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4. 

Het begin van de smarten 
Wij gaan nu over tot de behandeling van datgene wat het boek Openbaring ons over de eindtijd meedeelt. De tijd van 
het einde begint met de periode die wij “het begin van de smarten (of: weeën )” noemen, naar het woord van Jezus in 
Mattheüs 24:8. In deze periode hebben achtereenvolgens de volgende belangrijke gebeurtenissen plaats: 

1. De oorlog van Gog1 tegen Juda, culminerend (d.i. dat zijn toppunt zal bereiken) in een wereldoorlog; 
2. De Spade Regen-opwekking;2 
3. De wederkomst van Jezus Christus in het verborgen; 
4. De Bruiloft van het Lam;3 
5. De overschaduwing van de Bruid en de geboorte van de mannelijke zoon; 
6. De opname van de mannelijke zoon en de val (d.i. het neerwerpen of uitwerpen) van satan; 
7. De wegname van de Bruid/Bruidsgemeente.4 

                                                           
1 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) 
2 Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com bij 24-4-2010 – de studie “De Spade Regen-opwekking ” van H. 
Siliakus. (noot – AK) 
3 Zie eventueel op onze website de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aar de” van E. van den Worm. (noot 
– AK) 
4 Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? ” van A. 
Klein. (noot – AK) 
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De laatstgenoemde gebeurtenis (nr. 7) vindt eigenlijk aan het begin van de grote verdrukking plaats, maar moet tevens 
beschouwd worden als afsluiting van de tijd van het ‘begin van de smarten’. 
In Openbaring wordt over het ‘begin van de smarten’ allereerst in hoofdstuk 6 gesproken. De ontwikkeling van deze tijd 
wordt hier voorgesteld door het opengaan van een Boek  in de handen van het Lam van God (d.i. Jezus Christus). De 
verschillende gebeurtenissen zijn het gevolg van het één voor één openbreken van de 7 zegels van dit Boek. Dit Boek 
kan GEEN ander zijn dan HET Boek van God, de Bijbel (het Boek des Levens wordt pas in Openbaring 20:12 geo-
pend). DIT Boek, de Bijbel, is eeuwenlang een “verborgen en gesloten Boek” gebleven, met name voor de massa, 
maar ook voor gelovige enkelingen. Maar in onze tijd maken wij het mee dat steeds meer van de verborgenheden van 
de Bijbel geopenbaard worden (vergelijk Daniël 12:4). Dit steeds meer “opengaan” van de Bijbel moeten wij beschou-
wen als een verhoring van de gebeden van de heiligen van de laatste dagen (zie Openbaring 5:8-9) en is het teken dat 
Jezus begonnen is dit Boek te ontsluiten, door de zegels ervan te verbreken. Hoe bijzonder, hoe Goddelijk dit Boek is 
blijkt wel uit het feit dat de ontsluiting ervan gepaard gaat met wereldschokkende gebeurtenissen. 

Het eerste zegel 
Wanneer wij bedenken dat HET alles overkoepelende gebeuren van de eindtijd de OPENBARING van het Woord van 
God is, verwondert het ons niet dat de verbreking van het eerste zegel betekent dat krachten van geestelijke op-
wekking  worden losgelaten.  
• Openbaring 6:1-2 (HSV): “En ik zag hoe het Lam (van God, Jezus Christus) het eerste van de zegels opende en ik 

hoorde een van de vier dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 
En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, 
overwinnend en om te overwinnen.” 

