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15. 

De 2de fase van de grote verdrukking 
Na de demonisering van de wereld (zoals zal gebeuren in de 1ste fase van de grote verdrukking – zie het hoofdstuk 
hiervoor) volgt een nieuwe plaag, het 2de wee of het 6de bazuinoordeel, waarmee de grote verdrukking haar 2de fase 
ingaat. Openbaring 9:13-21 geeft ons een beschrijving van deze plaag (of, eigenlijk, van het BEGIN van deze plaag). 
Vier verderfengelen worden losgelaten (zie Openb. 9:14) en het gevolg is, dat op aarde oorlogsvoorbereidingen 
plaatsvinden. De antichrist brengt een leger van 200.000.000 man op de been (zie Openb. 9:16). In de dan volgende 
(4de ?) WERELDOORLOG, de “oorlog van de antichrist”, vindt een derde deel van de dan levende mensheid de dood 
(zie Openb. 9:18). Deze gruwelijkste van alle oorlogsgesels die de mensheid ooit zullen hebben getroffen, zal zeker de 
naam “vuurplaag” verdienen. En als zodanig wordt hij beschreven in Amos 7:4-6 (zie mijn artikel “Het paslood-
oordeel”1). Aan het eind van dit massale bloedvergieten zal de antichrist heer en meester over de gehele aarde zijn 
(zie Openb. 13:4b en 7b). Wat het zal betekenen dat de Heilige Geest zal zijn weggenomen en in welke mate de men-
sen zullen zijn gedemoniseerd, blijkt uit de vermelding dat na dit vreselijke gericht niemand uit de goddelozen zich zal 
bekeren (zie Openb. 9:20-21). Er zal een verharding plaatshebben zoals nooit eerder gekend! 
 
Tijdens deze grote oorlog zal het antichristelijke rijk even een inzinking kennen, maar het zal zich er wonderbaarlijk van 
herstellen: “En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele 
aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Openb. 13:3, HSV)  

                                                           
1 Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com bij 24-8-2010 – de studie “Het paslood-oordeel ” (uit het blad ‘de 
Tempelbode’ van december 1981). (noot – AK) 
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Wat er zal gebeuren zal misschien iets met een list of een propagandastunt te maken hebben of worden aangewend 
om de grootheid en onoverwinnelijkheid van de antichrist te benadrukken. Schijnvertoning of niet, in ieder geval zal dit 
wonderbaarlijk herstel niet alleen de uiteindelijke overwinning aan de antichrist brengen, maar ook tot de vergoddelij-
king van de antichrist leiden. En dat zal het ook zijn waar het de satan om te doen is. Er zal een afgoderij van de 
ergste soort ontstaan. De gehele aarde zal “het bee st” aanbidden  (zie Openb. 13:3-4 en 17:8). De antichrist zal 
zich als een god laten vereren (zie 2 Thess. 2:4). Maar deze verering zal geen zaak van vrijwilligheid zijn. Allen die er 
niet aan mee zullen willen doen – en dat zullen alleen de nog overgebleven waarachtige christenen zijn die niet “ge-
reed” waren toen Jezus als Bruidegom wederkwam – zullen gedood worden. Er zal dan ook een christenvervolging 
losbreken zoals er nooit eerder zal zijn geweest!  Wij komen daar straks nog op terug. 
 
Als dit stadium eenmaal bereikt is, zal er nog een andere satanische grootheid op het toneel verschijnen: “het beest uit 
de aarde” (zie Openb. 13:11-18). In Openbaring 16:13, waar over de satanische “3-eenheid” wordt gesproken, wordt 
aangegeven dat dit 2de beest de “VALSE PROFEET” zal zijn. In de tijd van het “begin der smarten” zullen VELE valse 
profeten opstaan (zie Matth. 24:11) – zie ook nog het vermelde in hoofdstuk 4 (noot HS)2 – maar uiteindelijk zal DE valse 
profeet opstaan. Deze valse profeet zal waarschijnlijk vlak vóórdat de grote verdrukking begint opkomen (zie ook nog 
het vermelde in hoofdstuk 10 – noot HS3), doch zal pas ten tijde van de grote verdrukking de positie van geestelijk we-
reldleider gaan bekleden. In de wereld van vandaag gaat de roep om wereldeenheid reeds gepaard met het streven 
naar een alles-overkoepelende wereldgodsdienst (lees het goed gedocumenteerde artikel “Wereldreligie in opmars” 
van ds. J.C. Maris in het maandblad ‘Getrouw’ van november 1982). Wij kennen niet alleen een organisatie van “Vere-
nigde Naties (VN)”, maar ook een “Wereldraad van Kerken”, die zelfs reeds “in dialoog” is met de niet-christelijke 
godsdiensten! In beide bewegingen heeft de satan de hand en in de tijd van de grote verdrukking zal hij zijn doel, één 
wereld en één godsdienst, ook bereiken. Eerst zal hij met bruut geweld de wereldeenheid tot stand brengen (zie de 1ste 
paragraaf van dit hoofdstuk). Daarna zal hij de mensheid dwingen om één in het aanbidden te worden (zie de 2de pa-
ragraaf). Om deze eenheid van godsdienst te organiseren, te consolideren en te funderen (d.i. theologisch aanneem-
baar te maken), zal satan de “valse profeet” zenden. De antichrist (antipode/tegenpool van Jezus Christus, ofwel: de 
valse messias – die door de onbekeerlijke mensheid voor de echte Messias zal worden gehouden, zie Johannes 5:43) 
zal de wereldlijke, politieke leider zijn. De valse profeet (antipode/tegenpool van de Heilige Geest) zal de godsdiensti-
ge, geestelijke leider zijn, met dien verstande, dat hij ondergeschikt is aan de antichrist, zoals ook blijkt uit Openbaring 
13:12-15. Deze valse profeet is “het beest uit de aarde” (zie Openb. 13:11), dat wil zeggen dat hij de verbreider is van 
een “aardse”, dus materialistische godsdienst . De “tijden der heidenen” is het tijdperk waarin het materialisme hoog-
tij viert. Het maatschappelijk en economisch bestel van dit tijdperk noemt men wel het “Babylonisch stelsel”, een sys-
teem dat macht, uitbuiting en verrijking (ofwel: materialistische welvaart) hoog in het vaandel heeft staan. En wij nemen 
waar, dat de mens steeds materialistischer wordt. Merkwaardig is het, dat in onze tijd ook de theologie steeds materia-
listischer en aardsgerichter wordt (men moet zich daarbij niet verkijken op het “opkomen voor de armen”, want dit is 

