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19. 

Eindstrijd en eindoordeel 
Over wat NA het 1000-jarig Rijk geschiedt, lezen wij in Openbaring 20:7-10 (HSV):  
• “En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij 

zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog (SV: de 
Gog en de Magog), om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen 
op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er 
daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van 
vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd 
worden in alle eeuwigheid.” 

Altijd blijkt weer, dat men moeite heeft met de in vers 8 bedoelde “volken die misleid worden”. Dat het in dit stadium 
van Gods heilsplan nog zou gaan om afvallige kinderen Gods wordt, voorzover ik weet, (terecht) door geen enkele 
Schriftonderzoeker aangenomen. Velen menen hier echter een duidelijke aanwijzing te vinden, dat er in de tijd van 
het 1000-jarig Rijk ook nog goddelozen (of onbekeerden, aan welke benaming men ongetwijfeld de voorkeur zal ge-
ven) op aarde zullen zijn (die dan tijdens het 1000-jarig Rijk nog tot bekering zouden kunnen komen,1 voornamelijk 
                                                           
1 Ter verduidelijking het volgende: 
Er zullen dus straks (NA het 1000-jarig Rijk) nòg volken op aarde zijn, die door satan zullen worden verleid. De vraag is gerecht-
vaardigd: “Vanwaar komen nu plotseling deze volken en wie zijn deze?” Plotseling, opeens, omdat wij weten, dat de vreselijke 
slachting bij Armageddon (zie Openb. 19), dan een einde heeft gemaakt aan het leven van ALLE goddelozen op aarde. Geen on-
gelovigen zijn er dan dus meer… de aarde is dan gereinigd door catastrofen en cataclysmen, door bovennatuurlijke gebeurtenis-
sen; ze is dan klaar gemaakt voor de vestiging van het 1000-jarig Rijk en de heerschappij van Christus. En nu wordt ons verteld, 
dat er alsnòg volken zijn op aarde! Om dit juist te verstaan, dienen wij even terug te gaan. Reeds eerder concludeerden wij terecht, 
dat er 2 opstandingen zijn, welke in Gods raadsplan gescheiden worden door het eerder genoemde 1000-jarig Rijk. De 1ste op-
standing (die van de rechtvaardigen) had plaats vóór de vestiging van dit 1000-jarig Rijk op aarde, en de 2de, en ook de laatste, NA 
ditzelfde 1000-jarig Rijk. Het is nu helemaal niet moeilijk te verstaan, dat NA dit 1000-jarig Rijk de onrechtvaardigen, de goddelo-
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door de zendingsarbeid van de Joden, zeggen dezen dan). Deze “volken die misleid worden” (NA het 1000-jarig Rijk 
wel te verstaan – noot AK) zullen zich, zo leert men dan, echter “geveinsd” aan Christus hebben onderworpen. De con-
sequentie van deze (verkeerde) theorie is, dat wij het 1000-jarig Vrederijk als een “fiasco” zouden moeten beschouwen. 
Het is echter allemaal helemaal niet zo moeilijk. De oplossing verschaft ons Openbaring 20:5 (HSV):   
• “Maar de overigen van de doden (die niet bij de eerste opstanding waren, en dus niet tot degenen behoren die ‘in Christus’ ontsla-

pen zijn – AK) werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren...” 
NA het 1000-jarig Rijk vindt de tweede opstanding plaats, de opstanding van de ONrechtvaardigen , die door Jezus 
“de opstanding ter verdoemenis” genoemd wordt (zie Johannes 5:29). En het zijn de ontelbare scharen van onrecht-
vaardigen en goddelozen, die alsdan uit hun graven zullen zijn opgestaan, die door de satan daarna – opnieuw – ver-
leid worden (zie Openbaring 20:8). De satan zal namelijk eveneens na het 1000-jarig Rijk voor een korte tijd losgela-
ten worden (zie Openbaring 20:3 en 7). 
 