“Paarden” zijn in de Bijbel het symbool voor “macht door kracht” (uitoefening van macht). Vergelijk Psalm 20:8. “Wit” 
geeft aan, dat het hier om een REINE macht gaat. “Wit” spreekt van zuiverheid, reinheid en gerechtigheid. Vergelijk 
Openbaring 7:14. De “Boog” is een verwijzing naar het Woord van God (zie Habakuk 3:8-9). De Ruiter, die dus deze 
“boog” hanteert, kan niemand anders zijn dan de Heilige Geest. Zie wat over deze Geest geschreven staat in Johan-
nes 16:13-15. De Ruiter-op-het-witte-paard 5 kan niet de antichrist zijn, zoals zo vaak geleerd  wordt. Want al 
doet de satan zich soms voor als een “engel des lic hts”, daarom zal Gods Woord hem nog niet als “wit” be-
schrijven!  Bovendien is de antichrist (de incarnatie van de satan) niet ONoverwinnelijk, zoals van deze Ruiter gezegd 
wordt (zie Openbaring 6:2). Nadat in Openbaring 4 God de Vader werd geopenbaard (zie de verzen 2-3) en in Open-
baring 5 God de Zoon (zie vers 6), MOEST in Openbaring 6 ook wel allereerst God de Heilige Geest op de voorgrond 
treden. De “kroon” bevestigt dat het hier om een Persoon gaat in een zeer verheven positie. Dit zegel toont ons het 
overwinnend optrekken van God de Heilige Geest in de laatste dagen, waarbij de prediking van het (alsdan “open-
gaande”) Woord van God centraal zal staan (zie Mattheüs 24:14). God wil ons als het ware laten zien dat van tevoren 
al vaststaat, dat in de grote eindstrijd de Heilige Geest, hanterende het Woord van God, de superieure macht is. Jezus 
Christus en de Zijnen zullen over alle duistere mac hten triomferen door de kracht van de Heilige Geest ! De 
‘Heilige Geest-opwekkingen’ begonnen omstreeks 1900 en zullen uitlopen op de grote ‘Spade Regen-opwekking’.6 Wij 
kunnen dus stellen dat het ‘begin van de smarten’ zo ongeveer in het jaar 1900 aanving. 
 

Als het eerste teken  van het aanbreken van het ‘begin van de smarten’ heeft Jezus in Zijn “profetische rede” ge-
noemd: de komst van vele verleiders , valse predikers (profeten, herders, leraars, etc.). Zie Mattheüs 24:3-5. Dit is 
niet in tegenspraak met Openbaring 6, maar in overeenstemming ermee. Want de verleidende geesten vormen de te-
genkrachten – “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 van Gods Woord’  en dat heilige levenswandel en dergelijke (heiligmaking) daar 
“slechts” het gevolg van is. Immers, tegenover de Heilige Geest staat hier niet de onheilige geest in de zin van de ZE-
DELOZE geest, maar in de zin van de VERLEIDENDE (misleidende, onwaarheid verkondigende) geest. Deze verlei-
ding 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”!! 

Het tweede zegel 
De opening van het tweede zegel brengt de loslating van haat- en oorlogskrachten .  
• Openbaring 6:3-4 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het 

tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die 

                                                           
5 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit 
Openbaring 6 ” van A. Klein. (noot – AK) 
6 Zie noot 2. 
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erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. 
En hem werd een groot zwaard gegeven.” 

“Rood” is de kleur van het bloed. Een tijd van wereldwijde slachtingen, wereldoorlogen en verschrikkelijke bloedbaden 
breekt aan. Zij begon omstreeks 1914, toen de 1ste Wereldoorlog uitbrak. Sindsdien is het wereldtoneel hoe langer hoe 
onrustiger geworden. Elk jaar vloeien er weer grotere stromen bloed als gevolg van burgeroorlogen, gewapende con-
flicten tussen volkeren, moordaanslagen, terrorisme, etc. En dit zal zo doorgaan totdat ‘de slag van Armageddon’ ge-
streden is. Waarlijk “de vrede is van de aarde weggenomen” en dat merkt men op ALLE terreinen van het leven. Dat 
dit alles met de opening van het Woord (van God) te maken kan hebben leert ons Mattheüs 10:34-36. Jezus noemde 
als tweede teken  van het aanbreken van de eindtijd eveneens: oorlogen, (volks)opstanden en allerlei oproer (zie Mat-
th. 24:6-7a en Luk. 21:9-10). En, zoals wij al konden lezen in Mattheüs 10:34-36, in deze tijd zal ook – onder de men-
sen onderling – haat, twist en onenigheid toenemen. Zeker is dat Jezus JUIST ook de tijd voorafgaande aan Zijn we-
derkomst bedoelde, toen Hij de woorden sprak uit Mattheüs 10:21 “De ene broer (SV: broeder) zal de andere broer (SV: 
broeder) overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en 
hen doden” (zie ook vers 23). In Markus 13:12 kunnen we ook nog lezen dat Jezus over deze zelfde zaak gesproken 
heeft in Zijn zgn. “profetische rede”. 
De tijd van “oorlogen op verscheidene plaatsen” zal een voorlopig hoogtepunt bereiken als de oorlog van Gog  tegen 
Juda uitbreekt (zie Ezechiël 38 en 39).7 Doorgaans wordt deze oorlog (die niet vereenzelvigd kan worden met ‘de slag 
van Armageddon’, zoals – abusievelijk – toch nog vaak gebeurd) de “3de Wereldoorlog” genoemd, ziende op het grote 
aantal volkeren dat erbij betrokken zal zijn (zie Ezechiël 38:5-6 en 13). Deze grote oorlog, waarin een eind zal worden 
gemaakt aan de macht van Sovjet-Rusland (Gog), en dus ook aan de macht van het internationale communisme (on-
voorstelbaar vandaag – geschreven in 1983 – maar de Bijbel voorzegt het), zal, hoe vreemd het ook mag klinken, uit-
lopen op de grote Spade Regen-opwekking (zie Ezechiël 39:29, Joël 2:20-24, 28-29). Mede door de grote benauwd-
heid van die dagen zullen velen zich dan nog bekere n. Hoe genadig is God! Het zal de grote triomf zijn van de Rui-
ter op het witte paard (zie Openbaring 6:1-2, het 1ste zegel)!  
Op de oorlog van Gog en de erop volgende opwekking komen wij terug bij de behandeling van het 6de zegel. 

