbaring 19:7-8) voornamelijk om de inwendige ofwel innerlijke mens. Vele christenen zondigen niet met uiterlijke zonden, maar met innerlijke zonden. In hun denkwereld, in
de overleggingen van het hart. Kijkt u maar eens wat er van de Gemeente te Laodicéa wordt gezegd: “…u weet
niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent” (Openbaring 3:17b). Ze beseffen het zelf niet, maar hun hart is allang veroverd door de satan en ze weten dit niet. U moet de satan namelijk – in en door de kracht van Jezus – uitbannen uit uw denkwereld. Doet u dit niet dan gaat uw mond verkeerde
dingen spreken. Dit komt omdat de bron, ons hart, nog niet zuiver is. En de Heer zegt in Mattheüs 12 dat we
worden geoordeeld naar alles wat we gezegd hebben (lees vers 34-37). En als uw hart nog niet zuiver is, vraag
de Heer dan alstublieft om een wachter te stellen voor uw mond, opdat u niet begint te raaskallen, want dan
brengt u oordeel en vervloeking over uzelf. Terwijl u over een ander praat veroordeeld u uzelf. Dit kunnen we lezen in Mattheüs 12 vers 36-37:
• “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos (SV: ijdel) woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten
geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en
op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”
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Naar alle woorden uit onze mond zullen wij geoordeeld worden – elk ijdel woord, elk verkeerd en zondig woord,
als we over een ander (negatief) praten of roddelen, over een ander (negatief) spreken en oordelen – over al
deze woorden worden wij geoordeeld als we de Heer niet om vergiffenis gesmeekt hebben en alles afgelegd
hebben om ons hiervan te laten verlossen, zodat we door God zijn gewassen in/gereinigd door het bloed van het
Lam. Zoals Jesaja gezegd heeft: “Heer verlos mij, ik ben een zondig mens, met zondige lippen” (“Wee mij, want
ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen” – Jesaja 6:5). Toen heeft de Here met een vurige kool zijn
lippen aangeraakt, opdat zijn lippen erdoor werden gereinigd: “…Zie, deze (seraf = een engel van de hoogste rang)
heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.” (Jesaja 6:7b). Dat stuk
vurige kolen is de (reinigende) kracht van de HEILIGE Geest.
Jacobus zegt dat onze tong “een onbedwingbaar kwaad” is; niemand, geen mens, kan de tong temmen (zie Jac.
3:8). God moet het doen, God moet die wachter voor onze mond plaatsen, en onze mond branden (aanraken)
met de vurige kolen van de HEILIGE Geest en zo ons hart reinigen. En als ons hart helemaal gereinigd is, komt
er alleen maar iets goeds uit de mond. Als het hart nog niet helemaal gereinigd is, komen er ook lelijke en bittere
dingen uit, en dan worden we “veroordeeld” (zie Mattheüs 12:37). Weet u dat die tong van ons “dood of leven”
brengt? Dit staat in Spreuken 18 vers 21: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de
vrucht ervan eten.” En vele christenen lijden hieraan. Het is een groot struikelblok voor vele christenen. De
vrucht is “dood of leven”. Wilt u daar goed aan denken? U kunt maar beter 2 of 3 keer nadenken voor u wat zeggen gaat. Stop uw tong en vraag de Heer om een wachter, want die tong laat zich niet temmen. En als u razend
bent en woedend, dan bent u in de macht van de boze (= de duivel/satan), dan zegt u dingen die vervloeking
brengen over de ander, en over uzelf. En hoeveel christenen doen dit, als ze het over een ander hebben, ze zijn