                                                           
2 Overgenomen uit hoofdstuk 4 van deze studie:  
Als het eerste teken  van het aanbreken van het ‘begin van de smarten’ heeft Jezus in Zijn “profetische rede” genoemd: de komst 
van vele verleiders , valse predikers (profeten, herders, leraars, etc.). Zie Mattheüs 24:3-5. Dit is niet in tegenspraak met Openba-
ring 6, maar in overeenstemming ermee. Want de verleidende geesten vormen de tegenkrachten – “de andere partij” – in de tijd van 
de opwekkingen door de Heilige Geest. Het gelijktijdig optreden van beide, Heilige Geest en verleidende geesten, leert ons dat de 
Heilige Geest-opwekking  bovenal is ‘een naar voren brengen van de VOLLE WAARHEID va n Gods Woord’  en dat heilige le-
venswandel en dergelijke (heiligmaking) daar “slechts” het gevolg van is. Immers, tegenover de Heilige Geest staat hier niet de on-
heilige geest in de zin van de ZEDELOZE geest, maar in de zin van de VERLEIDENDE (misleidende, onwaarheid verkondigende) 
geest. Deze verleiding is het voorspel van de komst van de antichrist! Velen zullen er ten prooi aan vallen; dit is een (geloofs)afval 
die erger is dan het terugkeren naar “de wereld”!! (noot – AK) 
3 Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie: 
De 3de bazuin  (zie Openb. 8:10-11) brengt een complete vergiftiging van gemoed en denken op aarde  (“fonteinen” [SV] zijn bron-
nen van zedelijke beginselen, “rivieren” staan voor de loop, de verbreiding, van deze beginselen – de “stromen van beschaving”). 
De oorzaak is de val uit de hemelse regionen van een “ster”, die de naam “Alsem” ontvangt, welke naam ontleend is aan een zeer 
bittere plant. Wij zullen bij deze “ster” aan een geestelijk leider moeten denken, die een zeer verderfelijke en “bittere” leer verspreidt. 
Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een eerste manifestatie van de “valse profeet” . Wanneer in Openbaring 13:11 sprake 
is van het “opkomen” van de valse profeet (het “andere beest, uit de aarde”), behoeft dat nog niet te betekenen, dat wij hem niet 
eerder in het boek Openbaring kunnen tegenkomen. Bedenk, dat het boek tafereelsgewijs is opgebouwd (zie hoofdstuk 3 van deze 
studie). Als de valse profeet in het tafereel van Openbaring 13 op een gegeven moment “opkomt”, houdt dit in, dat dan de schijn-
werper op hem wordt gericht om zijn rol in de tijd van de grote verdrukking te belichten. Zo is het ook met de in Openbaring 13:1 
“opkomende” antichrist. Wij zullen hem, ondanks dit “opkomen” hier, al eerder tegenkomen in Openbaring 9:1. 
Om terug te komen op de valse profeet, er is in Openbaring 8:10 sprake van “gevallen uit de hemel”. Er is dus reden om aan te ne-
men, dat het hier om een gevallen christelijke leider gaat. Als gevolg van de val van deze prominente figuur zal er in die dagen on-
getwijfeld een grote afval van het geloof zijn (ook onder de zgn. “dwaze maagden gelovigen”). Wellicht is deze afval nog te rekenen 
tot de in Openbaring 12:4a beschreven geloofsafval (die wij eerder behandelden in hoofdstuk 9). (noot – AK) 
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juist een onmiskenbaar materialistische trek van de moderne theologie!). De godsdienst van de Wereldraad van Ker-
ken is een aardsgerichte en materialistische religie. Alle nadruk in deze organisatie, die zelfs revolutionaire bewegin-
gen steunt, legt men op aards geluk en “sociale gerechtigheid”. Onder leiding van de satan wordt vandaag de dag dan 
ook al de religieuze basis gelegd voor het komende antichristelijke rijk. 
 
Nog een andere hedendaagse ontwikkeling komt in het vizier wanneer wij Openbaring 13:14b-15 lezen. De valse pro-
feet zal een “beeld” van de antichrist laten maken en op straffe van de dood zal iedere aardbewoner dit beeld moeten 
aanbidden. Hier bereikt de afgoderij en de valse aanbidding ha ar trieste hoogtepunt.  Wij worden herinnerd aan 
de geschiedenis uit Daniël 34 waar Nebukadnezar typebeeld van de antichrist is (één van de eerste en de laatste grote 
heerser van de tijden der heidenen) en de 3 rechtvaardige jongelingen typebeelden zijn van de Bruidsgemeente die 
bewaard wordt in de grote verdrukking (“de vurige oven”). Wat wij ons precies van dit “beeld” moeten voorstellen (een 
hoogontwikkelde computer/robot of een geslaagd biologisch experiment?) is niet zo belangrijk. Als wij ons echter af-
vragen wat het wezenlijke van deze afschuwelijke afgoderij zal zijn, dan moeten wij er in de eerste plaats aandacht 
aan schenken dat dit “beeld”, net als het beeld van Nebukadnezar (dat zijn gelijkenis vertoonde), het beeld van een 
MENS zal zijn (de antichrist is een MENS – hij zal de langverwachte, duivelse “supermens” zijn). Deze afgoderij zal 
daarom niet alleen openlijke duivelaanbidding zijn, maar bovendien MENSverheerlijking , verheerlijking en vergodde-
lijking van de supermens (in wie de mens eigenlijk – bewust of onbewust – ZICHZELF zal aanbidden). En de eerste 
uitingen van deze “religie”, waarbij de mens als god wordt voorgesteld, signaleren wij al in onze dagen. Wij denken 
hierbij niet alleen aan de verering van allerlei idolen, maar ook aan de wijze waarop de mens zichzelf in deze tijd in het 
middelpunt plaatst (denk aan het benadrukken van MENSENrechten, het ijveren voor een MENSwaardig bestaan, de 
populariteit van de zgn. MENSwetenschappen, enz.; de hier genoemde verschijnselen zijn, tezamen met nog vele an-
dere, in feite symptomen van een zich op alle mogelijke manieren openbarend en toenemend algemeen egoïsme). En 
dat dit alles het trieste hoogtepunt zal bereiken in deze aanbidding van “het beeld van het beest”, is al opgesloten in de 
profetie waarin staat dat de mensen van de eindtijd “liefhebbers van zichzelf” (ofwel: afgodische egoïsten) zullen zijn 
(zie 2 Tim. 3:2). Maar tegelijk maakt dat, wat ons over dit “beeld” verteld wordt, ons duidelijk dat de “verabsolutering 
van zichzelf” de mens eens zuur zal opbreken! 
 