Het derde zegel 
De opening van het derde zegel betekent de loslating van krachten die schaarste en honger bewerken .  
• Openbaring 6:5-6 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde 

dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een 
weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een 
penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.” 

Zoals ook de geschiedenis leert, worden grote oorlogen – waarbij altijd veel schade aan de economieën van de be-
trokken landen wordt toegebracht – altijd gevolgd door economische crises en hongersnoden (soms alleen al als ge-
volg van de geldontwaarding door “astronomische” nationale schuldenlasten). “Zwart” is de kleur van de rouw, van de 
dood, in het bijzonder van de “HONGERdood”. Beschreven wordt hoe groot het tekort aan voedsel zal zijn en hoe duur 
daarom de producten – met name die voor de eerste levensbehoeften, zoals graan – zullen zijn: “een penning” staat 
namelijk voor een dagloon. Wij zouden de opening van dit derde zegel kunnen dateren rond 1929, toen de eerste grote 
economische wereldcrises uitbrak (de zgn. “Beurskrach”). Sindsdien is het aantal hongerende mensen op de wereld 
steeds groter geworden en ook nu sterven dagelijks massa’s mensen omdat ze niets meer hebben voor hun levenson-
derhoud. Ook hier signaleren wij weer een overeenkomst met de woorden van Jezus in Mattheüs 24:7b. Het derde 
eindtijdteken  is namelijk: hongersnoden. Merkwaardig is, dat Jezus even verderop in Mattheüs 24 de toestand van de 
eindtijd beschrijft als, onder andere, een tijd van (overdadig) eten en drinken (zie Matth. 24:37-39 en Luk. 17:26-30). 
Dit is geen tegenstrijdigheid, maar duidt aan dat de eindtijd een tijd van grote tegenstellingen zal zijn. DE grote tegen-
stelling, die heden vrijwel dagelijks in het nieuws is, is die tussen arm en rijk. Hoe scherp heeft de Bijbel onze tijd uit-
gebeeld:  
• honger in Afrika, Azië en Oost-Europa (en armoede met nog NET geen hongersnood in Latijns-Amerika) 
• overvloed (en weelde) in West-Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australië (dus in de zgn. “Israël-landen”8). 

                                                           
7 Zie noot 1. 
8 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. W ij willen dit in het kort proberen uit te leggen.  In eerste instantie bestaat 
het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt 
er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). 
Het “huis van Israël”  (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk  dat in de loop van de geschiedenis, door de As-
syrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, 
waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, 
waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van 
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Zoekend naar een verband met de opening van het Woord (ofwel: van de verzegelde Boekrol – zie Openbaring 5:1-5), 
denken wij niet alleen aan het oorzakelijk verband tussen oorlog (het 2de zegel) en hongersnood (het 3de zegel), maar 
herinneren wij ons ook de eerste verzoeking van Jezus in de woestijn (zie Mattheüs 4:2-4). Zou het niet zo kunnen zijn 
dat God de honger zendt, opdat de mens zal gaan vragen naar het Brood des Levens (d.i. naar Gods Woord)? Wij 
hebben hier toch ontegenzeglijk ook te doen met een openbaring van Gods GENADE! Want, juist in die arme landen 
komen vandaag de dag zeer velen tot Christus en is er sprake van een zekere geestelijke opleving. Maar in het rijke, 
“christelijke” Westen (dus in de zgn. “Israël-landen”9) zien wij toestanden als in de dagen van Noach en van Lot (een 
geestelijk dieptepunt).  
• NOOT: Over de economische crises en het verband met de geestelijke opleving leest men nog het één en ander in 

mijn artikel: “De toekomstige economische ineenstorting ” 10 in het blad ‘de Tempelbode’ van juli 1982. 
 

