
Aantekeningen bij 

HET BOEK OPENBARING 

 

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus 

voor de laatste dagen 
 

 

 

Deel 2: 
Gods arbeid 

• tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;  

• tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. 1 
 

 
 

NOOT van de schrijver: 

Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij 

niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd 

door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE. 

In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier 

en daar, te midden van een serie panoramische foto’s. 

Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms 

even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. 2 

 

 

 

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm  

(1915 - 2013) 
 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie “Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus” van E. van 

den Worm. (noot AK) 

2 Zie eventueel onze GRATIS studie “Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen” (in smartphone-formaat) van CJH 

Theys. (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2013/06/25/in-memoriam-bijbelleraar-e-van-den-worm-1915-2013/
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd-ebookA6.pdf
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Hoofdstuk 14 

1. De OPNAME van Gods voortreffelijksten 
(de 144.000 verzegelden) 

 

 
 

Openbaring 14 vers 1, “En ik (= Johannes) zag, en zie, HET Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” 
als zoenoffer voor onze zonden) stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd 
de Naam van Zijn Vader geschreven.” 3 
Hebben we in hoofdstuk 13 de introductie van satans “top-instrumenten” nader bekeken die hij in de 
laatste dagen formeren zal, in dit 14de hoofdstuk zien wij Gods “top-creatie” – die ook Hij in de laatste 
dagen “ten tonele” zal voeren – de 144.000 voortreffelijksten, voortkomend uit Zijn Bruidsgemeente, die 
allen uitverkorenen zijn uit de nakomelingschap van Jakob-Israël: 12.000 uit iedere stam, uitgezon-
derd de stam van Dan: 

• “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde 
tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een 
andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de le-
vende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de 
zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en 
de bomen, TOTDAT wij de dienaren (SV: dienstknechten) van onze God aan hun voorhoofd VERZE-
GELD hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld 
uit alle stammen van de Israëlieten. 4 Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben 
waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 
12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 
12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 
verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 
verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 
verzegeld.” (Openbaring 7:1-8) 

• “Op die dag zal de SPRUIT (= de uitgesproten afstammeling[en]) van de HEERE (die, geestelijk gezien, uit Hem 
voortkomt) tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël 
die ontkomen zijn.” (Jesaja 4:2) 

 
3 Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesge-

mak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK) 

4 Zie eventueel onze GRATIS studie “Gij, volk van Israël, ontwaak !” van E. van den Worm en/of ons artikel “ANDER nieuws 

over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen” van A. Klein. 
Ter verduidelijking het volgende: 
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie 
bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). 
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van 
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de ge-
schiedenis, 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 en 
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rond-
wandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van 
Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25). (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
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Deze 144.000 komen (in geestelijke zin) voort uit de Bruidsgemeente, 5 die in Openbaring 12:1 gety-
peerd wordt door “een vrouw” in de stralende heerlijkheid van de 3-enige God 6: 

• “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw 7, bekleed met de zon, en de maan was 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openb. 12:1) 

De Bruidsgemeente wordt gevormd door DE OVERWINNAARS 8 uit de 7 Gemeenten van Christus 
(lees Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 9). Zij vormt dus (in geestelijke zin) de bloem 10 van ALLE 
Gemeenten uit de gehele wereld. Zij hebben – door de louterende werkingen van het Vuur van de Heili-
ge Geest 11 (zie Jesaja 4:3-4 12) – de overwinning verkregen over alle zonde, wereld en satan, van-
wege hun geloof in het Bloed van het Lam. 13 En zijn nu hecht verbonden met hun Hoofd en Bruidegom. 

14 
In de verborgenheid van de (geestelijke) schoot van deze Bruidsgemeente heeft de Heilige Geest deze 
“144.000” – mede door toedoen van de “barensweeën”, ofwel door de “puttoestanden” die Gods oorde-
len 15 over de gehele aarde hebben gebracht – tot aanzijn kunnen brengen (= het VOLMAAKTE geestelijk 
leven in hen kunnen laten ontstaan – AK). Satan onderkent in deze “144.000” dan ook zijn grootste vijand. Voor 
“de vrouw” heeft hij voorshands (= vooralsnog, voorlopig) nog geen aandacht, wèl voor dit kind, deze “man-
nelijke zoon” (uit Openbaring 12:5, SV), beeld van de 144.000, die zij baren zou: 

• “En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind (SV: kind) te verslin-
den, zodra zij Het (SV: het) gebaard zou hebben.” (Openbaring 12:4b) 

Maar… als deze “mannelijke zoon” (in geestelijke zin) gebaard is – ofwel tot openbaarheid is gebracht, 
en openlijk door de Heilige Geest onderscheiden wordt van “de vrouw” (voorheen Bruid of Bruidsgemeente 
genaamd) – “rukt” God Almachtig deze “mannelijke zoon” weg tot Hem en Zijn troon: 

• “En zij (de vrouw) baarde een mannelijke zoon, 16 die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; 