De opgestane menigten van onrechtvaardigen – “de volken die misleid worden” – worden “de Gog en de Magog” ge-
noemd (zie Openbaring 20:8, SV), waarmee dus verwezen wordt naar de “oorlog van Gog” (zie Ezechiël 38 en 392), 
de wereldoorlog3 ten tijde van “het begin van de weeën  (SV: smarten)” (zie Mattheüs 24:8), die voorafgaat aan de Spa-
de Regen-opwekking.4 Het gaat in Openbaring 20 zeer beslist niet over dezelfde oorlog als die van Ezechiël 38 en 
39. Niet alleen zijn de beschrijvingen en tijdsbepalingen van beide oorlogen niet te combineren, maar bovendien is in 
Openbaring 20:8 “DE Gog en DE Magog” duidelijk een SYMBOLISCHE benaming, waarbij het niet van belang is dat 
het bij “Gog” – uit Ezechiël 38 en 39 – eigenlijk om één persoon gaat (namelijk: de vorst over de volkeren Magog, Mesech 
en Tubal – zie Ezechiel 38:2), waarom die naam niet aan een “mensenmassa” zou kunnen worden gegeven, en het 
bij “Magog” – ook uit Ezechiël 38 en 39 – inderdaad om een mensenmassa, een volk, gaat.  
Wij moeten het zo verstaan: in een bepaald tijdsgewricht – dat uitloopt op de “oorlog van Gog” van Ezechiël 38 en 39 
– zullen een werkelijke Gog (Agag ?) en de werkelijke Magogiërs tot symbolen worden van alle anti-Goddelijke (ofwel: 
God vijandige) machten en mensenmassa’s. 
 
Satan en de ontelbare aantallen goddelozen van ALLE tijden zullen zich na het 1000-jarig Rijk opmaken voor de aller-
laatste “eindstrijd”  (de slag van Armageddon5 is een VOORLOPIGE eindstrijd). Zij zullen (volgens Openbaring 20:9) “de 
legerplaats van de heiligen” en “de geliefde stad” (d.i. de Bruidsgemeente, het Nieuwe Jeruzalem – zie Openbaring 
21:2, 9 en 10) omsingelen. Maar dan zal een vuur neerdalen van God uit de hemel, dat deze goddeloze scharen zal 
“verslinden”, dus vernietigen (zie Openbaring 20:9). Dan zal de tijd gekomen zijn, dat de satan voorgoed wordt uitge-
schakeld. Hij wordt in de "poel van vuur" (de Gehenna), de zgn. "hel" in de volksmond, geworpen, waar de antichrist 
en de valse profeet reeds gedurende de 1000 jaren zullen hebben verbleven (zie Openbaring 20:10). 
 
Deze verbrande goddeloze mensenmassa’s (door “vuur van God uit de hemel” – zie Openbaring 20:9) wacht, teza-
men met de menigten der heiligen, echter nog het oordeel, want… geen enkel mens belandt zonder een rechtsproces 
in de vlammen van de “poel van vuur” (in de volksmond vaak “hel” genaamd, terwijl de hel eigenlijk “de bewaarplaats 
of het dodenrijk” is van de gestorven goddelozen)! God is rechtvaardig! Dit rechtsproces is wat in de eschatologie6 
“het laatste oordeel” of het “eindoordeel ” genoemd wordt. Het wordt onder meer beschreven in Openbaring 20:11-15 
(HSV): 
• “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel 

weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En 
de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden 
werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de do-
den die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden ge-

                                                                                                                                                                                                                
zen, de “verlorenen” (zoals eerder genoemd) zullen opstaan uit hun graven (de 2de opstanding). Het zijn dan ook déze mensen, die 
straks opstaan “tot verdoemenis”… En het zijn déze uit hun graven opgestane mensen, die door hun oude “vriend”, hun leidsman, 
opnieuw zullen worden verleid. Waar zij hem, dit is de duivel en satan, voorheen altijd in hun leven gediend hebben, zo zullen zij 
zich straks, op het eind der tijden, opnieuw scharen onder zijn bevelen. Opnieuw zullen zij door de aartsvijand van God worden 
opgehitst en de “geliefde stad” omringen. Dòch hun poging wordt in één ogenblik vernietigd. Het vuur van God uit de hemel ver-
slindt allen.  
• Uit hoofdstuk 20 van de uitgebreide ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbari ng  van CJH Theys. Deze studie, met 

de titel “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL ”, kunt u vinden op www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com (ons we-
blog). Op dit moment (januari 2014) zijn de hoofdstukken 1 t/m 19 gereed. (noot AK) 

2 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39) – 
De Russische opmars ” van CJH Theys. (noot AK) 
3 Vermoedelijk de 3de wereldoorlog. (noot AK) 
4 Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com bij 24-4-2010 – de studie “De Spade Regen-opwekking ” van H. 
Siliakus. (noot AK) 
5 De slag van Armageddon zal plaatshebben NA (ofwel: echt aan het eind) van de grote verdrukking, maar nog VOOR het 1000-
jarig Rijk aanvangt. (noot AK) 
6 Eschatologie = De leer van en/of de onderwijzing over het einde van de wereld en het laatste oordeel. (noot AK) 
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oordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur ge-
worpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in 
de poel van vuur geworpen.” 