Ik wil nog even aandacht vragen voor Openbaring 6:6c. Met “de olie en de wijn” worden naar onze mening de met de 
Heilige Geest vervulde kinderen Gods bedoeld. “Olie” en “wijn” zijn beide typebeelden van de Heilige Geest en wijzen 
respectievelijk op de “kracht” (“energie”) en de “blijdschap” van de Heilige Geest. God belooft dat Hij in die zware tijden 
de Zijnen zal BEWAREN en voor hen zal zorgen. Vergelijk Lukas 21:14-19 (en ook nog: Mattheüs 6:31-33). Wij kun-
nen deze toevoeging beschouwen als een aanwijzing voor het dan naderbij komen van ‘de Bruiloft van het Lam’11, die 
het algehele “apart zetten” – tot BEWARING – van de hierboven bedoelde (Geestvervulde) kinderen Gods betekenen 
zal. De in Openbaring 7:3 genoemde “verzegeling tot bewaring” van de 144.000 ligt duidelijk in het verlengde van de in 
Openbaring 6:6c bedoelde bewaring. 

Het vierde zegel 
Als het vierde zegel wordt geopend breekt de doodsmacht  los.  
• Openbaring 6:7-8 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem 

van het vierde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard en die 
erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde 
deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: beesten) van 
de aarde.” 

“Grauw” of “vaal” is de kleur van de dood. Eén vierde deel van de wereldbevolking zal sterven door oorlog (het 
“zwaard” heeft ook verband met het 2de zegel), “honger” (heeft ook verband met het 3de zegel), “dood” en “wilde bees-
ten”. Wat het “om te doden… met de dood” betreft, onder de “dood” moeten wij hier in de eerste plaats verstaan: ziekte 
(d.i. dood in de kiem). Gewezen wordt hier op het vóórkomen en uitbreken van “besmettelijk ziekten” of epidemieën, 
hetgeen dan ook het vierde teken  is, dat Jezus gaf met betrekking tot het naderbij komen van Zijn wederkomst (zie 
Mattheüs 24:7c). Ruwweg gesproken is na 1945 de tijd van het vierde zegel ingegaan. Niet alleen de arme landen, 
maar ook de rijke landen worden sindsdien in verhevigde mate door ziektegesels getroffen. Cholera, pest, tuberculose, 
en hier in het westen vooral kanker, hart- en vaarziekten en geslachtsziekten. “Wilde beesten” KAN letterlijk worden 
opgevat. Honger (het 3de zegel!) kan deze – (alle vlees) verscheurende – dieren naar de bewoonde wereld drijven. Het 
zou echter ook kunnen, dat wij hier te doen hebben met een verwijzing naar de regimes van beestachtige dictators  
(ter vergelijking: “HET beest = de antichrist). 
 

Jezus spreekt in één adem van “besmettelijk ziekten èn aardbevingen” – “in verscheidene plaatsen”, dus nog niet op 
wereldschaal (zie Mattheüs 24:7d). Hoewel het mogelijk is, dat de aardbevingen die Jezus bedoelt de catastrofes zijn, 
die verbonden zijn aan de opening van het ZESDE zegel (zie Openbaring 6:12-16), kunnen wij gerust de zich eerder 
voordoende aardbevingen tot de gebeurtenissen van het VIERDE zegel rekenen. Want ook aardbevingen veroorzaken 
de dood van duizenden vandaag de dag. En waar aardbevingen plaatsvonden, breken doorgaans daarna besmettelij-
ke ziekten uit. Speurend naar een verband met de Woordopenbaring (het opengaan van de verzegelde Boekrol – zie 
Openbaring 5:1-5), zouden wij kunnen stellen dat de massale verwerping van “het Leven”, van het “Brood des Levens” 
– Gods Woord – in de laatste dagen, God ertoe brengt om de aarde te straffen met de DOOD! De “verderfengel” gaat 
opnieuw voorbij! De “dood” in Openbaring 6:8 kunnen wij dus ook opvatten als “gewelddadige dood”. En wat verhindert 

                                                                                                                                                                                                                   
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 verhar-
ding is gekomen (Rom. 11:25).  
• Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëli-

sche identiteit van ALLE 12 stammen ” van A. Klein. (noot – AK) 
9 Zie noot 8. 
10 Deze studie staat op ons weblog (www.eindtijdbode.blogspot.com), bij de datum 24-11-2009. (noot – AK) 
11 Zie noot 3. 
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ons om dan ook te denken aan slachtoffers van natuurrampen, van verkeers-, lucht- en scheepsrampen, van schrik-
bewinden (“beesten”!) en wat dies meer zij? 

