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17. 

De 2de wederkomst van Jezus en de slag van 

Armageddon 
Wij behandelden nog niet het uitgieten van de 7de fiool  (zie Openb. 16:17-21). Bewust deden wij dat nog niet, omdat 
de 7de fiool (of: schaal), net als het 7de zegel en de 7de bazuin, enigszins “apart” staat. Wij kunnen de gebeurtenissen 
van deze laatste fiool tot de 3de fase van de grote verdrukking rekenen, maar omwille van de overzichtelijkheid geven 
wij er de voorkeur aan ze te beschouwen als behorende tot de periode van “(Jezus’ zichtbare, lijfelijke) wederkomst 
en Armageddon”. De 7de fiool brengt onder andere een AARDBEVING, zo zwaar als nog nooit eerder op aarde zal 
zijn geweest (zie Openb. 16:18). Dezelfde aardbeving, met de begeleidende verschijnselen, wordt bedoeld in Open-
baring 11:19. Of wij hier moeten denken aan een verandering van de baan van de aarde om de zon, laten wij in het 
midden. Maar zeker is, dat deze aardbeving het begeleidend gebeuren zal zijn van het opengaan van de graven der 
heiligen en van de opstanding uit de dood van de rechtvaardigen , welke (1ste) opstanding wij overeenkomstig 
Openbaring 20:5-6 te verwachten hebben vóór het aanbreken van het (1000-jarig) Vrederijk van Christus en die vol-
gens 1 Thessalonicensen 4:16 de (zichtbare) wederkomst van Christus zal inluiden. Zij die aan deze 1ste opstanding 
zullen deelhebben, zullen door “de tweede dood” (de eeuwige dood) niet beschadigd worden (zie Openb. 2:11 en 
20:6). Zij zullen onverderfelijke (ofwel onvergankelijke) lichamen ontvangen (zie 1 Kor. 15:42). De opstanding van de 
rechtvaardigen zal plaatshebben als gebeurtenis van “de laatste (d.i. de 7de) bazuin” (zie 1 Kor. 15:52). Het 7de bazuin-
gebeuren zal uiteenvallen in 7 fiool-gebeurtenissen. Aangezien nu deze opstanding niet is onder te brengen bij één 
van de eerste 6 fiool-oordelen, MOET zij daarom wel bij het 7de fiool-gebeuren behoren. Dit ligt trouwens zeer voor de 
hand, want ook de in Mattheüs 27:52 beschreven vóóropstanding van rechtvaardige doden (de daar genoemde “ont-
slapen heiligen, die werden opgewekt”) ging gepaard met een grote aardbeving (zie Matth. 27:51)!  



Jezus Christus en…                       Eindtijdbode                        …Dien gekruisigd 

Weblog                                                  www.eindtijdbode.nl                                                   Website 

De aardbeving van de 7de fiool brengt – naast de opstanding van de rechtvaardigen – ook de volledige ineenstorting 
van het politieke Babylon  (zie Openb. 16:19), het rijk van de antichrist1 (beide gebeurtenissen – dus: ‘de opstanding 
van de rechtvaardigen’ en ‘de ineenstorting van het rijk van de antichrist’ – zullen dus plaatsvinden aan het EINDE 
van de grote verdrukking – noot AK). De antichrist is dan feitelijk ook al verslagen nog vóórdat de strijd van Armaged-
don aanbreekt. 
 