De valse profeet zal de geestelijke of godsdienstige leider zijn van de wereld ten tijde van de grote verdrukking. Hieruit 
volgt, dat er dus een band of verbinding zal zijn tussen deze valse profeet en de valse kerk. Wij lezen van deze valse 
kerk (die wij niet moeten verwarren met de “dwaze maagden gemeente”,5 die tot de WARE Gemeente/Kerk behoort) in 
Openbaring 17:1-6. De valse kerk wordt daar “Babylon” genoemd (zie Openb. 17:5) – de ware Gemeente/Kerk is “Je-
ruzalem” (vergelijk Openbaring 11:2), maar alleen de Bruidsgemeente is het “Nieuwe Jeruzalem” (zie Openb. 21:2, 9-
10) – en voorgesteld als een “hoer” 

6 (zie Openb. 17:1): de “anti-bruid” (zie ook nog het vermelde in hoofdstuk 8 – noot 
HS

7). Deze vrouw (kerk) is een “hoer”, omdat zij slechts in schijn en in naam de ware God aanbidt, maar in werkelijk-
heid “hoereert” met alle afgoden der aarde. Heidendom met een “christelijk jasje”. De contouren van deze valse kerk 
kunnen wij nu al onderscheiden in de manifestaties van de Rooms-katholieke kerk, van de “verenigde kerk in embryo” 
(de Wereldraad van Kerken) en van een menigte van sekten en culten. De naam “Babylon” is natuurlijk niet zomaar 
een naam. Babylon of Babel was de bakermat van alle (hogere) afgoderij. Kaïn was waarschijnlijk degene die de basis 
voor de Babylonische godsdienst legde (zodat deze dus van meet af aan de tegenhanger is geweest van de WARE 
godsdienst). Welk een duistere bedoelingen in deze (af)godsdienst “verpakt” zitten, bleek bij de torenbouw van Babel 
(zie Genesis 11). Het is een (af)godsdienst die de geest en de gezindheid van satan ademt! Vandaag de dag is de ge-
vaarlijkste en meest subtiele vorm van Babylonisme “het christelijk Babylonisme”, dat voor een groot deel het gezicht 
                                                           
4 Zie eventueel de – zeer uitgebreide – Bijbelstudie: “Het Boek Daniël ” van CJH Theys, geschreven omstreeks 1970.  
PS: Omdat deze studie nog niet digitaal beschikbaar is, hebben we gemeend er goed aan te doen om deze waardevolle studie – 
met een  ‘vers voor vers’ uitleg  – voor belangstellenden alvast (onuitgewerkt) op onze website www.eindtijdbode.nl te plaatsen. 
(noot – AK) 
5 Zie eventueel – op onze website – 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). 
6 Zie eventueel – op onze website – de studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote  hoer van Openbaring 17 ” 
van E. van den Worm. (noot – AK) 
7 Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie: 
…Dan verstaan wij, dat het er hier om gaat de tegenstelling naar voren te brengen tussen “de Vrouw van het Lam” en “de vrouw van 
de antichrist” (de hoer, Babylon). De hoer, de valse kerk, deed en gedroeg zich in haar arrogantie wel alsof ZIJ de bruid van Chris-
tus was, maar al eerder (nog VOOR haar ontmaskering en val) zal Christus hebben duidelijk gemaakt WIE Zijn werkelijke Bruid is 
(namelijk: de ware Gemeente/Kerk in haar eindstadium), door met DEZE VROUW te huwen. Zó moeten wij dit Schriftgedeelte le-
zen. De val van de hoer/Babylon onderstreept als het ware, dat zij, ondanks haar pretenties, NIET de vrouw van het Lam was. De 
valse kerk verdwijnt, maar de ware Gemeente/Kerk leeft tot in alle eeuwigheid!… (noot – AK) 
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van het christendom bepaalt. Dit Babylonisme uit zich onder andere in de Maria-verering (de aanbidding van de “godin 
van de hemel”, Ishtar), in de ontluistering van de Christus-naar-de-Schriften en in een groot aantal onjuiste visies op 
Jezus, maar ook in de afbraak van het Schriftgezag en in de aardegerichtheid en het materialistische van de heden-
daagse “christelijke theologie”. Verder uit het zich in de persoonsverheerlijking van grote leidersfiguren, alsook in de 
manipulatie van de massa en het behandelen van mensen als “koopwaar” (de zgn. “handel in zielen” – vergelijk 2 Pe-
trus 2:3) en in alle andere op macht, uitbuiting en verrijking gerichte “geestelijke” praktijken. “Babel” maakte vroeger 
mensen tot goden (Adam, Eva, Kaïn, Abel) en verklaart tegenwoordig alle godsdienst tot “dienstbaar aan de mens”. 
Ingewikkelde, en vele offers vragende, rituelen maakten vroeger veel menselijke inspanning nodig; tegenwoordig be-
schouwt een toenemend aantal christenen de godsdienst als een “werk van de mens”. De vleselijke lusten kwamen bij 
de oude Babylonische godsdienst ruimschoots aan hun trekken; tegenwoordig wordt in vele kerken en kringen de deur 
wagenwijd opengehouden voor wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid (onder het mom van “de deur open naar 
de wereld”). Het zijn allemaal kenmerken van het Babylonisme, een naam waaronder vele bedriegerijen van de satan 
kunnen worden samengevat, de godsdienst van de valse kerk, een samenbinding van misleiding. In de laatste dagen 
– en in het bijzonder in de tijd van de grote verdr ukking – zal deze valse kerk een religieuze wereldm acht wor-
den  (zie Openb. 17:2). Zij zal de speciale bescherming genieten van de antichrist (zie Openb. 17:3, 7-8) en een groot 
aandeel hebben in de vervolging van de ware christenen (zie Openb. 17:6). Openbaring 17:9-10 kunnen wij een “histo-
rische uitweiding” noemen. De valse kerk is er, als instrument van satan, gewe est vanaf de vroegste tijden. De 
verschillende “bergen” die haar (“de vrouw” uit Openbaring 17:9, als beeld van de valse kerk) “droegen”, zijn achter-
eenvolgens: 

1. het Assyrische rijk, 
2. het Babylonische rijk, 
3. het Medo-Perzische rijk, 
4. het Griekse rijk, 
5. het Romeinse rijk, en 
6. het “gedeelde rijk” (“de één is” of “één is er” – zie Openb. 17:10, SV en HSV); en uiteindelijk zal ook  
7. het antichristelijke rijk  haar (“de vrouw” uit Openb. 17:9) “dragen”. 

Het ligt voor de hand om te verwachten, dat deze valse kerk gedirigeerd zal worden door de valse profeet en geheel 
ten dienste van deze zal staan. 
 

