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8. 

De 1ste wederkomst van Jezus1 en de Bruiloft van het Lam2 
Wij zijn nu gekomen tot de behandeling van wat de Schrift “de grote verborgenheid” noemt in Efeze 5:31-32: het huwe-
lijk van Jezus Christus met Zijn aardse Bruid, de Bruidsgemeente. 
• “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen  tot één 

vlees zijn. Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) is GROOT; maar ik spreek met het oog op Christus en de Ge-
meente.” (Ef. 5:31-32, HSV) 

Zoals al eerder opgemerkt (in hoofdstuk 1 van deze studie, zie noot3), is deze huwelijksverbintenis inderdaad de 
“grootste” (en daarmee ook de “centraal-staande”) onder de verborgenheden die in het boek Openbaring en in de eind-
tijd geopenbaard worden. 
 

                                                           
1 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel: “De Wederkomst van Christus nader bekeken ”, door A. 
Klein. (noot – AK) 
2 Zie eventueel op onze website de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aar de” van E. van den Worm. (noot 
– AK) 
3 Maar de grootste verborgenheid die vervuld zal worden – en die in eerste instantie bedoeld wordt in Openbaring 10:7 – is de “ver-
borgenheid van de huwelijksverbintenis tussen Christus en Zijn van de aarde gekochte Bruid/Bruidsgemeente”. Openbaring 10:7 
wijst heen naar Openbaring 11:19 en deze tekst wijst op zijn beurt heen naar Openbaring 12:1-2 (wat overigens niet wil zeggen, dat 
het gebeuren van Openbaring 12 volgt op het gebeuren van Openbaring 11:15-19). (Uit hoofdstuk 1 – noot AK)  
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De vervolmaking van de Bruidsgemeente in de tijd van de ‘Spade Regen opwekking’4 moet beschouwd worden als de 
noodzakelijke VOORBEREIDING van een bruid voor haar huwelijk. Als haar bruidegom haar komt halen, wil zij er on-
berispelijk en alleszins beminnelijk uitzien. Wanneer straks het profetisch moment aanbreekt van “het voorstellen van 
de Bruid/Bruidsgemeente aan Christus ” – het gebeuren waarmee de Bruiloft wordt ingeluid – zal deze 
Bruid/Bruidsgemeente volmaakt heilig zijn: 
• “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in 

witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist 
niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” 
(Openb. 3:4-5, HSV) 

• “Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, 
maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” (Ef. 5:27, SV) 

• “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een 
Man voor te stellen, namelijk aan Christus.” (2 Kor. 11:2, SV) 

Het voorstellen aan Christus veronderstelt, dat Christus tevoren is wedergekomen. Dit is de “verborgen wederkomst 
van Christus voor de Bruiloft”. Wie de Bijbelse profetie bestudeert, zal ontdekken, dat wij eigenlijk TWEE wederkom-
sten te verwachten hebben5, één (de “verborgen” of “onzichtbare” komst) VOOR de grote verdrukking en één (de 
zichtbare komst) DAARNA (zie hiervoor o.a. mijn verhandeling over “De wegname en de opname van de Gemeente”, 
blz. 10-116). Alles wat zich rondom deze twee gebeurtenissen afspeelt, heeft te maken met de ENE openbaring van 
Jezus Christus. De 1ste, de “verborgen” wederkomst van Christus wordt bedoeld in Openbaring 2:5, 16, 25, 3:3, 11, 
16:15 – Zijn komst “als een dief in de nacht” – en ook in Mattheüs 25:6 en Johannes 14:3. 
 

Christus’ bemoeienis met en de werkzaamheid van de Gemeente in de eindtijd zal dan ook geheel staan in het teken 
van voorbereiding VOOR en OP de Bruiloft van het Lam.7 Dit blijkt bijvoorbeeld uit Openbaring 3:12. Hier wordt de 
aanmoediging aan de getrouwe christenen om te volharden gekoppeld aan het vooruitzicht eens de Naam van God te 
mogen dragen. De vrouw draagt vanaf het huwelijk de naam van de man! Zo is het al sinds Eva (zie Gen. 2:23).  
Het blijkt ook uit Openbaring 3 vers 20:  
• “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inko-

men, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” (SV) 
Christus’ verzoek aan de lauwe christenen om binnengelaten te worden in hun kring en in het bijzonder in ieders hart, 
om daar Zijn reinigend en volmakend werk te kunnen doen, wordt gedaan met het oog op “het Avondmaal van de Brui-
loft van het Lam” (zie Openbaring 19:9 en Mattheüs 22:3 in samenhang met Lukas 14:16). En tenslotte komt dit ook 
naar voren in Openbaring 3:21. De belofte die hier gedaan wordt aan de lauwe christenen die zich bekeren en die dus 
toegevoegd worden aan de Bruidsgemeente, is: met Jezus zullen zij zitten op één Troon (Zijn  Troon). Dit veronderstelt 
een huwelijksgemeenschap met Jezus! 
 