Deze rechtszitting is niet iets wat al plaats vindt zolang er (nog) mensen sterven, maar het is een éénmalig gebeuren, 
dat zal plaatsvinden NA het 1000-jarig Rijk en onmiddellijk volgend op de laatste opstand en rebellie tegen God. Op 
DIT ogenblik is er dus nog niemand in de “poel van vuur” geworpen (de zgn. “hel” in de volksmond). Alle zielen van 
de gestorven goddelozen bevinden zich nu nog in een “huis van bewaring” (zie 2 Petrus 2:4+9), door de Bijbel “de 
duisternis” (zophos7) genoemd (zie 2 Petrus 2:4). Hun lichamen zijn – net als de lichamen van de rechtvaardigen – tot 
de dag van hun opstanding in het graf; maar… hun graf (beter gezegd: de “bewaarplaats” van de onrechtvaardigen – 
AK) is de feitelijke “hel” (of: HOLte) = de sjeool (het Hebreeuwse woord) of hades (het Griekse woord).  
 
Ook Mattheüs 25:31-46 beschrijft het “eindoordeel” (het “eerste” oordeel, bedoeld als rechtszitting, is het “oordeel van 
de heiligen” – zie noot HS

8). Uit de vergelijking met deze perikoop (d.i. het hiervoor genoemde gedeelte uit de Heilige Schrift – AK) 
kunnen wij opmaken, dat Degene Die op de “grote witte troon” (zie Openbaring 20:11) zal zitten Jezus Christus is. Zie 
ook nog Handelingen 17:31 en Romeinen 2:16.  
ALLEN – rechtvaardigen en onrechtvaardigen – zullen eens voor “de rechterstoel van Christus” moeten verschijnen 
(zie Romeinen 14:10 en 2 Korinthe 5:10). Met de “doden” van Openbaring 20:12 en 13 zullen alleen de ONrechtvaar-
digen worden bedoeld. Hun lichamen zullen zijn verbrand door “het vuur van God uit de hemel“ (zie Openbaring 
20:9). Van de rechtvaardigen zal op dit tijdstip niet als over “doden”, maar als over “levenden” gesproken moeten 
worden.  
Toch kunnen wij ook uit Openbaring 20 afleiden, dat het eindoordeel ALLE mensen betreft, zowel onrechtvaardigen 
als rechtvaardigen, want vers 15 (van Openbaring 20) veronderstelt ook de aanwezigheid van de mensen wier namen 
WEL geschreven staan “in het Boek des Levens” bij dit eindgericht. 
 

NOOT:  Het oordeel over “de levenden en doden” waarvan in 2 Timótheüs 4:1 sprake is, is niet het eindoordeel, maar 
het voorlopige oordeel (in de zin van gerichtsvoltrekking en niet als rechtszitting), dat voltrokken wordt bij Je-
zus’ wederkomst (“in Zijn – zichtbare, lijfelijke – verschijning als Koning van Zijn Rijk”), in de slag van Arma-
geddon (zie Openbaring 11:15 en 19:11-21). Op dezelfde wijze wordt over deze afrekening met de goddelo-
zen bij de wederkomst gesproken in Openbaring 11:18 (zie noot HS

9). 
 
In Openbaring 20:13 wordt naar het schijnt gesproken over 3 plaatsen waaruit de onrechtvaardige doden afkomstig 
zullen zijn: “de zee”, “de dood” en “het rijk van de dood” (deze vertaling van het Griekse woord “hades” in de HSV is be-
ter/duidelijker dan het woord “hel” in de SV – noot AK). De zin hiervan is ons echter niet geheel duidelijk, maar zeker lijkt ons 
wel dat met "de zee" niet de watermassa’s bedoeld worden die wij kennen als zeeën en oceanen.10 Bedenk, dat hier 