Dan volgt de 2de of  ZICHTBARE wederkomst van Jezus , die wij, zoals wij kunnen afleiden uit Openbaring 11:17-18, 
eveneens tot de gebeurtenissen van de 7de bazuin moeten rekenen en die de vervulling van “de verborgenheid Gods” 
zal betekenen (zie Openbaring 10:7 en de toegevoegde noot van HS2). Volgens 1 Thessalonicensen 4:16 begint de 
wederkomst voordat de opstanding van de rechtvaardige doden plaatsheeft, maar de aankomst van Jezus op aarde 
heeft NA deze opstanding plaats (zie Judas 1:14-15) en zal dus, meer gespecificeerd, tot de gebeurtenissen van de 
7de fiool behoren. Jezus’ wederkomst begint met de verschijnselen beschreven in Mattheüs 24:29, die wij herkennen 
als de gebeurtenissen van de 5de fiool (zie Openb. 16:10-11). Daarna geschiedt wat Mattheüs 24:30 beschrijft, waarin 
wij het gebeuren van de 6de fiool herkennen (zie Openb. 16:12-16). En vervolgens heeft plaats wat in Mattheüs 24:31 
opgetekend staat, de opstanding van de rechtvaardigen van de 7de fiool (de “bazuin van groot geluid”, de 7de bazuin, 
weerklinkt vóórdat de fiolen worden uitgestort en wel IN DE HEMEL – zie Openbaring 11:15 – namelijk bij de uitzen-
ding van de engelen). Na deze 1ste opstanding (van de rechtvaardigen) zullen de “levend op aarde overgeblevenen” 
(zie 1 Thess. 4:15+17, zijnde de Bruidsgemeente) verheerlijkte lichamen ontvangen (zie 1 Kor. 15:51-53) en tezamen 
met de opgestane rechtvaardigen de Here “tegemoet gaan in de lucht” (zie 1 Thess. 4:17) om Hem als het ware ‘in te 
halen’ (d.i. Hem plechtig of feestelijk tegemoet gaan en ontvangen – noot AK) bij Zijn komst naar deze aarde.  Dan is 
uiteindelijk de aankomst van Jezus op aarde een feit en zal de strijd van Armageddon een aanvang nemen. 
 
Op een viertal andere plaatsen in het boek Openbaring wordt van deze zichtbare of 2de wederkomst (de “laatste fase 
van de openbaring van Jezus ” – zie noot HS

3) gesproken. Het is de eerste profetische gebeurtenis die het boek 
Openbaring noemt. De enige directe profetische vermelding in het eerste hoofdstuk (zie Openb. 1:7) heeft erop be-
trekking. In dit 1ste hoofdstuk van het boek Openbaring wordt trouwens al gelijk aangegeven dat Christus’ wederkomst 
twee “hoofdfasen” zal hebben:  

1. een (onzichtbare) wederkomst voor Zijn Bruidsgemeente, tot uiting komend in een vóór-verschijning aan Jo-
hannes met een boodschap voor de 7 gemeenten4 (zie Openb. 1:9-20), en  

2. een “zichtbare” wederkomst, want: “elk oog zal Hem zien” (zie Openb. 1:7, HSV).  

                                                           
1 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek 
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL ”, hoofdstuk 16 en 17, van CJH Theys. (noot AK) 
2 Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie: 
…In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7de engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal wor-
den”. Het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). Wij kunnen dus 
stellen, dat de openbaring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7de zegel. Zij EINDIGT met het klinken 
van de 7de bazuin. Deze 7de bazuin is de “laatste bazuin” (zie 1 Kor. 15:52a). Volgens 1 Korinthe 15:51-52 heeft bij het weerklinken 
van deze bazuin de opstanding van de rechtvaardige doden en de lichamelijke verandering van de Bruidsgemeente – dat zijn: de 
(op deze aarde) levend overgeblevenen tot Christus’ zichtbare wederkomst – plaats. Deze gebeurtenissen houden dus verband 
met Christus’ ZICHTBARE wederkomst, zie 1 Thessalonicenzen 4 vers 16-17. Uit het één en ander is af te leiden, dat de “verbor-
genheid Gods” – het ‘geheime plan’ van God – de wijze betreft waarop God afrekent met satan en de goddeloze mensheid, tegelij-
kertijd het doel met die mensheid bereikende, dat Hij Zich al had voorgenomen VOOR de grondlegging der wereld (zie Ef. 1:4). Wij 
zouden ook kunnen zeggen, dat “de verborgenheid God s” de installatie van het Koninkrijk van God op aar de betreft … 
(noot H. Siliakus) 
3 Overgenomen uit hoofdstuk 1 van deze studie: 
Het boek Openbaring is, geeft en beschrijft eigenlijk “de OPENBARING van Jezus Christus”  (zie Openb. 1:1a). Jezus’ Zelf-
openbaring brengt de openbaring van zoveel verborgenheden met zich mee. Het inleidende visioen is dan ook letterlijk een open-
baring of verschijning van Jezus Christus – zie Openbaring 1:10-18.  
1. Aan Johannes openbaarde Hij Zich TOEN,  
2. in het (als gevolg van deze openbaring ontstane) boek Openbaring openbaart Hij Zich NU, aan allen die door de Heilige Geest 