 
5 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 natuurlij-
ke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus 
niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= manifesteert 
zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon. Geestelijk gezien: gekomen tot “de mate van de grootte van 
de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK) 

6 In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE 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 ge-
smeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openba-
ringsvormen 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 ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwa-
ling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 
1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.  
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK) 

7 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?” van A. Klein. (noot AK) 

8 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

9 Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ uitleg van Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van E. van den Worm. (noot AK) 

10 Bloem, de letterlijke betekenis = Iemand die zich door fraaie of lieflijke gedaante, reinheid of frisheid onderscheidt. (noot AK) 

11 Zie eventueel onze GRATIS studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm en/of “De natuurlijke 

mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

12 Jesaja 4:3-4, “Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal 

worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion 
afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest 
van oordeel en door de Geest van uitbranding.” 
Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus” van E. 
van den Worm. (noot AK) 

13 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over sa-

tans zondemacht” van E. van den Worm. (noot AK) 

14 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom)” van H. 

Siliakus. (noot AK) 

15 Zie eventueel onze GRATIS studies “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden” en/of “De dag van 

JaHWeH / De dag des Heren” van E. van den Worm. (noot AK) 

16 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: “De geboorte van de 

mannelijke zoon“ (beeld van de 144.000)” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2019/12/13/openbaring-12-vers-1-2-3-4-5-gratis-uitleg/
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/werkingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/schudden.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
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en haar kind werd weggerukt 17 tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5, SV) 
Satan krijgt zodoende geen gelegenheid deze “mannelijke zoon” te “verslinden”, ofwel: te doden. Deze 
gelegenheid (dit Goddelijke ingrijpen) vormt de 1ste verdwijning van kinderen Gods uit de wereld. De 2de 
verdwijning vormt die van de overigen uit de Bruidsgemeente, bij haar vlucht naar “de woestijn”: 

• “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedge-
maakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de periode van de grote  verdrukking).” 
(Openbaring 12:6) 

• “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 
Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 
worden.” (Mattheüs 24:40-41)  

• “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal ach-
tergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal ach-
tergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achter-
gelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar 
het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN 18) zich verzamelen.” (Lukas 17:34-37)  

Genen (= de 144.000) vormen de “volmaakten”, de “eerstelingen” van de Bruidsgemeente. Op hen zullen 
alle 7 Geesten Gods 19 rusten. Zij zullen dus de Geest ZONDER MATE hebben, zoals Het Lam (van God = 
Jezus) Zelf: 

• “Want Hij (= Jezus) Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de 
Geest zonder maat.” (Johannes 3:34) 

Daarom gaan zij (de 144.000) met Hem (= Jezus) zitten op Gods universele hemeltroon (zie Openbaring 
3:21) als Zijn Koningin, terwijl de anderen uit de Bruidsgemeente “haar metgezellinnen” zullen zijn: 

• “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met 
Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openb. 3:21) 

• “Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen (SV: staatdochters); de koningin staat aan Uw rech-
terhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het 
huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u 
voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen 
trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; 
haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar 
de Koning geleid; jonge meisjes (SV: dochters), haar vriendinnen in haar gevolg (SV: haar medegezellinnen, 
die achter haar zijn), worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het 
paleis van de Koning binnen.” (Psalm 45:10-16) 

Ook vormen deze 144.000 de “Sulammith” 20, de “volmaakte”, te midden van deze Bruidsgemeente van 
het Lam (van God = Jezus): 

• “Er zijn 60 koninginnen en 80 bijwijven, en maagden zonder getal. Een enige is Mijn duive, Mijn vol-
maakte, de enige harer moeder, zij is de zuivere dergenen, die haar gebaard heeft; als de dochters 
haar zien, zo zullen zij haar welgelukzalig roemen, de koninginnen en de bijwijven; en zij zullen haar 
prijzen. Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikke-
lijk als slagorden met banieren? Ik ben tot de notenhof afgegaan om de groene vruchten der vallei te 

 
17 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titel “De wegrukking van 

de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 

18 Er is hier –heel bewust– gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben 

dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want... gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: 
“de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: 
“Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6). 

• Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toege-
voegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE 
lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de 
VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg 
van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.  

Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: “Maar wie (de Weder-

komst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet 
moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in 
die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de 
Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen 
worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft 
van het Lam van God. (noot AK) 

19 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E. van den Worm. (noot AK) 

20 Sulammith = In het Hebreeuws staat er een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, overgeschreven in het Nederlands: Sjoela-

miet. Deze naam komt alleen voor in Hooglied 6:13. Zij betekent 'de volmaakte' of 'de vredige'. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2019/03/25/openbaring-3-vers-14-15-16-17-18-19-20-21-22-gratis-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2019/03/25/openbaring-3-vers-14-15-16-17-18-19-20-21-22-gratis-uitleg/
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
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zien; om te zien, of de wijnstok bloeide, de granaatbomen uitbotten. Eer Ik het wist, zette Mij Mijn ziel 
op de wagens van Mijn vrijwillig volk (HSV: Mijn gewillig volk). Keer weder, keer weder, o Sulammith! 
Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? Zij is als een 
rei van twee heiren (HSV: als een reidans van 2 legers).” (Hooglied 6:8-13, SV) 