Aangeroerd moet nog worden, dat Babylon in het boek Openbaring niet alleen gezien wordt als de anti-kerk (de valse 
kerk), maar ook als de geestelijke macht die de maatschappelijke en economische orde van de heidense wereldrijken 
gestalte geeft, de “Babylonische wereldorde” (zie Openb. 17:18, 18:3, 11-15, 17-19, 21-23). Dit is niet verwonderlijk, 
want de “wereldse leefwijze” zal straks geheel samenvallen met de “materialistische godsdienst” (eigenlijk is dat nu al 
het geval). Als wij deze tweeërlei duiding van Babylon voor ogen houden, verbaast het ons ook niet als wij in Openba-
ring 13:16-18 lezen dat de valse profeet ook bemoeienis zal hebben met het economische leven. Tegelijk wordt ons 
dan ook duidelijk hoe straks de laatste goddelozen duivelaanbidders zullen worden. Hier hebben wij de “ingreep” die 
uiteindelijk een eind zal maken aan alle verkapte ONgodsdienstigheid. Niemand zal ook maar enigszins neutraal kun-
nen blijven in die vreselijke tijd! Het zal zijn: kiezen voor satan of sterven! Te verwachten valt, dat de valse kerk zich 
weer belasten zal met inquisitie-werk. Het “merkteken” (zie Openb. 13:16-17) – wat dat ook moge zijn (zeer zeker zal 
het mede een satanische nabootsing zijn van de vervulling met de Heilige Geest, de “verzegeling Gods”!) – zal waar-
schijnlijk gekoppeld zijn aan een registratie, die alle aardbewoners tot op hun meest onbetekenend handelen toe con-
troleerbaar maakt (om dit mogelijk te maken zal de antichrist dan ook “de tijden en de wet veranderen” – zie Dan. 
7:258). Het hele bestaan zal straks afhankelijk zijn van me edoen met de valse aanbidding, een besluit waartoe 
de dan al gedemoniseerde mensheid zonder veel moeit e zal komen.  Voor de waarachtige christenen die dan nog 
zullen leven (de “dwaze maagden gelovigen”9), zal het echter stikdonker worden! Het “getal van het beest”, 666 (zie 
Openb. 13:18), moeten wij beschouwen als uitdrukking van de “zondige supermens” (6 = het getal van de mens, 3x6 is 
de menselijke volheid – naar lichaam, ziel en geest) en zijn gruwelijke heerschappij. 
 

Zoals al verscheidene malen aangestipt, zullen de ware christenen (de “dwaze maagden gelovigen”) het in deze tijd 
bijzonder zwaar te verduren krijgen. Er zullen ongekend felle CHRISTENVERVOLGINGEN plaatshebben in de grote 
verdrukking, die als resultaat zullen hebben, dat aan het eind van deze zware tijd geen enkel kind van God levend 
overgebleven zal zijn op aarde (behalve natuurlijk de gelovigen van de – in “de woestijn” bewaarde – Bruidsgemeente, 
volgens Openb. 12:6 en 14). Het bloed van christelijke martelaren zal in de 2 de fase van de grote verdrukking 
vloeien als nooit tevoren!  Een hele reeks teksten in het boek Openbaring spreekt van deze zware verdrukking en 
vervolging. Het martelaarschap van “de gemeente van de dwaze maagden” moet ongetwijfeld gezien worden als het 
gevolg van het in Openbaring 3:16 bedoelde “uit Gods mond gespuwd worden van de lauwe gelovigen”. In Openbaring 

                                                           
8 Voor uitleg over dit vers, zie noot 4. 
9 Zie noot 5. 
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6:11b wordt verwezen naar de martelaren van de grote verdrukking en in Openbaring 7:9-17 zien wij deze “grote me-
nigte” – het zullen er velen zijn! – na hun sterven (door de marteldood) in de hemelse heerlijkheid.  
In Openbaring 11:2 wordt over de verdrukking van de kinderen Gods ten tijde van de grote verdrukking gesproken als 
van “het vertreden (of vertrappen) van de heilige stad” en als van het in de macht van de heidenen overgeven van de 
“voorhof”. De “heilige stad” is het beeld van de christelijke samenleving. Zij die deze “heilige stad” voor het aardse Je-
ruzalem houden, nemen doorgaans ook aan dat van dezelfde stad sprake is in Openbaring 11:8. Maar hoe kan nu in 
één Bijbelgedeelte dezelfde stad eerst “heilig” (zie Openb. 11:2) en daarna “Sodom” (zie Openb. 11:8) genoemd wor-
den!? De “voorhof” (zie Openb. 11:2) is de uitbeelding van de “dwaze maagden gemeente” (het “heiligdom” ofwel de 
“tempel”, vermeld in hetzelfde Bijbelvers, is het beeld van de Bruidsgemeente10 – het tot de tempel behorende “aller-
heiligdom” kunnen wij terugvinden als “de mannelijke zoon groep”11, die voortkomt uit de Bruidsgemeente). De 42 
maanden van het “vertreden” (in Openb. 11:2) zijn de 3½ jaar van de grote verdrukking. Een andere tekst, namelijk 
Openbaring 12:17, voorzegt, dat – na de wegname12 van de Bruidsgemeente – de satan oorlog zal voeren tegen “de 
overigen van haar zaad” (SV), beeld van de achtergebleven kinderen Gods (de “dwaze maagden gelovigen” die niet ge-
reed waren ten tijde van de wegname, ter bewaring uit de grote verdrukking – noot AK).  
In Openbaring 13:7a vernemen wij, dat de antichrist deze strijd/oorlog in de ZICHTBARE wereld zal leiden en dat hij de 
heiligen zal “overwinnen” (dus: doden, uitschakelen). Ook de valse profeet zal zijn aandeel hebben in het vermoorden 
van christenen, zo leert ons Openbaring 13:15 (aanleiding voor hun marteldood wordt gevonden in het niet aanbidden 
van het beeld ). Wanneer in Openbaring 14:12 gesproken wordt over de “lijdzaamheid/volharding van de heiligen” (wat 
zeker ook wijst op het feit dat zij het beest en het beeld NIET aanbidden, alsmede weigeren het “merkteken” te ont-
vangen – zie Openbaring 14:11-12 in samenhang met Openbaring 20:4), wordt daarmee ook aangegeven dàt deze 
heiligen LIJDEN ZULLEN (zie Openb.14:13). In Openbaring 15:2 worden de martelaren van de grote verdrukking 
nogmaals gezien in de hemelse heerlijkheid en worden zij, die door het beest overwonnen (d.i. gedood) zijn, nota be-
ne, de “overwinnaars van het beest” genoemd! Openbaring 17:6 verklaart ook de valse kerk schuldig aan het bloed 
van de heiligen, waarbij wij ongetwijfeld ook aan christenen uit de tijd van vóór de grote verdrukking mogen denken, 
die het slachtoffer werden van de misdadige praktijken van de valse wereldkerk. Ook in Openbaring 18:24 wordt over 
de vervolging van de christenen gesproken. “Babylon” is hier meer het beeld van de “goddeloze wereld”.  
In Openbaring 20:4 wordt van de martelaren van de g rote verdrukking gezegd, dat zij in het 1000-jarige  Rijk 
met Christus zullen heersen als koningen!  Hieruit volgt, en dat wordt bevestigd door Openbaring 20:6, dat de op-
standing van de rechtvaardigen plaats moet hebben vóór het 1000-jarige Vrederijk, en – omdat ook de martelaren van 
de grote verdrukking daaraan deel zullen hebben – NA de grote verdrukking (dus niet ervóór, zoals algemeen – maar 
helaas foutief – geleerd wordt door degenen die, veelal naar aanleiding van 1 Thess. 4:15-17, een “opname in de he-
mel” van de Gemeente verwachten vóór de tijd van de grote verdrukking).13 
 