geleid worden, hetgeen resulteert in een verstaan (d.i. het geestelijk begrijpen) van dit boek,  
3. maar uiteindelijk is het boek Openbaring een profetie van “de openbaring van Jezus Christus”  STRAKS.  
Want alles wat in “de laatste dagen” zal gebeuren houdt verband met, en zal uitlopen op, en is eigenlijk deel van… “de openbaring 
van Jezus Christus”, Zoon van God, Koning der koningen en Heer der heren, op “de Dag des Heren”3, ZIJN dag (vergelijk Openba-
ring 1:10). DEZE openbaring noemen wij ook wel: de “wederkomst van de Here Jezus Christus” of de “verschijning van de Here 
Jezus Christus”. 
Opmerking:  Er is nog een andere “openbaring van (de verborgenheid van) Jezus Christus”, namelijk die welke bedoeld wordt in 
Kolossensen 1:25-26 en 4:3-4. Hierbij gaat het meer bepaald om de “openbaring van het Woord (d.i. Jezus)”, iets dat eveneens 
zijn volledig beslag pas in de laatste dagen zal krijgen… (noot H. Siliakus) 
4 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek 
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL ”, hoofdstuk 2 en 3, met de titel: “De brieven aan de 7 Gemeenten ” van 
CJH Theys. (noot AK) 
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Deze laatste wederkomst, die nu aan de orde is, zal volgens dit vers (Openbaring 1:7) voor alle dan levende geslach-
ten der aarde (uitgenomen de Bruidsgemeente natuurlijk; het betreft hier alleen “degenen, die Hem doorstoken heb-
ben”) “rouw” betekenen” de “doodsklok” luidt alsdan voor alle dan nog levende goddelozen. Men zal “wenen om zich-
zelf” (NIET om Christus!). Kunt u zich het geween voorstellen van iemand die GEEN genade meer vindt? Zulk ge-
weeklaag zal dan uit miljoenen monden weerklinken! (Zoals ook in Mattheüs 24:30 geschreven staat: “…dan zullen al 
de geslachten der aarde wenen…”). 
 
Ook (het eerder genoemde) Openbaring 16:15 heeft uiteindelijk betrekking op de zichtbare wederkomst. “Naakt”, 
zonder het “kleed der gerechtigheid”, zijn alle goddelozen. “Armageddon” zal de dag van hun schaamte worden! In de 
gang der profetie is Openbaring 19:11-14 echter DE beschrijving van deze wederkomst van Jezus’ in heerlijkheid en 
met kracht. De attributen van de hier bedoelde Ruiter op een wit paard, Die uit de hemel nederdaalt, laten er geen 
twijfel over bestaan, dat wij hier te doen hebben met de Zoon van God Zelf! Hij is:  
• de Getrouwe, de Waarachtige, de rechtvaardige Rechter (zie Openb. 19:11),  
• de “Koning der koningen” (zie Openb. 19:16 en 12),  
• “Het (vleesgeworden) Woord van God” (zie Openb. 19:13 en Joh. 1:14).  
“Ogen als een vuurvlam” (zie Openb. 19:12) komen wij al eerder in een beschrijving van Jezus tegen (zie Openb. 
1:14). Het “kleed in bloed gedoopt” (zie Openb. 19:13) herinnert ons aan Jezus’ bloedstorting op Golgotha (vergelijk 
Hooglied 5:10). Hemelse legers volgen Hem (zie Openb. 19:14) – de mannelijke zoon, de opgewekte, veranderde en 
opgenomen heiligen, onder wie de Bruidsgemeente des Heren, alsmede ongetwijfeld engelenlegers – dalen met Hem 
neer op aarde (zie Openb. 16:12 en Judas 1:14), om te strijden in Armageddon. Dit zal het moment zijn van de eigen-
lijke openbaring van Jezus Christus. En tegelijk met Hem zullen ook alle kinderen Gods van alle tijden “geopenbaard 
worden in heerlijkheid” (zie Kol. 3:4, Rom. 8:18-23, 2 Thess. 1:10 en 1 Petr. 4:13). De vierde plaats tenslotte waar 
over deze wederkomst gesproken wordt is Openbaring 22:12, in het laatste hoofdstuk van het boek. Het hier bedoel-
de “loon” bespraken wij reeds eerder (zie noot HS