kwaad op iemand anders en gaan dan lelijke dingen zeggen. Ze braken dan allerlei slechte dingen uit en denken
toch nog dat de Heer hun dan genadig is.
1
Lieve vrienden, dit is een kracht, een geweld in de Gemeente/Kerk die beteugelt moet worden. HEILIGmaking
van ons hart is hard nodig. Hoeveel christenen wandelen nog in de duisternis; hoeveel wedergeboren kinderen
Gods zijn er niet die rondwandelen met een roddeltong, ook al menen ze vervuld te zijn met Gods Geest, de
HEILIGE Geest! We zijn echter alleen GEHEILIGD als de HEILIGE Geest ons innerlijk helemaal heeft veroverd.
Maar… ook iemand die in tongen spreekt is nog niet per se iemand die helemaal door de HEILIGE Geest veroverd is; vaak is dit pas het begin van de onderwerping (aan Gods Geest), tenminste… als dit maar zo is! Sommige mensen spreken in tongen en onderwerpen zich toch niet aan de discipline van de HEILIGE Geest. U
moet zich echter volkomen onderwerpen aan de discipline van de HEILIGE Geest en vooral de tong moet
onderworpen worden aan de discipline van de Geest! En ook ons innerlijk moeten wij onderwerpen aan de discipline van de HEILIGE Geest. U ziet, er zijn dus heel wat christenen die nog niet voldoen aan “de maat van
Christus” (zie Efeze 4:13). Al lijken ze van buiten erg vroom; het gaat om de innerlijke mens. En daarom zegt de
Heer ook: Geef Mij je hart – “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens” (Spreuken 4:23, SV). En dit is de zwakste plek van de mens en de satan valt ons daar aan. En als hij ook
maar enigszins mag/kan binnenkomen en u gaat dat voeden, u gaat de overleggingen (de gedachten) van uw
hart door laten werken, dan bent u een verloren mens, want u bent dan onderworpen aan de macht van satan.
Dan moet u gauw naar de Heer gaan om vergiffenis te vragen en u te laten dekken onder het bloed van Jezus;
maar dan bent u weer terug op af, u moet weer helemaal opnieuw beginnen, want als u uzelf weer moet bekeren
(= afkeren van de zonde) dan moet u weer beginnen bij af. Elke keer als u zondigt moet u weer helemaal opnieuw beginnen. Weet dat de meeste mensen die sterven (geestelijk gezien) nog bij het begin zijn, ze zijn behouden maar (als het ware) ‘met de hakken over de sloot’. Ze blijven ‘steken’ bij het begin en daarom kan Jezus
Zijn naam in hen niet verheerlijken. En – helaas – leven de meeste christenen zo, daarvandaan dat ONTELBARE christenen de Grote Verdrukking ingaan (denk o.a. aan de “dwaze maagden” voor wie de deur tot de
2
Bruiloft gesloten werd, zie Mattheus 25:10 – AK) . Ze komen zó (tijdens de Grote Verdrukking) echter wel tot volkomen overgave en HEILIGmaking, vanwege de dwang der omstandigheden (en dat zal ze dan ook – letterlijk –
hun leven kosten, zie Openbaring 20:4).
Laten we gaan naar Openbaring 12 vers 11:
• “En zij (= de gelovigen) hebben hem (= satan en zijn [zonde]macht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het
bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood
toe.”
Deze gelovigen zijn dus nog op de aarde aanwezig tijdens de Grote Verdrukking, terwijl de satan ook (lijfelijk,
namelijk als de wrede wereldheerser/antichrist) op aarde is. En dan staat er vermeld: “zij hebben hun leven niet
liefgehad tot de dood toe”. Met andere woorden: Hun leven wordt beëindigd, gedood door de antichrist (ofwel
door zijn helpers), vanwege hun vasthoudende geloof; want ze hebben hun leven (door de dwang der omstandigheden tijdens de Grote Verdrukking) nu volkomen laten wassen in/reinigen door “het bloed van het Lam” en
1