Dezen (de 144.000) hebben “op hun voorhoofd de Naam van Zijn (= Jezus’) Vader geschreven” (zie Openba-
ring 14:1); dit wil zeggen: zij vormen, samen met de Zoon, het volmaakte “uitgedrukte Beeld van des Va-
ders Zelfstandigheid”: 

• “Hij (= Jezus), Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk (SV: het uitgedrukte Beeld) van Zijn 
zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze 
zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de 
hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3) 

Dezen (de 144.000) vormen “in meest engere (= nauwere) zin” de Bruid van het Lam, daarom wijken zij ook 
nooit van Zijn zijde en “volgen zij Hem, waar Hij ook henen gaat”: 

• “Zij (de 144.000) zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het 
Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God 
en het Lam.” (Openbaring 14:4) 

Zij worden hier (in Openbaring 14:1) gezien “op de berg Sion”, dit is in de hemelen, nadat zij zijn “wegge-
rukt tot God en Zijn troon” (volgens Openbaring 12:5). 
 

  
 

Openbaring 14 vers 2-3, “En ik hoorde een geluid (SV: een stem) uit de hemel, als een geluid van vele 
wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun 
citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied (SV: nieuw gezang) vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 
levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde 
gekocht waren.” 
Hun vele stemmen – deze worden hier gehoord als “een geluid van vele wateren” – klinken als één 
stem, als een wondervol akkoord. Het is de stem van God Almachtig, als een “donderslag”: 

• “Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met de stem van Zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet 
terug, als Zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen en 
wij begrijpen ze niet.” “Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?” (Job 
37:4-5 + 40:4) 

• “De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote 
wateren.” (Psalm 29:3)  

• “En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te 
branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.”  21 (Openbaring 4:5) 

Ook verheerlijken zij (de 144.000) het Lam met citerspel en “een nieuw gezang”, dat niemand anders uit de 
Bruidsgemeente hun kan nazingen; ook niet de 4 “dieren” en de 24 “ouderlingen”, die er een deel van 
vormen. Zij (de 144.000) zingen God het HOOGSTE levenslied toe en verheerlijken Hem méér dan alle 
anderen. 
Zij (de 144.000) zijn, net als alle andere christenen “VAN DE AARDE GEKOCHT” (Openbaring 14:3); en 
behoorden dus ook eerst satan toe! Ook zij waren dus eerst ZONDAREN, maar zijn wit (= rein) gewas-
sen door hun geloof in het Bloed van het Lam. 22 

 
21 Zie noot 19. 
22 Zie noot 13. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
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Openbaring 14 vers 4, “Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn 
het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen 
voor God en het Lam.” 
Zij zijn “niet met vrouwen bevlekt…, want zij zijn maagden” (= letterlijk: celibaten). Mogelijk zijn door de 
HEILIGMAKENDE KRACHT van de Heilige Geest ook hun AARDSE lichamen, dus terwijl zij nog op 
aarde waren, reeds gebracht in een hemels functioneren, waardoor SEXUALITEIT bij hen niet (meer) in 
het geding is: 

• “Want er zijn ontmanden (SV: gesnedenen) die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontman-
den die door de mensen ontmand (SV: gesneden) zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand (ge-
sneden) hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.” (Mattheüs 
19:12) 

Een andere mogelijkheid is (als de GEESTELIJKE opvatting van deze tekst), dat deze 144.000 door de 
Geest van God zijn vrijgemaakt van alle EGOÏSME dat verbonden is aan DENOMINATIEVE (= SEK-
TARISCHE) gedachten. “Vrouwen” hier, in Openbaring 14:4, dus vermeld als typering van “denomina-
ties”, sekten. Dezulken hebben zich dus reeds OP AARDE geheel ten dienste gesteld aan Christus 
en Zijn Lichaam als geheel. 
“Dezen (de 144.000) zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat.” Zij wijken dus niet van Zijn 
zijde, ook niet in hun aardse strijd, die zij voor Gods Koninkrijk voeren als Gods GROOTSTE LEIDERS 
van het laatste uur (zie Obadja 1:21) als de “eerstelingen voor God en het Lam”: 

• “Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau (= beeld van de nog vleselijke, werelds-
gezinde christenen) te oordelen (SV: te richten), en het koningschap zal van de HEERE zijn.” (Obadja 1:21) 

 

 
 

Openbaring 14 vers 5, “En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberis-
pelijk) voor de troon van God.” 
Dit “onberispelijke”, dat “onbedrieglijke van hun mond” is reeds een karaktertrek tijdens hun AARDSE 
WANDEL, want in de hemel wordt NERGENS bedrog gevonden of berispelijkheid, daar is IEDEREEN 
onberispelijk, levende in de liefde Gods: 

• “omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smet-
teloos voor Hem zouden zijn in de liefde.” (Efeze 1:4) 