5). 
 
Zijn deze hemelse legers, met aan het hoofd Jezus Christus (zie Openb. 19:14 en Judas 1:14), eenmaal op aarde 
aangekomen, dan ontbrandt in alle hevigheid de strijd tegen de satanische legerscharen, in wat de profetie noemt of 
beschrijft als “de slag van Armageddon” , een strijd waarin aan de kant van het leger des Heren GEEN slachtoffers 
zullen vallen, maar waarin de tegenpartij totaal vernietigd wordt (zie Openb. 17:14)! Het zal een strijd zijn die zowel in 
de stoffelijke als in de geestelijke wereld zal worden gevoerd. De strijd wordt onder meer beschreven in Openbaring 
19:15-21. Hier lezen wij niet alleen dat deze strijd stoffelijk èn geestelijk is (het “vurige Zwaard van/uit Jezus’ mond”, 
dat is het Woord van God, is het belangrijkste wapen – zie Openb. 19:15 en 21, zie ook 2 Thess. 2:8), maar ook dat 
de strijd eigenlijk alleen door Christus gestreden wordt (zie Openb. 19:15), net zoals Hij alleen streed op Golgotha 
(vergelijk Jesaja 63:3). Onder de menselijke legerscharen van de duivel (d.i. de gehele goddeloze wereldbevolking 
van dat ogenblik – vergelijk Openbaring 19:18) zal een onvoorstelbaar groot bloedbad worden aangericht – ALLEN 
zullen sterven (zie Openb. 19:21). Vanwege de gigantische hoeveelheid bloed die zal vloeien, wordt de strijd vergele-
ken met “het treden door Jezus van de wijnpersbak” (zie Openb. 19:15). In Openbaring 14:18-20 wordt dezelfde slag 
van Armageddon daarom beschreven als een “wijnoogst” (hetzelfde beeld komen wij tegen in Jesaja 63:1-6 en in Joël 
3:13-14). Het is de tijd “om te verderven degenen die de aarde verdierven” (zie Openb. 11:18, SV). In het “hoeden van 
de heidenen met een ijzeren roede” (dat is dus: tuchtigen en néérslaan) – volgens Openbaring 19:15 – zullen ook de 
mannelijke zoon-groep (zie Openb. 12:5a) en de overige heiligen (zie Openb. 2:26-27) hun aandeel hebben. Aan het 
eind van de strijd wordt de zegevierende Opperkoning met Zijn koninklijke garde (“het Lam en de 144.000”, dat is: Je-
zus en de mannelijke zoon6 [zoals vermeld in Judas 1:14, waar staat: “de Here is gekomen met Zijn tienduizenden 
heiligen” 7, HSV – noot AK]) door Johannes gezien “op de berg Sion” (zie Openb. 14:1-5), in het Nieuwe Jeruzalem (d.i. 
de Bruidsgemeente). 
 