Nu moeten wij nog aandacht schenken aan Openbaring 11:3-14. Ongetwijfeld tot versterking van die kinderen Gods 
die de grote verdrukking moeten doormaken, zal God voor die tijd Zijn “2 getuigen ” naar deze aarde zenden (zie 
Openb. 11:3). Deze getuigen komen niet alleen voor de Israëlitische gelovigen (hun plaats van optreden zal NIET het 
aardse Jeruzalem zijn – de “grote stad” van Openbaring 11:8 is “de goddeloze samenleving van héél de aarde”), maar 
voor ALLE gelovigen van de “dwaze maagden gemeente”. En zij komen ook niet om de Joden (al of niet aangevuld 
met het zoveel grotere aantal niet-Joodse Israëlieten uit het Israël van de 10 stammen14) tot bekering te roepen! Om-

                                                           
10 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de 
mens:  een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God  en Vader ”, van E. van den Worm. (noot – AK) 
11 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com bij 28-10-2011 – de (vervolg)studie “Dingen die 
spoedig geschieden moeten ”, deel 5, met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon ” van H. Siliakus. (noot – AK) 
12 Zie eventueel – op onze website – het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? ” van A. 
Klein. (noot – AK) 
13 Zie noot 12. 
14 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. W ij willen dit in het kort proberen uit te leggen.  In eerste instantie be-
staat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later 
komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. 
Joden). Het “huis van Israël”  (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk  dat in de loop van de geschiedenis, door de 
Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrok-
ken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de lan-
den, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “huis 
van Juda” is het 2-stammenrijk , namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde 
in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de ver-
harding is gekomen (Rom. 11:25).  
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Isr aëli-

sche identiteit van ALLE 12 stammen ” van A. Klein. (noot – AK) 
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dat de Heilige Geest er niet meer zal zijn in deze wereld, zal in de tijd van de grote verdrukking geen enkel mens meer 
tot bekering kunnen komen!!15  
De in Romeinen 11:25 bedoelde verharding over het Juda-deel van Israël (de Joden) zal verdwijnen in de “Spade Re-
gen tijd”.16 Alsdan zullen (in de voorafgegane, bijna, 2000 jaar) de overige Israëlieten (d.i. van de ‘verloren gewaande’ 
10 stammen17), en ook niet-Israëlieten, al in grote getale (“volheid” = het volle getal, een menigte; voor het hier in Ro-
meinen 11:25 door “heidenen” vertaalde Griekse woord “ethnoon” moeten wij lezen “volkeren”; de “volheid van de hei-
denen” betekent dus: “een bepaald groot aantal individuen uit de volkeren”) zijn overgegaan tot het christendom (ofwel: 
“ingegaan” in het Nieuwe Verbond) en dus tot christelijke volkeren zijn geworden.  
De in Romeinen 11:15 voorzegde “aanneming” betreft voornamelijk het Juda-deel van Israël (hoewel de “verharding” 
zich in het laatste der dagen zal hebben uitgebreid tot grote groepen van de christelijke Israëlvolkeren, zodat deze 
“aanneming” als “HERaanneming” toch ook enigszins voor het Efraïm-deel van Israël zal gelden) en het gevolg ervan 
zal zijn “leven uit de doden” voor heel de wereld, dus “opwekking” of “herleving”. Dat deze “herleving” zich zal voltrek-
ken in zo’n alleszins barre tijdsperiode als de grote verdrukking, is te dwaas om te veronderstellen. Het gaat in deze 
tekst over de “Spade Regen opwekking”, die wij vóór de grote verdrukking te verwachten hebben. De bekering van de 
Joden als volk zal dus plaatshebben in de tijd van de Spade Regen18, en NIET ten tijde van de grote verdrukking! 
 
Om terug te keren tot de “2 getuigen”, op grond van hetgeen van hen gezegd wordt in Openbaring 11:6, verwachten 
wij dat het Mozes en Elia zullen zijn. Van de komst van Elia vóór Christus’ (weder)komst spreekt ook Maleáchi 4:5 
(maar, deze profetie is slechts gedeeltelijk vervuld in de komst van Johannes de Doper). De geloofsversterkende be-
diening van Elia en Mozes wordt echter in Maleáchi 4:6 beschreven (zie ook nog Mattheüs 17:11). Volgens Openba-
ring 11 zullen zij “profeteren” (vers 3) en “getuigen” (vers 7), dat wil zeggen: TEGEN de antichrist en de valse profeet. 
Zij zullen als respectievelijk voormalig staatkundig leider (Mozes) en voormalig geestelijk leider (Elia) als het ware de 
tegenpolen zijn van deze twee (de antichrist en de valse profeet) en het bewijs ervan dat, ook al heerst de satan dan 
op aarde, God nochtans machtiger blijft en Degene is, Die het nog altijd voor het zeggen heeft. Niemand, ook de anti-
christ niet, zal deze 2 getuigen in de dagen van hun bediening het zwijgen op kunnen leggen (zie Openb. 11:5), net 
zomin als dat mogelijk was toen Mozes in het grijze verleden voor Farao stond en toen Elia, enige honderden jaren la-
ter, de tegenstander van Achab was (vergelijk ook nog Openbaring 11:5 met 2 Koningen 1). Pas op het moment dat 
deze “2 getuigen” hun getuigenis beëindigd zullen hebben, zal de antichrist hen kunnen doden (zie Openb. 11:7). Dat 
zal na 1260 dagen zijn (zie Openb. 11:3). Een goede vraag hierbij is: Is dit precies dezelfde periode gedurende welke 
de Bruidsgemeente bewaard zal worden in “de woestijn” (zie Openb. 12:6)? 
Deze vraag noodzaakt ons tot een uitweiding over de bepaling van de 3½ jaar van de grote verdrukking . Het lijdt 
geen twijfel dat, of er nu gesproken wordt van  
• “42 maanden” (zie Openb. 11:2 en 13:5), of van 
• “1260 dagen” (zie Openb. 11:3 en 12:6), of van 
• “een tijd en (2) tijden en een halve tijd” (zie Openb. 12:14),  
er steeds dezelfde periode van 3½ jaar  bedoeld wordt, die de GROTE VERDRUKKING genoemd wordt. Maar er is 
reden om aan te nemen dat deze 3½ jaar niet één vast beginpunt en één vaste afloopdatum heeft. De verschillende 
vermeldingen over het begin en het einde ervan geven al aanleiding tot deze veronderstelling. Maar vergelijken wij nu 
de omschrijvingen “1260 dagen” en “42 maanden”, dan worden wij al zekerder van onze zaak. Wij komen dan zelfs tot 
een verschil met betrekking tot de precieze lengte van die 3½ jaar.  
• Als er sprake is van 1260 dagen, dan is dit in feite een periode die iets korter is dan precies 3½ jaar. Wij kunnen 