Maar dezen (de 144.000) heeft de Geest van God REEDS OP AARDE kunnen brengen tot het “vlekkelo-
ze” en “rimpelloze” (!): 

• “opdat Hij (= Jezus) haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet (SV: vlek) of 
rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.” (Efeze 5:27) 
 

2. De boodschappen van de drie Engelen aan de kinderen 

Gods ten tijde van de grote verdrukking 
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De eerste Engel 
Openbaring 14 vers 6-7, “En ik (= Johannes) zag een andere Engel, die hoog aan (SV: in het midden van) de 
hemel vloog. En hij had HET EEUWIGE Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde 
wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, 
want HET UUR van Zijn OORDEEL IS GEKOMEN. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en 
de waterbronnen gemaakt heeft.” 
Deze “Engel” is gezonden aan ALLE waarachtige kinderen Gods, die (vanwege hun “niet gereed zijn”, vanwege 
geestelijk geziene tekortkomingen) achtergebleven zijn in de grote verdrukking. De Heilige Geest (= de 3de Open-
baringsvorm van God 23 – AK) is dan echter NIET meer in de wereld om daar Gods kinderen te troosten en 
om de openbaring “der (satanische) ongerechtigheid” te “weerhouden”, omdat Hij (= Gods Geest, de Heilige 
Geest 24 – AK) dan “uit haar midden zal weggedaan zijn” (zie 2 Thessalonicenzen 2:7), want de genadetijd 
zal dan zijn beëindigd: 

• “Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Al-
leen is er Iemand (= Gods Geest, de Heilige Geest) Die hem (= de antichrist) nu weerhoudt, totdat Hij (= de Hei-
lige Geest) uit het midden (van Gods wereldwijde Gemeente) verdwenen is (namelijk: als de Bruidsgemeente, waarin 
de Heilige Geest woont en troont, ter BEWARING wordt weggenomen, vlak na het begin van de grote verdrukking).” (2 
Thess. 2:7) 

Deze “Engel” komt dus voor Hem (= de 3de Openbaringsvorm van God, de Heilige Geest – AK) in de plaats ter 
(ver)sterking van de “achtergebleven christenen”, terwijl de “2 getuigen” (uit Openbaring 11:3-12 25) dat 
doen ten opzichte van de “Israëli’s” in Joods Palestina (wat groter is, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël 
– AK). 
Deze “Engel” spreekt hen (de, in de grote verdrukking, achtergebleven christenen) dus moed in om de 
moordende hand van de antichrist OVERWINNEND te kunnen ondergaan. Zij vormen de 3de categorie 
van OVERWIN-NAARS, zij het dan voor hen via de MARTELDOOD: 

• “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord 
van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen 
hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Chris-
tus, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4) 

Recapitulerend komen wij tot een DRIEDELING van OVERWINNAARS in de laatste dagen: 
1. De “144.000” ofwel de “mannelijke zoon”, die vóór het ingaan van de grote verdrukking wor-

den/wordt “weggerukt” tot God en Zijn troon: 
“En zij baarde een mannelijke zoon,26 die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar 
kind werd weggerukt 27 tot God en Zijn troon.” (zie Openbaring 12:5, SV) 
Zij vormen het “ALLERHEILIGDOMSDEEL” 28 van Gods Bruidsgemeente uit de laatste dagen. 

2. De overigen van de Bruidsgemeente, die vlak na aanvang van de grote verdrukking “vleugels van 

 
23 Zie noot 6. 

24 Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

25 Openbaring 11:3-12, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 

1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand 

hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade 

wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal 

vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen 

(SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het 

beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode 

lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze 

Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag 

zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over 

hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op 

de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten 

staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: 

Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.” 

26 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: “De geboorte van de 

mannelijke zoon“ (beeld van de 144.000)” van H. Siliakus. (noot AK) 

27 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titel “De wegrukking van 

de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 

28 Zie eventueel onze GRATIS studies “Christus in de Tabernakel” van CJH Theys en/of de studies “De Tabernakel van 

Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)” en/of “LUKAS – Het 
Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, 
Hem moeten dienen)” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2019/11/26/openbaring-11-vers-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-gratis-uitleg/
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2019/11/26/openbaring-11-vers-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-gratis-uitleg/
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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een grote arend krijgt” om “weg te vluchten naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid, 
buiten het gezicht van de slang”, alwaar zij 3½ jaar zal verblijven, de gehele periode gedurende de 
grote verdrukking:  
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedge-
maakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels 
van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij ge-
voed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 
12:6+14) 
Dezen vormen het HEILIGDOMSGEDEELTE 29 van Gods Bruidsgemeente uit de laatste dagen. 