                                                           
5 Overgenomen uit hoofdstuk 16 van deze studie: 
Het “loon”  dat de heiligen ontvangen  (en waarvan ook sprake is in Openbaring 22:12), is de  “toegang (SV: ingang) ”  tot het 
1000-jarig Vrederijk van Christus  (zie 2 Petrus 1:11). Dit 1000-jarig Vrederijk van Christus is echter niet hetzelfde Koninkrijk als 
“het Koninkrijk van de Vader”, bedoeld in Mattheüs 25:34, want, zoals de aantekening “dat voor u bestemd (SV: bereid) is vanaf de 
grondlegging van de wereld” al wil zeggen, dit laatste Koninkrijk moet beschouwd worden als het allerlaatste stadium van Gods 
Raadsplan van Verlossing en daarom kan hier niets anders mee bedoeld worden dan de eeuwigheid van “de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde”, die NA het 1000-jarig Rijk aanbreekt). (noot H. Siliakus) 
6 Voor meer over deze “mannelijke zoon”, zie – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – deel 5  (hoofdstuk 
9) van deze studie, met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon ” (datum 28-10-2011) en/of deel 7  (hoofdstuk 11), met de 
titel “De wegrukking van de mannelijke zoon ” (datum 4-2-2012) van H. Siliakus. (noot AK) 
7 Let op! Er wordt hier gesproken van Jezus wederkomst met Zijn “tienduizenden heiligen ”. Alleen dit gegeven (beter gezegd: dit 
relatief kleine aantal) zou ons al tot nadenken moeten stemmen over de gangbare leer van “de OPNAME van alle (oprechte) gelo-
vigen in de hemel”. Wij willen u daarom van harte aanraden om eens biddend de volgende artikelen te lezen: “De Wederkomst 
van Christus nader bekeken ” en vooral ook “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? ” van A. 
Klein. (noot AK) 
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Alle (dan nog op aarde levende) goddelozen worden v erdelgd.  Geen enkele goddeloze of ongelovige zal het 
1000-jarige Vrederijk van Christus ingaan  (zie 1 Kor. 6:9-10). De “vogelen des hemels” zullen hun vlees eten (zie 
Openbaring 19:17-18 en 21b – vergelijk Jeremia 7:33). In dit verband is sprake van “het avondmaal van de grote 
God ” (zie Openb. 19:17), dat echter niet mag worden verward met “het avondmaal van de Bruiloft van het Lam”8 (zie 
Openb. 19:9 en de toegevoegde noot van HS9). De geestelijke toestand van deze goddelozen na hun dood wordt be-
schreven in Openbaring 22:15 (“buiten”, dat is: de plaats in de “duisternis” of “zophos”, in de “onderwereld”, waar de 
onrechtvaardige doden van alle tijden wachten op hun opstanding en hun oordeel). Maar de antichrist en de valse 
profeet worden al meteen geworpen in “de poel van vuur” of “gehenna” (zie Openb. 19:20), de eigenlijke “hel”, de 
plaats waarin NA het 1000-jarig Vrederijk ook de satan zelf en alle goddelozen en demonen belanden (“de tweede 
dood” – zie Openb. 20:6). De satan (en met hem de duivelen of demonen – vergelijk Lukas 8:31) wordt na Armaged-
don gegrepen en voor 1000 jaar gebonden en bewaard in “de afgrond” of de “abyssos” (zie Openb. 20:1-3). Alzo 
komt er een (voorlopig) einde aan de macht van satan en van het kwaad (de zonde). De gehele schepping “zal be-
vrijd worden van de slavernij van het verderf” (zie Rom. 8:20-21), ja zelfs de wilde dieren zullen vanaf dit ogenblik 