Het vijfde zegel 
De massale verwerping van God en de grote geloofsafval (ook door toedoen van de vele “verleiders”) zal begrijpelij-
kerwijs het leven voor getrouwe kinderen Gods hier op aarde steeds moeilijker maken. Het vijfde zegel confronteert 
ons dan ook met het grote aantal martelaren  dat er in de laatste dagen zal zijn.  
• Openbaring 6:9-11 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het 

altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij 
hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed 
niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen 
werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun 
broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” 

Zij moeten nog even “rusten” of “wachten” (vers 11). Dit begrijpen wij, als wij bedenken dat het hier gaat om de marte-
laren van VOOR de grote verdrukking. “Hun mededienstknechten en hun broeders” zijn de martelaren van/uit de grote 
verdrukking (zie Openbaring 7:9-17, in het bijzonder vers 14). De opening van het vijfde zegel markeert dus het begin 
van de geloofsvervolging in de laatste dagen. Wij kunnen stellen dat deze opening omstreeks 1950 moet hebben 
plaatsgehad. Sinds die tijd ongeveer richt zich de vervolging in communistische landen vrijwel uitsluitend op christe-
nen, met name op Bijbelgetrouwe christenen. Terwijl christenen in Islamitische landen al evenmin veilig zijn. En de op-
leving van de heidense godsdiensten in Afrika en Zuid-Amerika voorspelt wat dit betreft ook niet veel goeds. Ja, zelfs 
in de zogenaamde “vrije wereld” kondigen subtiele veranderingen in de volksmentaliteit en wetgeving aan, dat de tole-
rantie ten aanzien van getrouwe en waarachtige christenen aan het verdwijnen is. Dit gaat gepaard met de opkomst 
van de “valse kerk” (Babylon), die een steeds grotere bedreiging wordt voor de WARE Gemeente/Kerk! Verdrukking en 
vervolging wordt ook door Jezus als het vijfde teken  van de eindtijd gegeven (zie Mattheüs 24:9-13). Wij komen in dit 
gedeelte opnieuw de verleiders tegen. Zij zullen steeds actiever worden. De haat en vijandschap van de wereld zal 
een deel van diegenen die niet vast staan in het ware geloof in de armen van valse profeten drijven. Daarbij komt nog 
dat, in die vreselijke tijd die aanstaande is, broeders hun medebroeders zullen overleveren (zie Markus 13:12a). De 
toename van de ongerechtigheid en de zedeloosheid (bij het vierde zegel reeds aangestipt) zal bovendien – tezamen 
met de verdrukking – vele niet waarlijk overgegeven/toegewijde en wereldsgezinde christenen ertoe brengen het ge-
loof vaarwel te zeggen (zie Mattheüs 24:12). De getrouwe kinderen Gods, de volharders, zullen echter worden ver-
sterkt met de woorden van Markus 13:11 – “En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van te-
voren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek 
dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest” – èn met de woorden van Mattheüs 10:28 – “En wees niet 
bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die 
zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel”. 
Ondanks oorlogen en bloedbaden, honger, economische en zedelijke ontwrichting, besmettelijk ziekten, aardbevingen 
en vervolgingen zal de Ruiter op het witte paard12 (van het eerste zegel) echter OVERWINNEND blijven voorttrekken 
(zie Mattheüs 24:14)! 
Eén opmerkelijkheid die nog onder de aandacht moet worden gebracht, voordat wij tot de behandeling van het zesde 
zegel overgaan, vinden wij in de omstandigheid dat de eerste vijf zegels ons bepalen bij een aantal “ontwikkelingen”, of 
niet- éénmalige gebeurtenissen, die zich voordoen binnen een zeker tijdvak, terwijl het bij het zesde en zevende zegel, 
zoals wij zullen zien, gaat om éénmalige gebeurtenissen, die zich voltrekken in een zeer kort tijdsbestek. Wij leven nu 
(nog) onder het vijfde zegel. 

Het zesde zegel 
De opening van het zesde zegel brengt universele en wereldwijde catastrofen .  
• Openbaring 6:12-17 (HSV): “En ik zag toen het Lam (van God, Jezus Christus) het zesde zegel geopend had, en zie, er 

kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren 
van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind 
wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden wer-
den van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de mach-
tigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden 
tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en 
voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?” 