3. De “overigen van haar zaad” (= het zaad van de vrouw, in geestelijke zin – zie Openbaring 12:17, 
SV) 30, die in de grote verdrukking – dwars door hun MARTELAARSDOOD heen – God de Here en 
het Lam verheerlijken: 
“Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen 
(SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met WITTE gewaden 
en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op 
de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 die-
ren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanba-
den God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de 
kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen ant-
woordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij van-
daan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die 
uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewa-
den wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem 
dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen 
overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal 
hen treffen. Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen ge-
leiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17) 
“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn 
beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van 
God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de 
woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarach-
tig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheer-
lijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oorde-
len zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)  
Deze christenen vormen (tijdens de grote verdrukking) op aarde het VOORHOFSDEEL 31 van Gods 
Bruidsgemeente uit de laatste dagen. 

Tot deze laatste groep richt deze “midden in / hoog aan de hemel vliegende Engel” Zich met “HET 
EEUWIGE EVANGELIE”. De andere (antichristelijke) aardbewoners horen Hem (= deze Engel) niet, 
omdat hun wandel NIET HEMELS, maar ANTICHRISTELIJK is. Bovendien is ten tijde van de grote ver-
drukking de deur der genade reeds VOORGOED door God GEDICHT (zie Lukas 13:24-25 32 en Genesis 
7:15-16, typologisch gezien 33), behalve voor de “Israëli’s” in Palestina, waar de 2 getuigen van God 
werken: 

• “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 
1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aar-
de staan. En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat 
verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier ge-
dood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij 
profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te tref-

 
29 Zie noot 28. 

30 Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar na-

geslacht (SV: haar zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” 

31 Zie noot 28. 

32 Lukas 13:24-25, “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het 

niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen 
buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: 
Ik weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet, van waar gij zijt).” 

33 Genesis 7:15-16, “En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die 

kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter 
hem toe.” 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2019/07/29/openbaring-7-vers-4-8b-9-10-11-12-13-14-15-16-17-gratis-uitleg/
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fen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getui-
genis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren 
en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de 
grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd ge-
kruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode licha-
men 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die 
op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken 
sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. 
En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En gro-
te vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen 
hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden ke-
ken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad 
stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen (SV en letterlijk: 7000 namen 
van mensen) gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.” 
(Openbaring 11:3-13) 

Dit “EEUWIGE Evangelie”, verkondigd door deze “Engel”, is, zoals reeds vermeld, om hen (de, in de 
grote verdrukking, achtergebleven christenen) te STERKEN tot OVERWINNING in hun aardse strijd. Zijn 
boodschap is om God en NIET de mens (de antichrist) te verheerlijken en Hem en NIET de mens (de 
antichrist) te aanbidden, want “het uur van Gods (definitieve) oordeel is gekomen” (namelijk: na een 
‘korte tijd’ van de ‘slechts’ 3½ jaar durende grote verdrukking!). 
 

   

De tweede Engel 
Openbaring 14 vers 8, “En een andere Engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de 
grote stad (SV: het grote Babylon), omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft 
laten drinken.” 
Deze “Engel” kondigt Gods OORDEEL aan over “de grote hoer” (zie Openbaring 17:1b+5 34), het gees-
telijke “Babylon” van de eindtijd, de valse staatskerk van de laatste dagen. 35 Dit oordeel (Gods) wordt 
uitgevoerd door de ANTICHRIST en de 10 koningen van het 10-statendom van de laatste dagen 36: 

• “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, 
en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven 
om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, tot-
dat de woorden van God volbracht zijn.” (Openbaring 17:16-17) 

• Hoofdstuk 18 en 19:1-5; s.v.p. zelf lezen (vanwege de lengte hier niet vermeld). 

• “Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, 
uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:27c) 37 

 
34 Openbaring 17:1b+5, “Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” … “En op haar voor-

hoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: Verborgenheid), het grote Babylon, de moeder van de hoeren (SV: de moeder 

der hoererijen = het ook in geestelijke zin “vreemd gaan” i.p.v. getrouw blijven aan God en gebod) en van de gruwelen van de aarde.” 

35 Zie eventueel onze GRATIS studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. 

van den Worm. (noot AK) 

36 Voor alvast iets meer info over deze “10 koningen van het 10-statendom van de laatste dagen”, lees nogmaals Openbaring 

13 en de uitleg hiervan. (noot AK) 

37 Voor meer info over dit vers, zie de uitleg hiervan in onze GRATIS 'vers voor vers' studie van Daniël 9:27c. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk9.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring13.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk9.pdf
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De derde Engel 
Openbaring 14 vers 9-11, “En een 3de engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het 
beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook 
drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn 
toorn, en gepijnigd worden in (SV: met) vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het 
Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op TOT IN ALLE EEUWIGHEID, en zij die het beest en zijn 
beeld aanbidden, hebben DAG EN NACHT GEEN RUST, evenmin als iemand die het merkteken van 
zijn naam ontvangt.” 
ALLE mensen die in de grote verdrukking het beest (= de antichrist) of zijn beeld zullen aanbidden, of 
zijn merkteken zullen ontvangen op voorhoofd of hand, zullen IN ALLE EEUWIGHEID verdoemd wor-
den. Immers zo doende hebben zij hun (hart en) wezen geopend voor de binnentredende geest van SA-
TAN, de vijand van God, en vormen zij zo geestelijk één wezen met hem! 
 