                                                           
7 Zophos = Een Grieks woord dat “duisternis of “onderwereld” betekent; in de “zophos” verblijven ook – naast de “gevallen enge-
len” (volgens HS in ‘hoofdstuk’ 14 van deze studie) – de zielen van de ONrechtvaardige doden van alle tijden, waar zij wachten op 
hun opstanding en hun oordeel. (noot AK) 
8 Overgenomen uit hoofdstuk 18 van deze studie (wel wat ingekort): 
… Er zijn inderdaad TWEE oordelen of gerichten, één VOOR het 1000-jarig Rijk en één DAARNA (vraag b.). Het eerste is “het 
oordeel van de heiligen ”, dat plaatsheeft in de hemel, en wel nog vóórdat Armageddon begint (vraag a.), en het tweede (het laat-
ste) oordeel is “het grote eindoordeel van Jezus Christus ”, dat waarschijnlijk ook in de hemelse sferen zal plaatshebben, omdat 
de ONrechtvaardigen dan al geen lichaam meer zullen hebben (vergelijk Openbaring 20:9).  
Het oordeel of gericht van Openbaring 20:4 en Daniël 7:22 is, net als het eindoordeel, in de eerste plaats een “rechtszitting”. … 
(noot H. Siliakus) 
9 Overgenomen uit hoofdstuk 16 van deze studie: 
In Openbaring 11:15-19 lezen wij vervolgens over het schallen van deze 7de bazuin, het losbarsten van het 3de wee, het aanbreken 
van de 3de en laatste en – voor satan, de antichrist en allen die met hen zijn – noodlottige fase van de grote verdrukking.  
De voornaamste gebeurtenis die deze 7de en laatste bazuin brengt, is de wederkomst van Christus  als de Koning de koningen 
(zie Openb. 11:15 – Christus wordt Koning ). Aan deze wederkomst gaat iets vooraf: de opstanding van de rechtvaardigen en 
“het tegemoet gaan van Christus in de lucht” van alle heiligen, gebeurtenissen die door 1 Thessalonicensen 4:16 (in samenhang 
met Mattheüs 24:31 en 1 Korinthe 15:52) ook verbonden worden met het weerklinken van de 7de bazuin. In Openbaring 11:18 
wordt deze opstanding bedoeld (de doden worden in zekere zin dàn al geoordeeld, want wie aan deze 1ste opstanding GEEN deel 
heeft, wordt gerekend tot de ONrechtvaardigen en zal ook “de tweede dood” moeten sterven – zie Openb. 20:6).  
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) 
10 Hoewel er natuurlijk in de loop der eeuwen ook redelijk wat gelovigen zijn die een zgn. zeemansgraf hebben ‘gekregen’, daar zij 
(per boot of anders) op/in zee gestorven of verdronken zijn. 
In de Studiebijbel staat er, als uitleg bij Openbaring 20 vers 13:  
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niet de tweede opstanding wordt beschreven! Het “geven” (in Openbaring 20:13) is geen “opstanding”, maar een 
“voorgeleid worden”. Onder “de zee” zullen wij daarom zoiets als “de diepte” of “de afgrond” moeten verstaan (verge-
lijk in dit verband Deuteronomium 30:13 met Romeinen 10:7). Hoewel dit geenszins vaststaat, zou het kunnen zijn dat 
de “doden uit de zee” de demonen zijn, de aardbewoners van de voortijd, die na hun lichamelijke opstanding even-
eens in de slag van Armageddon gedood zullen worden (zie noot HS

11). Ook de gevallen engelen worden namelijk tij-
dens het eindoordeel geoordeeld (zie 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6), waarom dan deze demonen niet? De “dood” en het 
“rijk van de dood” worden in Openbaring 20:13 in één adem samen genoemd. Kennelijk gaat het hierbij niet om twee 
verschillende groepen, maar om één groep, namelijk alle goddeloze mensen, die zowel door de doodsmacht (“de 
dood”) als door de doodsstaat (“het rijk van de dood” of “het dodenrijk”, hun bewaarplaats) gevangen worden gehou-
den. 
 
De Here zal als Rechter oordelen naar “hun werken” (zie Openbaring 20:12 en Mattheüs 25:34-46), zodat ook zij die 
nooit van Christus hoorden op aarde verzekerd zijn van een rechtvaardige beoordeling (vergelijk Romeinen 2:12-16). 
Dit houdt echter niet in dat iemand die uitblonk in vriendelijkheid en goedheid, maar die Christus verwierp, vrijuit zal 
gaan en het eeuwige leven zal ontvangen! Zie Johannes 12:48, waar staat: 
• “Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik ge-

sproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” (HSV)  
Ook het verwerpen van Christus is een “werk”, een “ boos werk”, waartegen het grootst mogelijke aantal 
“goede werken” niet op kan wegen en dat dus onvermi jdelijk een VERoordeling tot gevolg zal hebben.  Erte-
genover staat, dat de beoordeling naar de werken voor de christen met ondeugdelijke werken zal betekenen dat hij of 
zij behouden zal worden, maar toch schade zal lijden (zie 1 Korinthe 3:10-15), dat wil zeggen: men zal met een lagere 
plaats genoegen moeten nemen. 
 