                                                           
12 Zie noot 5. 
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Weliswaar doet deze beschrijving ons denken aan Mattheüs 24:29, maar toch gaat het hier NIET om dezelfde gebeur-
tenissen, omdat het zesde zegel opengaat VOORDAT de grote verdrukking begint! De “grote dag van Zijn toorn”, uit 
vers 17, is de grote verdrukking. Het is daarom veel aannemelijker dat de gebeurtenissen van het zesde zegel dezelf-
de zijn als de catastrofale rampen waarmee , volgens Ezechiël 38:18-23, de oorlog van Gog 13 wordt beëindigd en 
dat het hier gaat om de aardbevingen van “het begin van de smarten (of: weeën)” (zie Mattheüs 24:7-8). Dan wordt 
ons ook duidelijker waarom daarnà, in Openbaring 7:1-8, over de verzegelden uit Israël gesproken wordt. Na de oorlog 
van Gog neemt God namelijk de sluier weg die eeuwenlang over de Israëlvolkeren heeft gelegen (vergelijk Jesaja 
25:7) en stort Hij Zijn Heilige Geest over hen uit (zie Ezechiël 39:29). Ook Joël spreekt over kosmische rampen voor en 
misschien tijdens de grote wereldwijde Spade Regen-opwekking14 en sluit daarbij aan bij wat in Openbaring 6 be-
schreven wordt (zie Joël 2:30-32 – in vers 32 komt mede tot uitdrukking, dat er zich in die tijd nog velen zullen beke-
ren). Daarmee zijn wij gekomen tot de vraag: Waar lezen wij in het boek Openbaring nu MEER over de tijd van de 
Spade Regen? 
 

5. 

De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd 
Voordat wij de vraag beantwoorden waarmee het vorige hoofdstuk werd afgesloten, zullen wij eerst bezien wat het 
boek Openbaring vertelt over de Gemeente in de tijd voorafgaande aan de Spade Regen-opwekking. Een uitweiding 
over de Gemeente VOOR en tijdens de Spade Regen is nodig om de aansluiting tussen het 6de en 7de zegel te kunnen 
zien en begrijpen. Voor mededelingen over de Gemeente VOOR de Spade Regentijd kunnen wij terecht bij de “brieven 
aan de 7 Gemeenten van Klein-Azië” in Openbaring, hoofdstuk 2 en 3. Openbaring 6 en Openbaring 2 en 3 behande-
len namelijk dezelfde tijd. Openbaring 6 houdt zich bezig met het gebeuren in de wereld, Openbaring 2 en 3 met wat er 
tegelijkertijd gebeurt in de Gemeente/Kerk. Zoals al eerder werd opgemerkt, typeren “de 7 Gemeenten” niet alleen de 
Gemeente/Kerk in een zevental opeenvolgende tijdvakken uit de kerkgeschiedenis, maar in de eerste plaats de 
(deel)gemeenten die tezamen – waarschijnlijk in een zekere tijdsopvolging – de Gemeente/Kerk van de eindtijd zullen 
vormen. De twee laatste Gemeenten, Filadelfia en Laodicea, staan voor de twee delen waarin de eindtijdgemeente 
uiteindelijk uiteen zal vallen (namelijk: de “Gemeente van de wijze maagden”, de uiteindelijke Bruidsgemeente, en de 
“Gemeente van de dwaze maagden”15). Van de overige vijf Gemeenten kunnen wij zeggen, dat zij zich opsplitsen in 
“Filadelfia-delen” en “Laodicea-delen” (zo verrijzen dan Filadelfia en Laodicea), met dien verstande, dat Smyrna als 
GEHEEL naar Filadelfia overgaat. Tenslotte zal ook van Laodicea nog een deel (namelijk: de “overwinnaars” – zie 
Openb. 3:21) overgaan naar Filadelfia. Zie de tekening van bijlage 2 aan het eind van dit hoofdstuk, met de titel: “Het 
verband tussen de 7 Gemeenten” of “de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente16 van de laatste dagen”, om u 
het één en ander beter te kunnen voorstellen. 
 