Openbaring 14 vers 12-13, “Hier zien we de VOLHARDING (SV: de LIJDZAAMHEID) van de heiligen. Hier 
komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen (SV: bewaren). En ik 
hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, 
VAN NU AAN. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen (SV: hun arbeid – gedaan door en 
voor de Here Jezus), en hun werken volgen met hen.” 
Hier wordt de onder vervolging staande Gemeente op aarde weer aangemoedigd om LIJDZAAM haar 
aardse wandel en blijmoedig het OFFER VAN HAAR LEVEN te volbrengen, want na haar martelaars-
dood wacht haar de (eeuwige) ZALIGHEID! 

• “Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevan-
genschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de 
volharding (SV: de lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.” (Openbaring 13:9-10) 
 

3. De oogst van Gods genade en de oogst van Gods toorn 
 

 
 

De (graan)oogst van Gods genade 
Openbaring 14 vers 14-16, “En ik (= Johannes) zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als 
een Mensenzoon (SV: op de wolk was Eén gezeten, des mensen Zoon gelijk), met op Zijn hoofd een gouden kroon 
en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere Engel kwam uit de Tempel en riep met luide stem 
tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want HET UUR OM TE MAAIEN IS NU GE-
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KOMEN, omdat de oogst van de aarde GEHEEL RIJP IS geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn 
sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.” 
Wij zien hier de Zoon des mensen, de Heer van “de Oogst”, GEZETEN op “een Wolk”; Hij is gezeten in 
Gods heerlijkheid (de Schekina-wolk van Gods heerlijkheid). Hij is als het ware IN RUST. Voor Hem is 
het werk VOLBRACHT, na Zijn PERFEKTE arbeid van DOOD en OPSTANDING, waardoor Hij de “gou-
den kroon” van Overwinnaar en Koning der koningen draagt: 

• “Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De 
HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de 
heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met 
een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.” (Psalm 2:6-9) 

Tot deze (graan)oogst zendt Hij Zijn “SIKKEL” uit (het Woord van God, in de kracht van de Heilige 
Geest) en deze sikkel brengt de oogst binnen. De actieve Engel tot deze oogst is de Heilige Geest. Hij 
komt hier uit de Tempel (de Gemeente). 38 Tot het binnenhalen van deze oogst gebruikt de Here de 
Gemeente als een instrument in de handen van de Heilige Geest: 

• “…Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar 
door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” (Zacharia 4:6b) 

In deze GROTE oogst van de eindtijd, ten tijde van de SPADE-REGEN-OPWEKKING 39, onderkennen 
wij, zoals wij al eerder zagen, 3 fasen: 
1. De oogst van de 144.000 (voortkomend uit de Bruidsgemeente), van de “volmaakten”, vlak vóór 

het begin van de grote verdrukking, wanneer zij tot God en Zijn troon worden gerukt: 
“En zij (de vrouw uit vers 1) baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 40), die alle heidenen zou 
hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt 41 tot God en Zijn troon.” (Openbaring 
12:5, SV) 

2. De oogst van de overigen van de Bruidsgemeente, vlak na het begin van de grote verdrukking, 
wanneer zij naar de woestijn worden geleid, waarna hun lichamen na 3½ jaar “in een punt des tijds” 
zullen worden veranderd en eeuwigheid zullen hebben aangedaan: 

• “En de vrouw 42 vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereed-
gemaakt was (SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar, de pe-
riode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, 
opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden 
en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang 
(= de antichrist).” (Openbaring 12:6+14) 

• “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin 
zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (“die le-
vend zullen overblijven”, op aarde, “in de woestijn”) zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet 
zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En 
wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich 
met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De 
dood is verslonden tot overwinning.” (1 Korinthe 15:51-54)  

• “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven (op aarde) 
tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal 
met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de 
hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die 
overgebleven zijn (op aarde), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoe-
ting met de Heere in de lucht. 43 En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:15-
17) 

3. De oogst van de ontelbaren, zowel de gestorven gelovigen/christenen vóór de grote verdrukking, 
alsook degenen die uit de grote verdrukking voortkomen, die na hun martelaarschap en marteldood 

 
38 Zie eventueel onze GRATIS studie “Gods doel met de mens: Een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God 

en Vader” van E. van den Worm. (noot AK) 

39 Zie eventueel onze GRATIS studie “De ‘Spade Regen opwekking’” (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 

40 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: “De geboorte van de 

mannelijke zoon“ (beeld van de 144.000)” van H. Siliakus. (noot AK) 

41 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titel “De wegrukking van 

de mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 

42 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?” van A. Klein. (noot AK) 

43 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?” (in 

smartphone-formaat) van A. Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname-ebookA6.pdf
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onder de hand van de antichrist, ten tijde van de Opstanding der Rechtvaardigen, zullen OPSTAAN 
ten eeuwigen leven: 

• “Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stam-
men (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met WITTE ge-
waden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze 
God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouder-
lingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht 
ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de 
dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 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 ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. 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.” (Openbaring 7:9-
14) 

• “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest (= de 
antichrist), van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen 
zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het 
lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige 
God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, 
Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen ko-
men en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4) 

(1 Korinthe 15:51-54 = reeds vermeld bij punt 2.) 
(1 Thessalonicenzen 4:15-17 = reeds vermeld bij punt 2.) 