Is het niet vreemd dat de uitslag van het rechtsproces al van tevoren vaststaat? Wie vrijuit gaan (de rechtvaardigen) 
weten dit namelijk al VOOR het 1000-jarige Vrederijk – door hun deelhebben aan de eerste opstanding, zie Openba-
ring 20:6 – en dus staat dan ook al vast wie verloren zijn. Ja, eigenlijk is al tijdens of in ieder geval aan het eind van 
het aardse leven bekend wie behouden is en wie verdoemd. Daarom vindt er al bij de “eerste dood” een scheiding 
plaats:  

                                                                                                                                                                                                                
“Alle doden, waar zij zich ook bevinden, zelfs als zij zich op de bodem van de zee of diep in het dodenrijk bevinden, zullen voor het 
gericht van God verschijnen om te worden geoordeeld. De zee, de dood en het dodenrijk worden hier voorgesteld als personen, 
die wat ze in bezit houden (de doden) moeten prijsgeven. Het niet begraven worden gold in Israël als een bijzondere schande (zie 
1 Kon. 14:11 en Jer. 8:1-3), het begraven van een dode gold dan ook als een hoge religieuze verplichting. Het niet begraven kun-
nen worden (bijv. iemand wiens lichaam in het vuur was verbrand of die op zee de verdrinkingsdood was gestorven, dan wel er 
een zeemansgraf had gevonden), plaatste de gelovige jood voor een moeilijk probleem met het oog op de lichamelijke opstanding 
uit de doden op de Dag des Heren: want waar geen lichaam meer is, hoe zal dit opgewekt kunnen worden? Johannes geeft hierop 
geen antwoord. Wel maakt hij duidelijk dat iedereen opgewekt zal worden en niemand de dag des oordeels zal kunnen ontlopen. 
Niemand is onbereikbaar voor Gods macht. Dat is enerzijds een troost voor wie God toebehoort, anderzijds een bedreiging voor 
wie zich tegen Hem keert.” (noot AK) 
11 Overgenomen uit hoofdstuk 14 van deze studie: 
Verspreid over heel de Schrift komen wij een aantal gegevens tegen, die het ons mogelijk maken om datgene wat er gebeurde na 
de val van Lucifer min of meer te reconstrueren. Toen Lucifer, “een gezalfde, overdekkende cherub” (zie Ezech. 28:14, SV), satan 
werd, heeft hij vele engelen in zijn val meegesleept. Noot: dit is NIET de val of nederwerping van satan op aarde, zoals bedoeld in 
Openbaring 9:1 en 12:9.  
Deze zgn. “gevallen engelen” zijn door God onmiddellijk na hun zondigen gevangen gezet in een “bewaarplaats”, in het Grieks ge-
naamd “tartarus” (een gedeelte van de “zophos”, een Grieks woord dat “duisternis of “onderwereld” betekent; in de “zophos” ver-
blijven ook de zielen van de ONrechtvaardige doden), waar zij zullen blijven “tot het oordeel”, na het 1000-jarig Rijk (zie 2 Petr. 2:4 
en Judas 1:6). Satan onderging dit lot niet, waarschijnlijk omdat hij behalve hemelbewoner ook aardbewoner was (zie Ezech. 
28:13 – wij kunnen aannemen, dat ook dit “Eden van de voortijd” zich op aarde bevond). Satan sleepte in zijn val niet alleen een 
deel van de engelen mee, maar ook alle aardbewoners van de voortijd (van de eerste schepping – zie Genesis 1:1). Ook deze 
“voorwereldlijke”, intelligente, aardse wezens werden door God gestraft. De aarde werd verwoest (zie Genesis 1:2) en daarbij wer-
den zij van hun lichamen beroofd. Zij leefden sindsdien voort als (ontlichaamde) “boze geesten”, duivelen of demonen (zie Ef. 
6:12). Hun overste is Beëlzebul, “de aanvoerder van de demonen” (zie Luk. 11:15), de Baäl-Zebub van het Oude Testament (zie 2 
Kon. 1:2-3, 6, 16). Maar hun “koning” is nog altijd de satan. Als “afgoden” laten zij zich door de heidenen dienen (zie 1 Kor. 10:20). 
Een groep uit deze duivelen, door Jezus “onreine geesten” genoemd, schijnt steeds op zoek te zijn naar een “huis” (om in te wo-
nen en tronen = te overheersen) en vindt dat in mensen, die zij (kunnen) overweldigen, gevangen nemen en bezetten (d.i. in bezit 
nemen). Zulke mensen worden dan “door de duivel bezeten”, en daardoor gevangenen van de satan” (zie Luk. 11:24-26). Alleen 
Jezus kan deze duivelen “uitwerpen” – alsook de waarachtige volgelingen van Hem, maar dan wel “in Jezus’ Naam” – en de beze-
tenen dus bevrijden uit de klauwen van satan, zodat zijn macht over hen verbroken wordt. Waarschijnlijk zijn het met name deze 
“onreine geesten” of “demonen”, van wie van tijd tot tijd door God enigen naar de “afgrond”, de “abyssus” gezonden worden (ver-
gelijk Luk. 8:29-31), een bewaarplaats zoals de “tartarus”, eveneens gesitueerd in de “duisternis” (uit Lukas 8:32-33 moeten wij 
opmaken, dat dit heenvaren naar de afgrond niet plaats heeft als het bezeten “object” sterft). Maar in tegenstelling tot de “tartarus” 
wordt deze “abyssus” (de afgrond) in de eindtijd ontsloten, waarna de erin opgesloten demonen nog eenmaal vrijkomen. Dit ge-
schiedt aan het begin van de grote verdrukking en wordt dus beschreven in Openbaring 9:1 (het lijkt wel of dit dan een lichamelijke 
opstanding van demonen zal zijn). (noot H. Siliakus) 
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• de zielen van de rechtvaardigen gaan naar het paradijs,  
• de zielen van de onrechtvaardigen naar de bewaarplaats in de duisternis.  
Dit alles is echter niet vreemd, want de alwetendheid en de volmaakte rechtvaardigheid van God maken het onmoge-
lijk dat de goeden nog met de kwaden lijden moeten nadat de “beslissingstijd” (d.i. het eerste aardse leven) al voorbij 
is. De onvolmaakte mens stelt soms wel onschuldigen in verzekerde bewaring, maar zo’n vergissing kan en zal God 
nooit begaan. Waarom moeten de rechtvaardigen dan nog wèl voor de oordeelsTROON verschijnen? Het antwoord 
op deze vraag geven Romeinen 3:23-24 en Prediker 12:14 in samenhang. Ook de rechtvaardigen hebben gezondigd 
en ook zij zullen van hun zondige daden rekenschap moeten afleggen. 
 