Zie eventueel de studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK)

2

Zie eventueel de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’
(over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den
Worm. (noot AK)
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hun leven blijft zodoende een getuigenis van het Woord: daarvandaan, dat ze GEHEILIGD worden “door het
bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis”.
Noot AK
In Openbaring 7 vers 9 kunnen we lezen dat hun aantal ontelbaar is: “een grote menigte, die niemand tellen
kon”, voortkomende “uit alle naties, stammen, volken en talen”, en we lezen daarna, in Openbaring 7 vers 13-14,
wanneer die ontelbaren dit leed ondergaan:
• “En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn
zij en waar zijn zij vandaan gekomen? ... En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking
komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het
Lam.”
En, voor alle duidelijkheid, ook nog Openbaring 20 vers 4:
• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van
God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun
voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000
jaar lang.”
In Openbaring 12 vers 17 lezen we vervolgens:
3
4
• “En de draak (= de antichrist) werd boos op de vrouw (= de Bruid van het Lam van God ), en ging heen om oorlog te
voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, ofwel: geestelijke familie), die (weliswaar) de geboden van
God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben (maar nog niet tot de geestelijke volmaaktheid van de
Bruid gekomen zijn).”
5
Dus die “vrouw” kan hij (de antichrist) niet pakken, dit is de Bruid die is weggenomen (ter bewaring) naar “de
6
woestijn” (of “wildernis”, zoals vermeld in de KJV – zie Openbaring 12:6+14). Deze “overigen van haar zaad, die
de geboden van Gods in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” zijn dus niet de eerste de
beste gelovigen. Maar toch komen ze onder de bijl van de antichrist, deze “overigen van haar zaad” (ofwel: de
geestelijke familie van de Bruid). Weet u wel dat de Bruid in Hooglied 8 vers 8a getuigt: “Wij hebben een kleine
zuster die nog geen borsten heeft”, die dus nog niet volwassen is, die nog niet tot de geestelijke volwassenheid
7
gekomen is. Dus u moet heden, in deze (eind)tijd, komen tot geestelijke volwassenheid als u BEWAARD wilt
8
worden, anders komt u in de Grote Verdrukking terecht (zie Openbaring 3:10). Daarvandaan dat het er nu serieus aan toe moet gaan (in ons geloofsleven), we moeten nu geen kerkje meer spelen, maar we moeten nu echt
9
ingaan op de roepstem van Gods Geest.
Hier ziet u dus dat alle (aan het einde van de Grote Verdrukking) nog op aarde levende mensen (onbekeerde)
zondaren zijn als de Here Jezus Wederkomt (want alle christenen zijn dan al gedood). Allemaal hebben zij (de
onbekeerde zondaren) dan het merkteken van de antichrist ontvangen en staan daardoor onder het eeuwige
oordeel van God.
Bij de Wederkomst van Jezus Christus leven verder alleen nog (vanwege Gods speciale BEWARING):
1. de Bruid “in de woestijn” (of “wildernis”, zie Openbaring 12:6+14), en
2. het overige, levende deel van de Joden onder de genade van de Here (zie hiervoor de uitleg in deel 1 van
deze studie, onder de kop/titel: “Uit de Joden overleeft één derde deel de Grote Verdrukking en wordt toebereid voor het 1000-jarige Rijk”).

3

Genaamd: De Bruid vóór de Bruiloft van het Lam. Genaamd: De Vrouw ná de Bruiloft van het Lam.
Voor meer over deze “vrouw” uit Openbaring 12, zie onder andere het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit
Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK)
4
Zie eventueel de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK)
5