                                                           
8 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het  
Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam  en tot deze Goddelijke Bruiloft” van E. van den Worm. (noot AK) 
9 Overgenomen uit hoofdstuk 8 en 9 van deze studie: 
In hoofdstuk 8 staat:  
Al eerder wezen wij erop, dat er ook sprake is van een “Avondmaal van de Bruiloft van het Lam ” (zie Openb. 19:9, SV), de 
maaltijd waarvan Jezus sprak in Markus 14:25 en Lukas 22:18, welke verzen ons leren, dat de Bruiloft van het Lam inderdaad de 
eerste openbaring is van het “zichtbaar worden” van het Koninkrijk van God. De VOLLE openbaring komt met de ZICHTBARE we-
derkomst, waarna het 1000-jarig Vrederijk begint. Een maaltijd, dus ook dit Avondmaal (waarop onze Heilig Avondmaal-vieringen 
als het ware eenmaal zullen uitlopen), spreekt van “gemeenschap”. Over de gemeenschap tussen Bruidegom en Bruid en de 
vrucht daarvan komen wij in het volgende hoofdstuk uitgebreid te spreken. Waar het Avondmaal echter toch eigenlijk een onder-
deel is van de Bruiloft, moeten wij het onderwerp van de gemeenschap ook hier al aanroeren. Het Bruiloftsmaal, dat achter geslo-
ten deuren behoort plaats te hebben, is een heenwijzing naar de uiteindelijke, ongestoorde gemeenschap tussen bruidegom en 
bruid, het tot één vlees worden, het eigenlijke bruiloftsfeest van man en vrouw alleen.  
In Mattheüs 25:1-13 (de gelijkenis van de 10 maagden), waar de Bruidsgemeente wordt voorgesteld door een groep maagdelijke 
bruiloftsgangers en niet door de bruid (die komen wij in deze gelijkenis niet tegen en moeten we er dus ook niet bijhalen!), wordt 
strikt genomen over het gaan naar het Bruiloftsmaal gesproken (ter middernacht). Het sluiten van de deur (zie Matth. 25:10) wijst 
zowel op de onmogelijkheid van “toevoegingen” aan de Bruidsgemeente na de ‘Spade Regen opwekking’, als op de ongestoorde 
gemeenschap tussen Christus en Zijn Bruid/Bruidsgemeente, iets wat alleen op DEZE wijze tegelijkertijd kon worden uitgedrukt!  
De “dwaze maagden ” zullen echter GEEN deel hebben aan de Bruiloft van he t Lam  (zie Openb. 2:5, 16, 3:3, 16 en 12:17); zij 
die tot deze groep zullen behoren, zullen als martelaren in de grote verdrukking moeten sterven. 
Ten aanzien van de Bruiloft van het Lam kunnen wij nu 3 perioden onderscheiden; 
1. De fase van de verborgen wederkomst van Jezus en van “het voorstellen” van de Bruid; 
2. De fase van de huwelijksvoltrekking; 
3. De fase van het Bruiloftsmaal (de ongestoorde gemeenschap). 

In hoofdstuk 9 staat: 
De gebeurtenis die wij nu gaan behandelen, behoort in zeker opzicht ook tot de Bruiloft van het Lam. Zoals eerder naar voren werd 
gebracht, duidt “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openb. 19:9, SV), dat “achter gesloten deuren” gevierd wordt (zie 
Matth. 25:10), eigenlijk op de ongestoorde gemeenschap tussen Jezus en Zijn Bruidsgemeente, het “tot één vlees worden” (in dit 
geval zou je, qua gemeenschap, beter kunnen spreken van het “tot één van geest worden “ – noot AK).  
Met betrekking tot de aardse huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw spreekt het “tot één vlees worden” echter niet alleen 
over de daad van geslachtsgemeenschap, maar ook over datgene wat daar het gevolg van is, de “vrucht” ervan, namelijk het kind 
dat uit zo’n vereniging geboren wordt. In het kind dat uit hen voortkomt, zijn man en vrouw letterlijk “één vlees” (want hun kind 
heeft de kenmerken, het DNA, van hun beiden).  
De huwelijksgemeenschap tussen Jezus en de Bruid/Bruidsgemeente wordt op overeenkomstige wijze “geconcretiseerd”, zicht-
baar gemaakt, in een “kind” dat (in geestelijke zin) door Jezus verwekt wordt en (ook weer: in geestelijke zin) door de Bruidsge-
meente wordt voortgebracht: de “mannelijke zoon”  (zie Openb. 12:5, SV). De “geboorte” – dat is het, in en door Gods Geest, 
“naar buiten komen”, ofwel het “zichtbaar worden” voor de buitenwereld – van deze NU – in geestelijke zin VOLWASSEN zoon, 
opgevat als de concretisering van het “één vlees (beter gezegd: één van geest ) worden” van Christus en Zijn Bruid kàn dus ook 
nog tot de Bruiloft van het Lam gerekend worden.  