Na dit eindoordeel worden de onrechtvaardigen en goddelozen geworpen in de “poel van vuur” (zie Openbaring 20:15 
en 21:8), de “tweede dood” (zie Openbaring 20:14), alwaar zij met de satan, de antichrist, de valse profeet, de afvalli-
ge engelen (die dan ook geoordeeld zijn – zie Judas 1:6) en de demonen (zie Mattheüs 25:41 – en ook nog Mattheüs 
8:29 en de diverse opmerkingen hierover die eerder in dit 19de hoofdstuk gemaakt zijn) voor eeuwig zullen verblijven 
(zie Mattheüs 25:46, Markus 9:43-48 en Jesaja 66:24). Ook “de dood” en “het rijk van de dood” (van het Griekse 
woord “hades”, wat “de bewaarplaats” van de gestorven onrechtvaardigen en goddelozen is) worden in de “poel van 
vuur” geworpen. In dat “dodenrijk” (de bewaarplaats) zullen zich op dat ogenblik de verbrande lichamen van de god-
delozen bevinden, die dan misschien weer samengevoegd zullen worden met hun zielen. Dat de “poel van vuur” ver-
eenzelvigd moet worden met de brandende oude aarde lijkt niet waarschijnlijk, omdat er al sprake is van deze poel 
vóórdat de aarde verbrandt (zie Openbaring 19:20) en omdat van de aarde dan gezegd wordt dat hij VERBRANDT 
(zie 2 Petrus 3:10), terwijl de “poel van vuur” eeuwig brandt (zie Openbaring 20:10). 