Uit de 1ste brief, aan Efeze, leren wij dat de Gemeente van de eindtijd geïnfiltreerd zal worden door vele misleiders, zie 
Openbaring 2:2 (tevens het eerstgenoemde eindtijdteken van Jezus in Matth. 24:4-5). Met name worden genoemd de 
Nikolaïten (zie Openb. 2:6). Over wat het Nikolaïtisme was en is, bestaan verschillende meningen. Volgens dr. J.A. 
Seiss is het een stroming die zich, bedekt of openlijk, keert tegen het algemeen priesterschap van de gelovigen (bron: 
zijn boek “De Komende Christus”, deel 1, blz. 90). Het is onder meer de wortel van het Rooms-katholicisme. Steeds 
wanneer mensen of groepen in de Gemeente zich als een geestelijke elite gaan beschouwen, is er sprake van Nikolaï-
tisme. De “dwaze maagden-gemeente” zien wij bij Efeze al opdoemen, wanneer wij lezen over het “verlaten van de 
eerste liefde” (zie Openb. 2:4). 
 

In de 2de brief, aan Smyrna , maken wij kennis met een steeds brutaler optreden van geveinsden en valse christenen 
(zie Openb. 2:9). In deze brief, waarin geen enkel verwijt voorkomt, worden tijden van vervolging en verdrukking voor 
Christus’ Gemeente/Kerk aangekondigd (zie Openb. 2:10), de vervolgingen van “het begin van de smarten”, (zie hier-
voor ook Openbaring 6:9-11 – het 5de zegel). 
 

                                                           
13 Zie noot 1. 
14 Zie eventueel – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com bij 24-4-2010 – de studie “De Spade Regen-opwekking ” van H. 
Siliakus. (noot – AK) 
15 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – 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) 
16 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Drie grote toekomstige scheidingen ” van H. Siliakus. (noot – 
AK) 
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Een Gemeente temidden van een krom en verdraaid geslacht, is het beeld van Pergamus  (de 3de brief) – zie Openba-
ring 2:13. Ook hier treffen wij een verwijzing aan naar verdrukkingen. Eveneens komen wij hier de geloofsafval tegen 
(zie Openb. 2:14-15), waarvan wij al eerder spraken. “De leer van Bileam” (het zgn. Balaämisme of Bileamisme) is een 
stroming die de Gemeente/Kerk wil verwereldlijken. Het is wat wij kennen als wereldgezindheid, een kwaad dat inder-
daad in onze tijd (wij leven immers al in de tijd die wij in dit hoofdstuk bespreken) reeds grote proporties heeft aange-
nomen. 
 

In de 4de brief, aan Thyatíra , wordt gesproken over moeilijke omstandigheden, waaronder de Gemeente nochtans zal 
volharden en standhouden (zie Openb. 2:19). Deze zware tijd houdt verband met een aanval van de krachten van mis-
leiding, die zijn weerga niet zal hebben gekend (zie Openb. 2:20). In dit verband wordt gesproken over “de diepten van 
satan” (zie Openb. 2:24), het tegenovergestelde van “de diepten van het Woord” (van God)! Maar de Gemeente als 
geheel zal in die strijd toch triomferen (zie Openb. 2:25-26), door Goddelijk ingrijpen wel te verstaan. De volgelingen 
van Izébel zullen echter stellig in de grote verdrukking terechtkomen (zie Openb. 2:22)! 
 

Sardis  (de 5de brief) toont de groei van de “dwaze maagden-gemeente”: in naam levend, maar in werkelijkheid geeste-
lijk dood (zie Openb. 3:1). Hier wordt op het vóórkomen van SCHIJNbare geestelijke oplevingen gewezen (“vals vuur”)! 
Verder worden de werken van deze gemeente niet “vol” gevonden voor God (zie Openb. 3:2) – een treffende parallellie 
met de lege lampen van de dwaze maagden (zie Matth. 25:3 en 8) – vanwege toenemende lauwheid. Aan deze gelij-
kenis (zie Matth. 25:1-13) doet ook de – geestelijke – “slaaptoestand” denken, die hier (in Openbaring 3:2-3) uitge-
beeld wordt. Opnieuw zien wij echter dat er een kleine groep getrouwen blijft, een “heilig overblijfsel”, waaruit uiteinde-
lijk ‘de Gemeente van de wijze maagden’ zal voortkomen – zie Openbaring 3:4-5. De “witte klederen” van vers 5 KUN-
NEN het kleed van martelaarschap zijn (vergelijk Openbaring 6:11), maar waarschijnlijker is, dat er de “Bruiloftskle-
ding” mee bedoeld wordt (zie Mattheüs 22:11), de kleding van de GERECHTIGHEID. 
 