 

 

De (wijn)oogst van Gods toorn 
Openbaring 14 vers 17-20, “En een andere Engel kwam uit de Tempel, die in de hemel is, en ook hij 
had een scherpe sikkel. En weer een andere Engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over 
het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel 
en oogst de trossen van de wijnstok (SV: snijd af de druiftakken van de wijngaard 44) van de aarde, want de 
druiven ervan zijn rijp. En de Engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte (SV: sneed af) de druiven van 
de wijnstok (SV: van de wijngaard) van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van 
God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de 
tomen van de paarden, 1.600 stadiën 45 ver.” 

 
44 Vergelijk Johannes 15:4-6, “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok 

blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men ver-
zamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.” (noot AK) 

45 In de Studiebijbel staat: 

De afstand 1600 stadiën is ruim 300 km (één stadion is 192 m), wat min of meer overeenkomt met de lengte van het joodse 
land, gerekend van Dan tot Beerseba. Het is een symbolisch getal dat samenhangt met het getal 4 (4x400; 40x40) en com-
pleetheid aangeeft: het bloed was overal, er was geen plaats te bekennen waar het niet was. Naast de bovengenoemde 
zwaarte van het oordeel wordt met de 1600 stadiën de enorme reikwijdte van het oordeel aangegeven. (noot AK) 

Uit Openbaring, hoofdstuk 14, van CJH Theys, “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”: 
Mensenbloed zal komen “tot aan de tomen van de paarden”! En hier wordt dan de afstand genoemd van “1.600 stadiën”. Het 
Bijbels symbolische getal 1.600 bestaat uit de samenstelling van 40x40. Dit zijn de Bijbelse symbolische getallen voor: “beproe-
ving” en “het einde van alle vlees” (zie Gen. 6:13). Het symbolische getal “4” is dat van de aarde (of: de wereld), terwijl het sym-

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring15.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring14.pdf
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Ook hier zien wij twee “Engelen” actief bezig, maar NU geldt het Gods OORDEEL over de goddelozen 
en de ongehoorzamen; over de antichristelijke mensen van de laatste dagen. 
Gods Woord spreekt hier van “andere” Engelen. Dit moet worden opgevat als een “andere dienstbaar-
heid” van zowel Gods Zoon als van de Heilige Geest, want ook Gods oordeel is aan de Zoon gegeven: 

• “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het OORDEEL aan de Zoon gegeven.” (Jo-
hannes 5:22) 

En de Uitvoerder van dit OORDEEL is wederom de Heilige Geest (= Gods Geest van oordeel): 

• “Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en 
de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven heb-
ben uit derzelver [= uit hun] midden)  door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jesa-
ja 4:4) 

Wij zien hier beide Personen uit de Godheid (beter gezegd: beide Openbaringsvormen – noot AK 46) werkzaam, 
zowel ten aanzien van de oogst der GENADE, als ten aanzien van de oogst van Zijn OORDEEL. Zij (de-
ze beide Personen c.q. Openbaringsvormen) waren het ook Die – in de manifestatie van “de 3 Mannen” – Abra-
ham bezochten (zie Genesis 18:2-3 47), waarna 2 van de 3 Mannen Zich afscheidden en naar Sodom en 
Gomorra togen om Gods OORDEEL over deze steden te voltrekken: 

• “Toen keerden (2 van) die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan 
voor het aangezicht van de HEERE (God).” (Genesis 18:22) 

De Heilige Geest kwam hier, volgens Openbaring 14:18, uit “het ALTAAR” (= het Reukaltaar). Hij (Gods 
Geest, de Heilige Geest) komt hier tot actie na de GEBEDEN van de heiligen: 

• “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vijfde zegel 
geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die (af)geslacht (SV: gedood) waren omwille 
van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: 
Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de 
aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang WIT gewaad (SV: witte klederen) gegeven. En tegen 
hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienst-
knechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” 
(Openbaring 6:9-11) 

Hij heeft MACHT over het VUUR. Het is door VUUR dat Gods oordeel over deze aarde zal komen (zie 
Jesaja 66:15-16 48); namelijk door OORLOGSVUUR (zie Openbaring 6:4 + 9:13-20 49), door HEMEL-
VUUR (zie Openbaring 16:8-9 en 2 Petrus 3:7-12 50) en door het VUUR van Zijn Aangezicht als Hij de 

 
bolische getal “10” dat is van Goddelijke volkomenheid in wet, in oordeel en gericht. Nu is 4x4=16 en 10x10=100. Wij krijgen 
dan het volgende: 16x100=1.600. En dit is het symbolische getal van “TOTALE VERNIETIGING – VERDOEMENIS”. (noot AK) 
46 Zie noot 6. 