 

20. 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
De “nieuwe hemel”  en de “nieuwe aarde”  komen NA het eindoordeel.  De verwoesting van de oude aarde en de 
oude hemel, die beide door de zonde zijn verontreinigd, en de schepping van de nieuwe hemel en aarde vormen de 
slotakte van Gods Raadsplan van Verlossing. De verwoesting schijnt al plaats te zullen hebben tijdens het eindoor-
deel (zie Openbaring 20:11, waar staat dat “de aarde en de hemel voor Gods aangezicht wegvluchten”). Over de 
schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde lezen wij in Openbaring 21:1-8 (HSV): 
• “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijge-

gaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van 
God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide 
stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: de tabernakel – ook wel heiligdom, tempel of woning genaamd)

12 van God is bij 
de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En 
God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of 
moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle 
dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen 
mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te 
drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God 
zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilij ken, moorde-
naars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars e n alle leugenaars: hun deel is in de poel die van v uur 
en zwavel brandt.  Dit is de tweede dood.” 

Het laatste, 8ste vers maakt duidelijk dat het 1000-jarige Rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beslist niet te 
vereenzelvigen zijn, zoals sommigen toch nog denken, want dit 8ste vers leert ons namelijk dat allen die deze nieuwe 
hemel en nieuwe aarde niet zullen beërven, terechtgekomen zullen zijn in de “poel van vuur”. Openbaring 20 heeft 
ons reeds geïnformeerd, dat de goddelozen in die “poel van vuur” geworpen zullen worden NA het 1000-jarige Rijk en 
het eindoordeel, zodat het 1000-jarige Rijk onmogelijk hetzelfde kan zijn als de tijd van de “nieuwe hemel” en de 
“nieuwe aarde” (die trouwens GEEN EINDE zal hebben [en dus EEUWIG is – AK]). 
 
Tijdens het 1000-jarige Rijk, een begrensde periode, te beschouwen als een vóórstadium van de tijd van de “nieuwe 
hemel” en de “nieuwe aarde”, is Jezus Christus – God de Zoon13 – Koning. Maar in de altijddurende periode van de 
                                                           
12 Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Israëlitische Tabernakel – een voorafschaduwing van wat straks 
komen gaat – kunnen wij u de studies “Christus in de Tabernakel ” van CJH. Theys en/of “De Tabernakel van Israël ” (Gods pro-
fetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den 
Worm aanbevelen. Ze zijn GRATIS te downloaden via onze website www.eindtijdbode.nl (noot AK)  
13 In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!  (dus één Persoon!)” (HSV).  
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden ge-
smeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie open-
baringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God 
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“nieuwe hemel” en de “nieuwe aarde” berust de heerschappij weer geheel en al bij God de Vader (zie bijlage 8 uit 
hoofdstuk 18, hieronder nogmaals toegevoegd – AK). Na het 1000-jarige Rijk en het eindoordeel is Jezus’ werk geëindigd en 
zal Hij de gehele directe macht weer overdragen aan God de Vader (zie 1 Korinthe 15:24-29). 
 

Bijlage 8: 
De volwassenwording van de mensheid 

  

sommigen koning 
 

 

sommigen koning 
 

allen koning 
 

 

sommigen priester 
 

 

allen priester 
 

allen priester 
 

 

2000 jaar 
 

2000 jaar 
 

1000 jaar 
 

oneindig 
bedeling van Israël Gemeentelijke bedeling Vrederijk van Christus Nieuwe hemel en nieuwe 

aarde 
 

Schaduwkoninkrijk 
 

Koninkrijk van de  
Heilige Geest 

 
Koninkrijk van de Zoon 

 
Koninkrijk van de Vader 

 
De Bruidsgemeente, “het Nieuwe Jeruzalem”,14 daalt op de nieuwe aarde neer (zie Openbaring 21:2). Zij wordt hier 
ook genoemd: “de Tabernakel (d.i. als tempel, woning of woonplaats) van God” (zie Openbaring 21:3). Alle volkeren der ove-
rige zaligen zullen voortgaan “in haar licht te wandelen” (zie Openbaring 21:24-26).  
Openbaring 22:1-5 vertelt ons, dat het verkwikkende “water des levens” van de Heilige Geest voortdurend zal vloeien 
vanuit “Gods Troon” en die van Jezus, als “het Lam” (Die Zich, voor ons behoud, liet ‘slachten’ – AK) (zie vers 1):  
• “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van 

het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de 
Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren 
van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van 
God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en 
Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht 
nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.” 