1260 dagen slechts gelijkstellen aan 3½ jaar, wanneer wij uitgaan van een “verkort” jaar van 360 dagen 
(3½x360=1260) of wanneer wij rekenen met (maan-)maanden van steeds 30 dagen (3½x12x30=1260). 

• Wanneer er echter gesproken wordt van 42 (opeenvolgende) maanden, dan zullen wij rekening moeten houden 
met het werkelijke aantal dagen dat iedere maand telt, ofwel zullen wij moeten uitgaan van een jaar van ongeveer 
365 dagen, en dan komen wij uit op een periode van ongeveer 1278 dagen!  

                                                           
15 Al schrijft Bijbelleraar CJH Theys hierover, in zijn studie over het Bijbelboek Openbaring (zie de uitleg bij hoofdstuk 11:5-6): “Déze 
2 getuigen geven door wat God heeft gesproken en wat Jezus Christus over God heeft gezegd, en blijven hier het overblijfsel van 
het Jodendom oproepen tot BEKERING, vóórdat straks het laatste gericht zal worden aangekondigd.”  
Er lijkt op dit punt dus een verschil van uitleg te zijn tussen CJH Theys en H. Siliakus. Dat de Here ons Zijn bedoeling en waarheid  
hierover zal mogen geven is mijn oprechte bede! En dat geldt natuurlijk voor alles wat wij aan Bijbeluitleg lezen en/of horen. (noot – 
AK) 
16 Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com bij 24-4-2010 – de studie “De Spade Regen-opwekking ” van H. 
Siliakus. (noot – AK) 
17 Zie noot 14. 
18 Zie noot 16. 



Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

De tijd van 3½ jaar beslaat dus in het ene geval 1260 dagen en in het andere geval 1278 dagen. Om nu volledig te 
zijn, wijs ik erop, dat in Daniël 12:11 de tijd van de 3½-jarige grote verdrukking gesteld wordt op exact 1290 dagen (dus 
weer een ander aantal), terwijl in Daniël 12:12 dan nog sprake is van een periode van 1335 dagen.19 Doch, zoals ge-
zegd, niet alleen de duur van de 3½ jaar varieert. Er komt bij, dat, op grond van allerlei overwegingen, het aanvangs-
tijdstip van de 3½ jaar in het ene geval vroeger (of later) moet worden gesteld dan in het andere geval. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor het aflooptijdstip. De verschillende vermeldingen zullen wij nu onder de loep nemen om zo tot een zo 
duidelijk mogelijke voorstelling van zaken te komen. 
 
a) Openbaring 11:2  

De 1278 dagen (42 maanden) van “het vertreden van de heilige stad door de heidenen” (d.i. de vervolging van de 
“dwaze maagden gelovigen” die, iets eerder in dit vers, “het voorhof” genoemd worden) zullen naar alle waar-
schijnlijkheid voortduren tot aan het eind van de 2de fase van de grote verdrukking. Verwacht mag worden, dat op 
dit tijdstip alle heiligen zullen zijn omgebracht. Bovendien laat het feit, dat er gesproken wordt van "de heidenen 
gegeven” en niet van “het beest gegeven”, de mogelijkheid open, dat de hier bedoelde periode begint vóórdat de 
antichrist wordt geopenbaard. Ook het antichristelijke rijk begint iets eerder (zie ook nog het vermelde in hoofdstuk 
10 – noot HS20). 

b) Openbaring 11:3 
De 1260 dagen van “het profeteren van de 2 getuigen” eindigen op een tijdstip, dat geruime tijd vóór het einde van 
de 2de fase van de grote verdrukking ligt. Want daarna moeten nog 3½ dag volgen (zie Openb. 11:9 en 11), als-
mede de gebeurtenis, beschreven in Openbaring 11:13, terwijl na afloop daarvan verwacht mag worden, dat het 
3de wee (de 3de fase van de grote verdrukking) “spoedig” komt, dus niet “direct” (zie Openb. 11:14)! Overigens is 
ook duidelijk dat na die 1260+3½ dag = 1263½ dagen de regering van de antichrist nog niet ophoudt. Wat het be-
gin van de 1260 dagen van de 2 getuigen betreft, de verzen 2 en 3 (van Openb. 11) geven – in samenhang – aan-
leiding te verwachten, dat dit samenvalt met het begin van de periode bedoeld achter a). 

c) Openbaring 12:6 
De 1260 dagen van “de bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn” zullen uiteraard duren totdat bewaring 
niet meer nodig is. Dit moment zal bijna samenvallen met het einde van de 3de fase van de grote verdrukking, 
wanneer aan de macht van de antichrist een einde komt. Het einde van deze periode moet worden ingeluid door 
de opstanding van de rechtvaardigen, waarop ogenblikkelijk “de opname” (d.i. het moment van “de Here tegemoet 
gaan in de lucht”) van deze rechtvaardigen èn van de Bruidsgemeente (“de levend overgeblevenen” volgens 1 
Thess. 4:15-17) volgt. Dat is ook het moment van Jezus’ (zichtbare) wederkomst21 en het begin van “de slag van 
Armageddon”. Dat het begin van deze periode van 1260 dagen van bewaring moet liggen op een tijdstip NA de 
openbaring van de antichrist, volgt uit Openbaring 12:13. 
 