47 Genesis 18:2-3, “Hij (= Abraham) sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie Mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep 

hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij (Abraham) zei: Mijn Heer, als ik nu genade gevon-
den heb in Uw ogen, ga dan Uw dienaar toch niet voorbij.” 

48 Jesaja 66:15-16, “Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in 

grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE 
een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.” 

49 Openbaring 6:4, “En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de 

aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven.” 
Openbaring 9:13-20, “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God 
stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote 
rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de 
dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg 
tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die 
erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en (zwart)blauwe en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van 
de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de 
mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun 
staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden) eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige 
mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen 
aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.” 

50 Openbaring 16:8-9, “En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzen-

gen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over 
deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.” 
2 Petrus 3:7-12, “Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden 
voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ont-
gaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals 
sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen 
tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij-
gaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal 
vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring9.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring16.pdf
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gehele antichristelijke wereld zal vatten in ARMAGEDDONISCHE VERNIETIGING, bij Zijn Wederkomst: 

• “En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij (= de Here Jezus Christus) Die 
daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog IN GE-
RECHTIGHEID. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: ko-
ninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was 
bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers 
in de hemel volgden Hem (zie noot 51) op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 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: Ko-
ning 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 
(SV: dienstknechten), kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers 
bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het 
beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan 
had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn 
beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel 
brandt. En de overigen (alle goddeloze, ongehoorzame, antichristelijke mensen van de laatste dagen) werden ge-
dood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond 
kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:11-21)  

• “Want zie, die dag 52 komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die godde-
loosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de 
legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.” … “U zult de goddelozen vertrappen. Voor-
zeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van 
de legermachten.” (Maleachi 4:1+3) 

De “druiventakken” worden AFGESNEDEN (dit vertelt ons van OORDEEL) en worden geworpen in de 
WIJNPERSBAK van Gods TOORN. 
De “wijnpersbak” wordt GROOT genoemd; dit wil zeggen dat het MERENDEEL van de mensen onder 
de toorn van God zullen vallen. Deze toorn van God, in deze laatste dagen, is VOLKOMEN (= ten volle), 
omdat de zonden van deze wereld – zonden van uiterste ongerechtigheid – dan tot aan de hemel toe zal 
reiken: 

• “Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar onge-
rechtigheden.” (Openbaring 18:5) 

Deze “wijnpersbak” is “BUITEN de STAD” (= buiten het Nieuwe Jeruzalem 53). Er is een GROTE, ON-
OVERBRUG-BARE KLOOF tussen het gebied van de verdoemden en dat van de heiligen Gods: 

• “En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden 
willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.” (Lukas 16:26) 

Deze “Paarden” van Openbaring 14 vers 20 typeren de oordelende kracht van “de Geest van OOR-
DEEL”: 

• “Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en 
de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven heb-
ben uit derzelver [= uit hun] midden)  door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jesa-
ja 4:4) 

Het zijn deze “Paarden” waarop de wederkerende Koning en Zijn hemelse legers 54 zullen rijden (zie 
Openbaring 19:11-14 55), terwijl de “1.600 stadiën” (4x4x10x10) het VOLKOMEN OORDEEL (10x10 – 

 
verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend 
zullen wegsmelten.” 

51 Judas 1:14b-15, “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle 

goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al 
de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (noot AK) 

52 Zie eventueel onze GRATIS studie “De dag van JaHWEH / De dag des Heren” van E. van den Worm. (noot AK) 

53 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus” van 

E. van den Worm. (noot AK) 

54 Zie noot 51. (noot AK) 

55 Openbaring 19:11-14, “En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij (= de Here Jezus Christus) Die 

daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog IN GERECHTIGHEID. En Zijn ogen 
waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ct-openbaring19.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
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10 is hier het Bijbelse getal 56 van Gods oordeel) over de gehele zondige, antichristelijke wereld typeren 
(4x4 – en 4 is hier het Bijbelse getal van de wereld). 

 
Einde hoofdstuk 14 van Openbaring – wordt vervolgd 

 
Eindtijdbode 

Jezus Christus en Dien gekruisigd 
https://www.eindtijdbode.nl 

 
Wij hebben in de loop der jaren al eerder 2 GRATIS studies over het Boek Openbaring 
uitgewerkt: 
1. Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”. Dit is een rechtstreekse link naar 

alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van Bij-
belleraar CJH Theys. 

2. “Dingen die (met) haast geschieden moeten”. Een systematische verklaring (= in de te verwachten 
volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van Bijbelleraar H. Siliakus. 

 

 
en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord 
van God. En de legers in de hemel volgden Hem (zie noot 51) op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” 

56 Zie eventueel onze GRATIS studie “De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1)” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2014/12/15/boekbespreking-56-dingen-die-met-haast-geschieden-moeten-uitleg-boek-openbaring/
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/uitleg-bijbelse-getallen.pdf