Wij geloven – op grond van de Bijbel – in een WEGNAME van de Bruid/Bruidsgemeente voor de Grote Verdrukking, terwijl
velen geloven in een OPNAME van de Gemeente. Zie eventueel het artikel: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” en/of “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK)
6
Bij een “woestijn” denk je al gauw aan een dorre zandwoestijn, maar het kan m.i. ook “woestenij” zijn of “wildernis” (zoals
vermeld in de Engelse KJV); dus een “woest, bijna ontoegankelijk gebied”. Denk o.a. aan de vele bergen op deze aarde,
waarvan sommige misschien nooit eerder ontdekte grotten (en dus bijzondere schuilplaatsen) kunnen bevatten. (noot AK)
7
Hooglied 8:8a is het beeld van hen die – geestelijk gezien – nog NIET volwassen (of NIET volmaakt) zijn. Dezelfde groep
als “de overigen van haar zaad “ uit Openbaring 12:17. Ook is het dezelfde groep als de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:113. Tevens zien we dan het verschil met Jesaja 66:11 waar het gaat over de ware geestelijke spijze die de Bruid uitdeelt. Dit
komt door de “rijke, volle borsten”, beeld en teken van de geestelijke volwassenheid (of volmaaktheid) van de Bruid.
Vergelijk dit o.a. met: “Ik (= de Bruid) ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen (= in de ogen
van de Bruidegom) als één, die vrede vindt” (Hooglied 8:10, SV). (noot AK)
8
Openbaring 3 vers 10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de
verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK)
9
Zie eventueel de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK)
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Gebeurtenissen en omstandigheden bij de Wederkomst van Jezus als Koning en Rechter
We gaan Maleachi 4 vers 1-3, hieronder bewust in gedeeltes vermeld, nader bekijken:
• Vers 1: “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de leger10
machten , Die van hen wortel noch tak zal overlaten.”
• Vers 2: “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal
genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.”
Vers 1 betreft dus de goddelozen bij de Wederkomst van de Heer (aan het eind van de Grote Verdrukking), en
vers 2 betreft degenen die van de Heer zijn, in “de woestijn” (of “wildernis”, waar de Bruid/Bruidsgemeente, gedurende de Grote Verdrukking, door God wordt BEWAARD, zie Openbaring 12:6+14 – AK); daar zal over hen die
geweldige “Zon der gerechtigheid opgaan” en dan is er “genezing” – dit is heling, volmaking – “onder Zijn vleugels”. En dan zal het geweldige Woord van God en de machtige Geest hen doen “dartelen als kalveren uit de
stal”.
• Vers 3: “U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof (SV: as) zullen zij worden onder uw voetzolen op die
dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.”
Dus, zoals we in Maleachi 4:1+3 lezen, de lichamen van de goddelozen worden dan verbrand (“as zullen zij
worden”). Waardoor? Door “de Zon der gerechtigheid”.
Sommigen hebben een eigen voorstelling van de Wederkomst van de Heer. Ze zien Hem op een menselijke
manier op de wolken Wederkomen. Maar Hij komt als een vuur, waardoor de goddelozen zullen ineenkrimpen
en zeggen: “Verberg ons voor het aangezicht van die grote God, Die daar komt”. Zoals in Openbaring 6 vers 1517 vermeld staat: “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen
en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en
voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie (van de goddelozen) kan
dan staande blijven?”
De goddelozen zien (bij de Wederkomst, aan het eind van de Grote Verdrukking) een God van vuur komen met
heerlijkheid en Die verbrandt hen allemaal (zie Maleachi 4:1+3). Zijn tegenwoordigheid maakt dat hun lichamen
tot “as” worden. Hun geesten worden in “hades” weggeworpen (in de volksmond “de hel” genaamd, maar eigenlijk is ‘t “het dodenrijk”, het zgn. voorarrest waar de goddelozen terechtkomen, in afwachting van het definitieve
oordeel van God voor de “grote witte troon”, zie Openbaring 20:11-15 – AK), en hun lichamen worden dus verbrand (tot “as”) bij de Wederkomst van de Heer (zie Maleachi 4:1+3). U ziet dat wat er overblijft van de (goddeloze) zondaren niets is! Niets, en nog eens niets.
We gaan nu Openbaring 19 vers 15-21 nader bekijken:
• “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen
hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van
de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen
en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die
hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van
koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die
daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.” (Openb. 19:15-18)
Het betreft hier (naast het vlees van paarden) het “vlees” van al de heidenen/goddelozen, van ‘klein tot groot’ en
van ‘hoog tot laag’. De vogels (gieren) zijn dus geroepen om hun vlees op te eten, met andere woorden: Ze (de
de
heidenen/goddelozen) worden allemaal gedood. Dit gebeurt namelijk door de werkingen van de 7 bazuin, die
gedurende de allerlaatste tijd (= de laatste dagen van de eindtijd) plaats vinden en besloten worden door de slag
van Armageddon (zie Openbaring 16:14b+16+21), namelijk bij de Wederkomst van Jezus op de wolken (zie 1
11
Thessalonicenzen 4:16-17, een gebeuren aan het eind van de Grote Verdrukking – AK).
12
Door deze oordelen, die in de Bijbel fiool- of schaaloordelen worden genoemd, worden zoveel mensen en
beesten gedood, dat hun lijken niet begraven worden, maar opgegeten door gieren. Dit gebeurt haast tot het
laatst toe, tot Zijn verschijning op de wolken. Het begrip “Armageddon” schijnt niet alleen het moment van Zijn
Wederkomst te bevatten, maar ook een zeker tijdsbestek ervoor, de allesvernietigende oordelen Gods, besloten
door de Wederkomst van Jezus.