Volledige, altijddurende gezondheid zal de gemeenschap met de Boom des Levens, Jezus Christus, brengen (zie 
Openbaring 22:2 en ook nog Openbaring 2:7) aan alle “volken” (een betere vertaling dan “heidenvolken” – het gaat 
hier namelijk niet om onbekeerden, maar om de volken van zaligen). Wonderbare rust en vrede zal er gekend wor-
den, maar GEEN ledigheid: de heiligen zullen voor eeuwig als koningen "heersen"  (HSV: “regeren” – zie Openba-
ring 22:5) en op volmaakte wijze  meewerken aan de onderhouding van Gods scheppingsw erk. 15   
De allerlaatste “zaligheid” waarover het Woord van God spreekt, is die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (zie 
Openbaring 22:14). Zij is weggelegd voor allen die de geboden Gods bewaren. 
Amen. 
 
• Zie op de volgende bladzijde ook nog:  

Bijlage 9: De profetische samenhang van het boek Openbaring  
 
 

                                                                                                                                                                                                                
uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Pers oon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is  een dwaling. 
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.  
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – ook nog de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest ” van 

CJH Theys. (noot AK) 
14 Zie eventueel op onze website de studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God,  het Lichaam van Christus” 
van E. van den Worm. (noot AK) 
15 Heersen of regeren over wie?  Volgens mij ook over de volgende (nieuwe ?) mensheid. Waarbij we bij het woord “heersen” of 
“regeren” vooral moeten denken aan de volmaakte Goddelijke liefde, leiding en wijsheid waarin dit “leidinggeven” zal plaatsvinden. 
Lees Jesaja 65:17-25, dat gaat over ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’. Vers 20 vermelden wij hier alvast:: “Daar zal niet 
meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal 
sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.” (noot AK) 
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Bijlage 9: 
De profetische samenhang van het boek Openbaring 
 

Eschatologische data:  16 Openbaring, hoofdstuk:  
 

Begin der Smarten/Weeën 2:1-29, 3:1-22, 5:8-9, 6:1-17 
Spade Regen-opwekking 2:17, 3:8+18, 10:2, 11:1, 12:1, 14:14-16, 22:11+17 
1ste wederkomst en Bruiloft van het Lam 
 

1:9-20, 2:5+16, 3:3+4-5+11+12+20+21, 8:1, 12:1, 16:15, 19:6-
9, 21:2+9-27 

Geboorte v/d mannelijke zoon 7:1-8, 12:2-5, 14:3-5, 21:12 
Tussentijd 8:2-5+6-13, 10:8-11, 17:10c-d 
Wegrukking v/d mannelijke zoon 12:5 
Val van satan 9:1, 12:7-12, 13:1 
Wegname v/d Bruidsgemeente 3:10, 12:6+13-16 
Grote verdrukking (1ste fase) 9:2-12, 17:11-13 
Grote verdrukking (2de fase) 
 

3:16, 6:11, 7:9-17, 9:13-21, 11:2+3-14, 12:17, 13:1-18(vooral 
4b+7a-b +15), 14:6-13(vooral 12-13), 15:2, 17:1-10(vooral 6)+15+16-
18, 18:1-24 (vooral 24), 19:1-5, 20:4+6 

Grote verdrukking (3de fase) 10:1-7, 11:15-19, 15:1-8, 16:1-16, 20:4a 
2de wederkomst en Armageddon 
 

1:7, 2:11+25-27, 11:17+18, 12:5a, 14:1-5+18-20, 
16:12+15+17-21, 17:14, 19:11-21, 20:1-3+6, 22:12+15 

1000-jarig Rijk 2:7, 5:10, 20:4+6, 21:24, 22:1-5+14-15 
Eindstrijd 20:5+7-10 
Eindoordeel 20:11-15, 21:8 
Nieuwe hemel en nieuwe aarde 2:7, 21:1-7+9-27(vooral 24), 22:1-5+14-15 

 
 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 
 

Einde van deze studie (in 14 delen) 

Over enige tijd zal de studie, als één geheel, op www.eindtijdbode worden geplaatst! 

 

 
 
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: 
 

                                                           
16 Eschatologische data = Uitleg over de verwachting en/of periode van de verschillende fases die ‘het einde van de wereld’ en ‘het 
laatste oordeel’ aangeven. (noot AK) 
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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  
 

(Deel 12)  
17. De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon 

• Bijlage 7: Spiegeling van de heilsgeschiedenis in d e eindtijdgeschiedenis  
 

(Deel 13)  
18. Het 1000-jarig Vrederijk van Christus 

• Bijlage 8: De volwassenwording van de mensheid  
 

(Deel 14)  
19. Eindstrijd en eindoordeel 
20. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

• Bijlage 9: De profetische samenhang van het boek Op enbaring  
 