In Filadelfia  (de 6de brief) aanschouwen wij dan de uiteindelijke Bruidsgemeente. Want tot DEZE Gemeente wordt ge-
zegd, dat zij de grote verdrukking – “het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal” (zie Openb. 3:10, 
HSV) – niet behoeft mee te maken. Het is een VOLMAAKTE Gemeente , want geen enkel verwijt horen wij over haar. 
Het ontvangen van de Naam van God – dat is: het bekleed worden met de volheid van de Godheid, zie Openbaring 
12:117 – is een verwijzing naar het huwelijk van deze “Bruid (of Bruidsgemeente)” met Christus. Bij het huwelijk ont-
vangt de Bruid niet alleen de naam van haar Man, maar wordt ook Zijn Vrouw18 (net als in het natuurlijke leven). Ook 
de vereenzelviging van Filadelfia met “het nieuwe Jeruzalem”19 is een aanduiding dat wij hier met de Bruidsgemeente 
te doen hebben (zie Openb. 3:12, en vergelijk hiermee Openb. 21:2). In de dagen van Filadelfia zullen geveinsden en 
valse christenen niet langer verborgen blijven (zie Openb. 3:9). Alle kwaad en ongerechtigheid in de Gemeente zal ge-
openbaard en uitgedreven worden, soms ook letterlijk met de dood als gevolg (lees hiervoor de trieste geschiedenis 
van Ananias en Saffira, in Handelingen 5:1-11). 
 

Laodicea  (de 7de brief) tenslotte, is “de Gemeente van de dwaze maagden”, de Gemeente van die kinderen Gods die 
geestelijk NIET “gereed” zullen zijn als Jezus wederkomt (de “dwaze maagden” behoren weliswaar tot de “aanvankelij-
ke” Bruidsgemeente, maar niet tot de “uiteindelijke”). Kenmerken van deze “dwaze” gelovigen zijn: 
• geestelijke lauwheid  (zie Openbaring 3:15-16 – vergelijk het “uit Mijn mond spuwen” met het “uitwerpen in de bui-

tenste duisternis” van Mattheüs 25:30; het zijn allebei verwijzingen naar de grote verdrukking), 
• zelfingenomenheid  en een “groot” denken van zichzelf  (en dus: verkapte hoogmoed – zie Openb. 3:17). 
Eigenschappen die samengaan met wereldsgezindheid en vleselijkheid. Het is een Gemeente die een ZOGENAAM-
DE, SCHIJNbare, geestelijke welvaart kent. Schijnopwekkingen en een voortdurend “succes” (voor wat betreft uiterlijke 
zaken) zullen haar zover brengen. Maar zij mist wat de uiteindelijke Bruidsgemeente WEL bezit, namelijk:  
• het “goud” van de Heilige Geest,  
• de “witte klederen” van reinheid en gerechtigheid (nodig om ‘de Bruiloft van het Lam’20 in te kunnen gaan – zie 

Matth. 22:11-14) en  
• de “ogenzalf” van de Heilige Geest (zodat zij met geestelijke blindheid geslagen is) – zie Openbaring 3:18.  

                                                           
17 “En er verscheen een groot teken in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk): een vrouw (de vrouw van het 
Lam), bekleed met de zon (beeld van de Vader ), en de maan was onder haar voeten (beeld van  de bloedverzoening van de Zoon ) en op 
haar hoofd een kroon van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest )” (Openb. 12:1, HSV). 
18 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12? ” 
van A. Klein. (noot – AK) 
19 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God,  het 
Lichaam van Christus” van E. van den Worm. (noot – AK) 
20 Zie noot 3.  
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Door het missen van deze “ogenzalf” hebben de gelovigen van Laodicea ook geen deel aan de openbaringen van het 
Woord en leggen zij de nadruk op allerlei ijdele dingen. Maar God geeft hen nog een kans om zich te bekeren (zie 
Openb. 3:18-20). Wij mogen aannemen dat een kleine groep Laodicea-gelovigen, in een laat stadium van de eindtijd, 
toch nog gehoor zal geven aan de roepstem van de Heilige Geest. Deze “overwinnaars” behoren dan toch ook nog tot 
de – uiteindelijke – Bruidsgemeente (Filadelfia). Want het “zitten met Jezus op Zijn Troon” (zie Openb. 3:21) kan alleen 
maar voor de Bruid/Bruidsgemeente weggelegd zijn. Het veronderstelt namelijk een EENwording met Jezus in een 
huwelijksverbond (zie Efeze 5:31-32). 
 

Bijlage 2: 
Het verband tussen de 7 Gemeenten 
of 
de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente van de laatste dagen 
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