10

“HEERE van de legermachten” (HSV) of “Here der heerscharen” (SV) = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit
engelen-machten en menselijke strijders Gods. (noot AK)
11
Zie eventueel het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot
AK)
12

Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 15 en 16, over “De 7 fiolen of schalen, vol van de
toorn van God, die (zullen) worden uitgegoten” van CJH Theys. (noot AK)
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• “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen
Hem (= de Here Jezus Christus) Die op het paard zit en tegen Zijn leger.” (Openb. 19:19)
Dit is dus het Armageddon. Armageddon is dus geen oorlog van volkeren onder elkaar, maar van de volkeren
tegen de Here Jezus Christus, onder leiding van de antichrist. Sommige schriftuitleggers verklaren dat Armageddon een oorlog is van volk tegen volk, maar dit is dus niet waar, want allen die dan (tegen het einde van de
Grote Verdrukking) nog leven zijn vriendjes van de antichrist. Ze staan allemaal onder de heerschappij van de
antichrist en worden allemaal geroepen om naar Israël te gaan om samen Israël van de kaart te vegen. Het zijn
allemaal vrienden, hetzij die van het verre oosten, alsook die van het westen, het noorden en die van het zuiden.
Allemaal zijn het vrienden van de antichrist en ze komen allemaal de antichrist helpen en deze allen worden
door de Here Jezus gedood, verbrand (tot “as”, zie Maleachi 4:1+3).
• “En het beest (= de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die
zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel
brandt.” (Openb. 19:20)
Deze twee (de antichrist en de valse profeet) worden niet verbrand, maar worden levend in de hel – “de poel van
vuur, die van zwavel brandt” – geworpen. Satan komt pas na het 1000-jarige Rijk in dezelfde poel (zie Openbaring 20:7-10), met zijn duivelse helpers en demonen, maar de antichrist en de valse profeet worden er als eerste
in geworpen.
Of die poel (van vuur en zwavel) nu al bestaat, weten wij niet. Sommigen zeggen van niet, maar in elk geval zal
de hel dàn bestaan. Want de onbekeerde mensen (van alle eeuwen) die sterven, komen eerst in hades (in de
volksmond “de hel” genaamd, maar eigenlijk is ‘t “het dodenrijk”, het zgn. voorarrest waar de goddelozen terechtkomen, in afwachting van het definitieve oordeel van God voor de “grote witte troon”, zie Openbaring 20:1115 – AK). Net zoals wanneer je gegrepen wordt door de politie en schuldig bent bevonden; dan wordt je eerst in
voorarrest (in hechtenis) gehouden, daarna krijg je het vonnis van de rechter en na dit vonnis (het oordeel) krijg
je pas je plaats van bestemming toegewezen om je straf uit te zitten. Zo vergaat het ook de zondaren; hades
(het dodenrijk) is voor hen een soort voorarrest, maar ze weten dat het vonnis (het oordeel) komt voor “de grote
witte troon” van God (zie Openbaring 20:11-15). Daarna pas worden ook zij geworpen in de hel, de eeuwige hel.
Maar deze twee lieden (de antichrist en de valse profeet) worden het eerst daarin geworpen.
• “En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem (= de Here Jezus Christus) Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openb. 19:21)
Hiermee hebben wij de vraag beantwoord wie de aarde NIET zullen bewonen – ofwel: of er nog (onbekeerde)
zondaren op aarde zullen zijn – als Jezus, na Zijn Wederkomst, Zijn 1000-jarig Rijk zal stichten. Wat de zondaren betreft, als mensen van vlees en bloed, is de aarde leeg (na afloop van de Grote Verdrukking). Er is dan ook
géén sprake meer van bekering; waarbij Israël zou worden gebracht tot een evangelisatievolk dat dan de mensen op aarde zou gaan bekeren en dat er daarnaast een hemel is, waar zaligen zijn uit de (heiden)volkeren. Dit
is dus niet Schriftuurlijk, want wij (de gelovigen van alle eeuwen: de Oudtestamentische gelovigen en Nieuwtestamentische christenen – AK) zijn tijdens het 1000-jarig Rijk ALLEMAAL op aarde. Jezus is (en regeert) namelijk
na Zijn Wederkomst op aarde en de opgestane gelovigen (dit zullen we later zien) zullen dan ook op aarde zijn,
naast degenen die “in een punt des tijds” veranderd zijn (zie 1 Korinthe 15:51-52, SV): de Bruid van het Lam, die
in de woestijn (of wildernis – zie noot 6) is bewaard geweest èn het overblijfsel van de Joden dat (tijdens de Grote
Verdrukking) tot geloof en overgave aan Jezus Christus is gekomen, door het werk van de “twee getuigen” (zie
Openbaring 11:3-4).
Maar… Israël zal wel vóór de aanvang van de Grote Verdrukking een centrale plaats krijgen gedurende
13
de grote Spade Regen-opwekking, die wij ook wel het Grote Loofhuttenfeest van de Gemeente/Kerk noemen
(ook een oogstfeest, maar dan van vele zielen – AK). Het betreft dat uitverkoren deel uit Israël dat de Schrift de
14
“144.000” noemt (12.000 uit elk van de 12 stammen – zie Openbaring 7:1-8 en 14:1+4). Zij zullen de grote leiders zijn die door de HEILIGE Geest zullen worden gebruikt om de hele wereld te be-evangeliseren (zie Romei13