NOOT A. Klein: 
Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen (moe-
ten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan ook echt 
144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.  
Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de 
klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), 
en die dan denken zo Gods plan te volbrengen.  
Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !! 

Wij behandelen de geboorte van deze “mannelijke zoon” overzichtelijkheidshalve als een apart gebeuren, maar moeten op het bo-
venstaande wèl wijzen, omdat deze geboorte plaats zal (gaan) vinden “onder het 7de zegel”, dat wil zeggen: vóórdat de 7 bazuinen 
gaan schallen (zie bijlage 4, aan het eind van het vorige hoofdstuk). Het “kind” dat geboren wordt, zal niet wat men noemt “een ei-
gen leven” gaan leiden, maar zal als het ware de gestalte zijn van de hoogste zielsverbondenheid en zielsverrukking van de Brui-
degom en de Bruid. Het zal één leven zijn met Jezus, maar tegelijk ook  één leven met de Bruidsgemeente.  (noot H. Siliakus) 
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geen kwaad meer doen (zie Jes. 11:6-9, 65:25). Waarlijk (en nu halen wij aan wat wij rev. C.J.H. Theys zo vaak hoor-
den zeggen), “de tijdsbedeling waarin wij nu leven, zal niet ein digen met de glorie van de mens, maar met de 
glorie van de Almachtige God ”!! 
 

Bijlage 7: 
Spiegeling van de heilsgeschiedenis in de eindtijdgeschiedenis 

 
 
 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 
 

Einde van deel 12 (‘hoofdstuk’ 17) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOOT: 
Voor uw gemak is op de volgende bladzijde een overz icht toegevoegd, zodat u gemakkelijk kunt 
zien waar de voorgaande delen (en ‘hoofdstukken’ va n deze studie) over gaan: 
 

zegels bazuinen fiolen/schalen 

eindtijd-
geschiedenis 

bedeling 
V

ader 
bedeling 
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bedeling 
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A = openbaring van 
de toorn Gods 

B = openbaring van de 
verborgenheid Gods 

C = openbaring van 
het Woord Gods 

       4000 voor Christus (Adam) 

heilsge-
schiedenis 

 2000 voor Christus (Abraham) 

        geboorte Christus 

         2000 na Christus 
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(Deel 1) 
Voorwoord  
1. Het Bijbelboek Openbaring 
2. De datering van de beschreven gebeurtenissen 
3. De tafereelsgewijze opbouw 

• Bijlage 1 : De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdm arkering  
 
(Deel 2) 
4. Het begin van de smarten 
5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd 

• Bijlage 2 : Het verband tussen de 7 Gemeenten of de ontwikkel ing van de scheiding in de Ge-
meente van de laatste dagen 

 
(Deel 3)  
6. De Spade Regen-opwekking  
7. Het herstel van Israël 

• Bijlage 3 : Het verband tussen het herstel van Israël en de S pade Regen-opwekking 
 
(Deel 4)  
8. De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam  

• Bijlage 4 : De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de z egels en de bazuinen 
 
(Deel 5)  
9. De geboorte van de mannelijke zoon 
 
(Deel 6)  
10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen 
 
(Deel 7)  
11. De wegrukking van de mannelijke zoon 
12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking 
 
(Deel 8)  
13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente 
 
(Deel 9)  
14. De 1ste fase van de grote verdrukking 
 
(Deel 10)  
15. De 2de fase van de grote verdrukking 

• Bijlage 5 : De verschillende tijdsperioden met betrekking tot  de grote verdrukking 
 
(Deel 11)  
16. De 3de en laatste fase van de grote verdrukking  

• Bijlage 6: De verschillende betrekkingen tussen zeg els, bazuinen en fiolen/schalen  
 

 