 

                                                           
19 Voor eventuele uitleg over deze 2 verzen uit Daniël, zie noot 4. 
20 Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie: 
De 2de bazuin (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symboliek van de 
Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan,  de geboorte, van het antichristelijk rijk , dat zich op de meest gruwelij-
ke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal het 7de en laatste rijk zijn van de “tijden der 
heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verwijzen naar deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is slechts van 6 
heidense rijken sprake, omdat het 1ste rijk dan al voorbijgegaan is en omdat het 7de rijk hier het Koninkrijk Gods – d.i. het 1000-jarig 
Vrederijk van Christus – moet zijn (zie Dan. 2:44). Het 1ste heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël gevoegd moet worden, 
is het Assyrische rijk, Daarna kwamen achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het Macedonisch-Griekse, het 
Romeinse en het “verdeelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij nu nog steeds. Het “rijk van de 
10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7de of antichristelijke rijk zijn. Net als het Babylonische rijk, waarmee het ook 
vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk voorgesteld door een “berg”. In Jeremia 51:25 (HSV) wordt het 
Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde richt,… die heel de aarde te gronde richt” en “een berg die in brand staat”, be-
namingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 beschreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, 
zo u wilt, het proto-antichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylonisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige 
hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-tribulationale) optreden van het antichristelijke rijk zal grote beroering in de “volkeren-
zee” teweegbrengen, hetgeen (vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde deel van de zee wordt bloed” le-
zen wij in Openbaring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een combinatie van aardse machten – de 10 horens van Openbaring 
12:3 en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren van het definitieve antichristelijke r ijk al weer beter zichtbaar zijn 
(het zgn. 10-statendom – zie noot). God gebruikt in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging van de (ONbekeerlijke) 
volkeren/mensheid, zoals Hij daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte (vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 
alsmede 45:1). (noot – AK) 
21 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken ” van A. Klein. 
(noot – AK) 
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d) Openbaring 13:5 
De 1278 dagen (42 maanden) van het regime van de antichrist eindigen aan het eind van de 3de fase van de grote 
verdrukking met de (zichtbare) wederkomst van Jezus, welk einde dus nagenoeg samen zal vallen met het einde 
van de periode bedoeld achter c). Het begin van zijn regime is ook het begin van de 1ste fase van de grote ver-
drukking (die ongeveer 152 dagen=5 maanden [zie Openb. 9:5 en 10] zal duren) en volgt ogenblikkelijk op de neder-
werping van satan uit de hemel. 

e) Daniël 12:11 
De 1290 dagen waarop niet meer kan worden teruggevallen op het offer van Christus en er dus geen bekering en 
zondevergeving meer mogelijk is, eindigen als de macht van de antichrist verbroken is, dus aan het eind van de 
3de fase van de grote verdrukking of ten tijde van de slag van Armageddon. Deze periode begint dus met het einde 
van de “genade-tijdsbedeling”. Waarschijnlijk valt het begin samen met het begin van de perioden als bedoeld ach-
ter a) en b) (het definitieve einde van de genadetijd betekent, dat de heidenen/goddelozen “vrij spel” krijgen). 

f) Daniël 12:12 
De hier bedoelde 1335 dagen zullen eindigen aan het begin van het 1000-jarig Rijk (dus NA de slag van Armaged-
don), want inderdaad kunnen zij zich zalig prijzen die alsdan levend (op aarde) zullen zijn overgebleven en die dat 
Vrederijk van Christus in mogen gaan! Tussen het eind van de grote verdrukking en het begin van het Vrederijk (dit 
is de tussentijd van Armageddon en het herstel daarna) zullen dus 1335-1290=45 dagen liggen. Het begin van de-
ze periode van 1335 dagen valt samen met het begin van de periode als bedoeld achter e). 

 
De hierboven verzamelde gegevens zijn verwerkt in het schema “De verschillende tijdsperioden met betrekking tot 
de grote verdrukking ” (zie bijlage 5 – aan het einde van dit hoofdstuk). Zoals wij uit dit schema kunnen aflezen, zal 
het optreden van Mozes en Elia dus niet geheel samenvallen met de woestijnperiode van de Bruidsgemeente (n.a.v. 
de eerder gestelde vraag: Is dit precies dezelfde periode gedurende welke de Bruidsgemeente bewaard zal worden in 
de woestijn?). Hun bediening zal enige tijd (namelijk 12 dagen) vóór het begin van de grote verdrukking aanvangen (en 
30 dagen vóór de wegname/bewaring, zo mogen wij op grond van de Schriftgegevens en de Schriftsamenhang ver-
wachten). Na de dood van deze 2 getuigen zal de antichrist nog 30 dagen regeren en breekt vervolgens Armageddon 
aan. 3½ dag zullen de dode lichamen van deze 2 getuigen op de aarde liggen. De “grote stad, die in geestelijke zin 
genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd” (zie Openb. 11:8, HSV) kan niet het aardse 
Jeruzalem zijn, want wat maakt dat deze stad meer dan de andere steden der mensen de schandnaam “Sodom” ver-
dient? Deze stad, waar de lijken van deze 2 getuigen zullen liggen, is “de stad van de goddeloze mens”, de goddeloze 
wereldsamenleving van de tijd van de grote verdrukking. Al eerder wezen wij er in dit hoofdstuk op, dat deze goddelo-
ze stad niet dezelfde kan zijn als de in Openbaring 11:2 genoemde “heilige stad”, waarmee de christelijke samenleving 
wordt bedoeld, die in de antichristelijke tijd zal worden vertreden. Na die 3½ dag worden de 2 getuigen opgewekt en 
varen zij ten hemel, waarna op aarde een grote aardbeving plaatsheeft, waarin alleen al 7.000 “mensen van naam” 
(zie Openb. 11:13, volgens de uitleg van C.J.H. Theys in de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie “Die is, Die was en Die komen 
zal”22), aanzienlijken – ofwel “met name bekende personen” (volgens de HSV-vertaling, noot AK) – zullen omkomen (zie 
Openb. 11:8-13,  NOOT: in vers 13b is beslist geen sprake van “bekering”!). 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat de gehele gang van zaken rond de 2 getuigen voor de antichrist zeer onbevredigend 
zal zijn en dat hij na hun opname uiterst geïrriteerd en nijdig zal wezen. Ongetwijfeld zal hij het met name de valse 
kerk, Babylon, kwalijk nemen, dat zij niet in staat zal zijn geweest deze 2 getuigen de mond te snoeren. Er is in ieder 
geval alle reden voor om te verwachten, dat in de korte periode (waarschijnlijk 18-3½=15 dagen) tussen de hemelvaart 
van de 2 getuigen en het aanbreken van de 3de fase van de grote verdrukking (het 3de wee) plaats zal vinden wat be-
schreven wordt in Openbaring 17:16-18. De valse kerk wordt vernietigd door de antichrist. Waar “Babylon” echter 
niet alleen de valse kerk – met haar “religie van het wereldse leven” – uitbeeldt, maar ook de goddeloze wereldorde 
zelf (“de stad van de mens”, waarin alsdan een zodanig werelds en materialistisch leven geleid zal worden, dat het re-
ligieuze vormen zal hebben aangenomen – zoals wij al eerder in dit hoofdstuk vermeld hebben, zie noot HS23) kunnen 
wij verwachten, dat de vernietiging van dit Babylon de totale ontregeling van alle leven  in de wereld zal brengen. Het 