De Spade Regen-opwekking = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29,
hieronder vermeld), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor groei en (wereldwijde)
opwekking.
• Zie eventueel de studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: “De Spade Regen-opwekking” van H. Siliakus. (noot AK)
14
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen
te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in
het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het
is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon”. Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen
tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:3).

• Zie eventueel ook nog de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak” van E. van den Worm. (noot AK)
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nen 11:12-15), voordat zij worden “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openbaring 12:5). Het loofhuttenfeest
is namelijk het laatste oogstfeest in Israël. Het is voor de Gemeente/Kerk ook het laatste oogstfeest (maar dan
een oogst van vele nieuwe zielen) en dat gebeurt dus vlak voor de Grote Verdrukking, dan vindt die enorme
Spade Regen-opwekking plaats, die zonder weerga is. Dàn zullen ook de 144.000 ten tonele verschijnen en –
zichtbaar en merkbaar – optreden, samen mèt de Bruid van het Lam. En degenen die straks als Gods 144.000
zullen optreden, samen met de Bruid van Christus, die zullen heel wonderlijk in hun bediening zijn, want de
16
heerlijkheid van de Heer wordt dan overal gezien op aarde. Een nog grotere heerlijkheid dus.
Maar, er is iets waardoor sommigen misleid worden. Dit kunnen we lezen in Zacharia 14 vers 16-19.
Ik wil u er echter eerst nog op wijzen dat hoofdstuk 14 een profetie is die Zacharia zag van de eindtijd.
de
U leest in het begin van dit 14 hoofdstuk dat Zacharia de Here op aarde zag komen; hij zag Hem namelijk met
“Zijn voeten staan op de Olijfberg” te Jeruzalem (zie vers 4a). En dan wil ik u er gelijk op wijzen dat een gedeelte
de
van dit 14 hoofdstuk op het 1000-jarige Rijk slaat, waarin er “geen dag en geen nacht” meer is, maar steeds
de
“dag” (“het licht blijft” – zie vers 6-7). Maar in ditzelfde 14 hoofdstuk slaat vers 12 op (vermoedelijk de eindfase
van) de Grote Verdrukking, waar u de gevolgen ziet van “de plaag waarmee de Here al de (heiden)volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden”. Vermoedelijk atomische krachten, met als gevolg het wegteren van
ieders vlees: “de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.”
Dit staat allemaal in dat ene hoofdstuk van Zacharia 14 en door elkaar! De profeet zag namelijk vanuit zijn gezichtspunt heel in de verte, en hij somt de dingen, die hij zag, op. Maar wat hij hier noemt is niet in de volgorde
van de tijd, maar door elkaar.
Het (al eerder genoemde) Loofhuttenfeest, dat hier in Zacharia 14 ook wordt genoemd, gebeurt namelijk nog
vóór aanvang van de Grote Verdrukking.
• “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van
jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om
het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen Regen zal vallen op hem die uit de geslachten
van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer
te buigen.” (Zach. 14:16-17)
Dus, als we niet deelnemen aan het “Loofhuttenfeest” (beeld van het laatste oogstfeest, van zielen wel te verstaan, dat vlak voor de Grote Verdrukking zal plaatsvinden, tijdens die enorme Spade Regen-opwekking – AK),