                                                           
22 Bij de uitleg van CJH Theys van Openbaring 11:13 staat: Mensen, duizenden mensen. In de oude Statenvertaling staat: “7000 
namen van mensen”,… Draai dit eens om: “7000 mensen van naam ”. Dat is, in volmaakt profetisch licht, de schijnbaar voor het 
zeggen hebbende mensheid, die ten onder gaat! (noot – AK) 
23 Aangeroerd moet nog worden, dat Babylon in het boek Openbaring niet alleen gezien wordt als de anti-kerk (de valse kerk), maar 
ook als de geestelijke macht die de maatschappelijke en economische orde van de heidense wereldrijken gestalte geeft, de “Baby-
lonische wereldorde”  (zie Openb. 17:18, 18:3, 11-15, 17-19, 21-23). Dit is niet verwonderlijk, want de “wereldse leefwijze” zal 
straks geheel samenvallen met de “materialistische godsdienst” (eigenlijk is dat nu al het geval). Als wij deze tweeërlei duiding van 
Babylon voor ogen houden, verbaast het ons evenmin als wij in Openbaring 13:16-18 lezen dat de valse profeet ook bemoeienis zal 
hebben met het economische leven. (noot – AK) 
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klaaglied van Openbaring 18 geeft ons hiervan een goed beeld. In de hemel wordt dan echter een zegelied aangehe-
ven (zie Openb. 19:1-5), omdat God begonnen is het bloed van Zijn heiligen te wreken. Voor een goed begrip moet 
nog worden opgemerkt dat na de vernietiging van de valse kerk en van de economische en maatschappelijke wereld-
orde er alleen nog een “politiek Babylon” overblijft, dat pas onder de 7de fiool/schaal ineen gaat storten (zie Openb. 
16:19). 
 
Wij kunnen aannemen, dat in de korte tijd tussen de hemelvaart van de 2 getuigen en het ingaan van de 3de en laatste 
fase van de grote verdrukking de laatste kinderen Gods als martelaren zullen sterven. In die dagen zal Jezus Christus 
Zelf deze laatsten versterken door Zijn “eeuwig Evangelie” (zie Openb. 14:6-13). In Zijn boodschap kondigt Hij aan dat 
“het uur van Zijn oordeel” is gekomen (zie Openb. 14:7), dat wil zeggen: het 3de wee komt, de 3de fase van de grote 
verdrukking gaat bijna in, waarin een begin zal worden gemaakt met de ondergang van satan, de antichrist, de valse 
profeet en al hun metgezellen. Een andere engel zal daarna volgen en die zal roepen over “de val van Babylon” (zie 
Openb. 14:8). Een 3de engel zal tenslotte de achtergebleven laatste heiligen oproepen niet te knielen voor de antichrist 
en zijn “merkteken” te blijven weigeren (zie Openb. 14:9-13). Kort en bondig wordt deze “tussentijd”, en wat er alsdan 
gevoeld en ervaren wordt op aarde, weergegeven met de woorden: “het 3de wee komt spoedig” (zie Openb. 11:14b, 
HSV). 
 
Noot 1:  Babylon is als “stad” voornamelijk de uitbeelding van de (economische en maatschappelijke) wereldorde, zoals die tijdens 

de tijden der heidenen gekend wordt (zie noot 23 – HS). Als zodanig is deze “stad” zeker ook te vereenzelvigen met “de stad 
die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Here gekruist is”, die wij eerder in dit hoofdstuk de uit-
beelding van de “goddeloze wereldsamenleving” noemden. De 2 “openbaringen” van Babylon, de “valse kerk” en de “god-
deloze wereld”, zullen in de laatste dagen samenvloeien (hetgeen mogelijk door een ZOGENAAMD “geestelijk of ethisch 
reveil”, een schijn-opwekking, gemarkeerd zal worden, maar ook in alle stilte plaats kan hebben) en zo zal Babylon als 
“stad” echter ook de tegenhanger worden van het “Nieuwe Jeruzalem”, de Bruidsgemeente. Tot de nu al waarneembare, 
duidelijke aanwijzingen, dat de wereld van de goddelozen zich aan het ontwikkelen is tot een (antichristelijke) “godsdiensti-
ge samenleving” behoren de stijgende belangstelling voor Oosterse religies en mystiek en de opleving van de astrologie, 
één van de oudste vormen van Babylonisme. 

 
Noot 2:  Naar Jezus’ woord in Mattheüs 17:11 en Markus 9:12 zal de bediening van de 2 getuigen een zekere gelijkenis vertonen 

met de wederoprichting van het altaar van JaHWeH door Elia op de Karmel (tot versterking van de achtergebleven gelovi-
gen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTIE: 
Het schema (bijlage 5) over “De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking” staat 
op de volgende bladzijde. 
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Bijlage 5: 
De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking 

 

 
 
 

a. 1278 dagen  =   42 maanden “het vertreden van de heilige stad door de heidenen”  (zie Openb. 11:2) 
b. 1260 dagen    “het profeteren van de twee getuigen”  (zie Openb. 11:3) 
c. 1260 dagen    “bewaring van de Bruidsgemeente in  de woestijn” (zie Openb. 12:6) 
d. 1278 dagen  =  42 maanden  “van het regime van de antichrist”  (zie Openb. 13:5) 
e. 1290 dagen    “het gedurig offer weg“  (zie Dan. 12:11) 
f. 1335 dagen    “zalig wie daaraan geraken“  (zie Dan. 12:12) 
g. 152 dagen  =  5 maanden  “gepijnigd worden/de mensen beschadigen”  (zie Openb. 9:5 en 10) 

 
 
 
 

 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 

Einde van deel 10 (‘hoofdstuk’ 15) 
 