dan krijgt u ook geen zegen van de HEILIGE Geest. U krijgt dan geen deel aan de “de Vroege Regen en de
Spade Regen”, zoals vermeld in Joël 2:23 en 28-29 (SV): “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de
HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (= de HEILIGE Geest); en Hij zal u de regen
doen nederdalen, de Vroege Regen en de Spade Regen als voorheen.” “En daarna zal het geschieden, dat
Ik Mijn Geest zal UITGIETEN 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 dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest UITGIETEN.”
17
Geestelijk gezien betekent dit dat als u geen HEILIGmaking wil, u de volle zegen van de Geest (Gods Geest,
18
de HEILIGE Geest) niet ontvangt.
• “Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de
plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken
die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zach. 14:18-19)
Hier ziet u de Egyptenaren in beeldspraak genoemd: Egypte is namelijk vaak het beeld van de wereld, en die
wereld wil niet komen en krijgt dus geen deel aan Gods zegen van de eindtijd, de zegen van de grote opwekking.
19
U ziet hier dus in Zacharia hoofdstuk 14 een totale vermenging van verschillende delen van de profetische
20
(eindtijd)gebeurtenissen. Maar dit wil dus niet zeggen dat het Loofhuttenfeest (als oogstfeest van zielen) wordt
gevierd (ofwel: plaats zal vinden) in het 1000-jarige Rijk.
15

Zie eventueel de studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 9 met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon” en hoofdstuk 11 met de titel: “De wegrukking
van de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK)
16
Zie eventueel op onze website de studie: “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk
van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/ Kerk” van E. van den Worm.
(noot AK)
17

Zie noot 1.

18

Zie eventueel de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven” van CJH Theys.

(noot AK).
19

Zie eventueel de studie “De eindtijd profetieën van de profeet Zacharia” en/of “De visioenen van Zacharia en de geestelijke betekenis ervan voor de Bruidsgemeente” van E. van den Worm. (noot AK)
20
Zie eventueel de studie “Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (voorafgaand aan het EINDE van de huidige
tijdsbedeling)” van CJH Theys. (noot AK)
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E. van den Worm
(1915 – 2013)
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Bewerkt door A. Klein

Einde van het 3de deel – wordt vervolgd
***********************************************************************************

Onderwerpen in deze studie die nog behandeld gaan worden:
Wie zijn dan wel de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?
• Wanneer komt de Here Jezus terug op de wolken des hemels?
• Gebeurtenissen en omstandigheden bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk.
• De bewoners van het 1000-jarige Rijk zijn allen OPGESTANE kinderen Gods met een eeuwig opstandingslichaam.
• Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk.
• De eerste opstanding van de doden geschiedt vlak voor de aanvang van het 1000-jarige Rijk, bij de Wederkomst van de Here Jezus op de wolken.
• Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?
• Het einde van het 1000-jarige Rijk en het begin van de eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

21

De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
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