Over de Bruiloft van het Lam lezen wij in Openbaring 19 vers 6-9: 
• “En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donder-

slagen, zeggende: Halleluja, want de Here, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en 
vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft 
zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad 
zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avond-
maal van de bruiloft des Lams. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (SV) 

De plaats van deze passage in het boek Openbaring stelt ons voor een moeilijkheid. Wij krijgen hier de indruk, dat die 
Bruiloft plaatsvindt NA de val van Babylon (beeld van de valse kerk8 – zie Openb. 19:2-3) – en vlak VOOR de (zichtba-
re, dus 2de) wederkomst van Christus – zie Openbaring 19:11-14. Maar de val van Babylon heeft plaats ten tijde van de 
grote verdrukking (zie Openb. 17:5-8 – waar staat dat de vrouw/Babylon, ten tijde van het beest/de antichrist, dronken 
is van het bloed van de heiligen)!  
De Bruiloft van het Lam moet echter VOOR de grote verdrukking plaatshebben, omdat de Bruid/Bruidsgemeente in 

                                                           
4 Zie hoofdstuk 6 van deze studie, wat over deze ‘Spade Regen opwekking’ gaat. (noot – AK) 
5 Zie noot 1. 
6 Voor informatie over genoemde studie kunt u contact opnemen met A. Klein via info@eindtijdbode.nl Of, zie de studie vermeld bij 
noot 1. 
7 Zie noot 2. 
8 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote  hoer 
van Openbaring 17 ” van E. van den Worm. (noot – AK) 
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Openbaring 12:2 – voordat die grote verdrukking aanbreekt – gezien wordt in staat van “zwangerschap”.9 Dus moet zij 
dan al eerder getrouwd zijn, anders is er sprake van “voorechtelijke gemeenschap”, hetgeen door God Zelf als zonde 
wordt beschouwd (zie Exod. 22:16). Een vergelijking met Maria, de moeder van Jezus, gaat niet op, want zij trouwde 
na haar (onbevlekte) ontvangenis niet met God, maar met een mens (namelijk: met Jozef). De moeilijkheid wordt echter 
weggenomen, wanneer wij ontdekken, dat in de Griekse grondtekst van Openbaring 19:7 NIET staat geschreven: 
“…de bruiloft van het Lam is gekomen …” (voltooid tegenwoordige tijd – wat de mogelijkheid openlaat, dat de Bruiloft 
komt NA de val van Babylon), maar: “…de bruiloft van het Lam kwam  en Zijn vrouw bereidde  zichzelf” (onvoltooid ver-
leden tijd). Dan verstaan wij, dat het er hier om gaat de tegenstelling naar voren te brengen tussen “de Vrouw van het 
Lam” en “de vrouw van de antichrist” (de hoer, Babylon). De hoer, de valse kerk10, deed en gedroeg zich in haar arro-
gantie wel alsof ZIJ de bruid van Christus was, maar al eerder (nog VOOR haar ontmaskering en val) zal Christus 
hebben duidelijk gemaakt WIE Zijn werkelijke Bruid is (namelijk: de ware Gemeente/Kerk in haar eindstadium), door 
met DEZE VROUW te huwen. Zó moeten wij dit Schriftgedeelte lezen. De val van de hoer/Babylon onderstreept als 
het ware, dat zij, ondanks haar pretenties, NIET de vrouw van het Lam was. De valse kerk verdwijnt, maar de ware 
Gemeente/Kerk leeft tot in alle eeuwigheid!  
Zo spreekt Openbaring 19:7-9 dus over de Bruiloft van het Lam, die, zoals uit de samenhang van het boek Openbaring 
blijkt, gehouden wordt NA de ‘Spade Regen opwekking’ en VOOR de grote verdrukking. De volmaakte staat waartoe 
de Bruid is gekomen in de tijd van de Spade Regen, wordt aangeduid in Openbaring 19:8 (vergelijk Openb. 3:4-5). Dit 
is het witte “bruiloftskleed”, waarover ook in Mattheüs 22:11-13 gesproken wordt: 
• “En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed 

zijnde met een bruiloftskleed; En zei tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebben-
de? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt 
hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.” (SV) 

Dat het niet alleen een groot voorrecht, maar ook van LEVENSBELANG is voor de kinderen Gods van de eindtijd, dat 
zij die Bruiloft mee zullen maken, maakt het woordje “zalig” in Openbaring 19:9 duidelijk. Wie er geen deel aan heeft, 
gaat de grote verdrukking in. 
 

Van de heerlijkheid van de Bruid  lezen wij niet alleen in Openbaring 12:1 – bekleed MET en staande IN de volle 
heerlijkheid van de Drie-enige God11, waar de “zon, maan en sterren” op wijzen – maar ook in Openbaring 21:9-27 (zie 
het schema, hieronder vermeld). De heerlijkheid die hier beschreven wordt – waarbij de Bruid voorgesteld wordt als 
een “stad”, net als in Openbaring 3:12, 21:2 en 22:14, het nieuwe Jeruzalem 12 (let op de tegenstelling met Babylon, 
de “valse bruid”) – wordt haar niet pas geschonken na het 1000-jarige Rijk, maar reeds bij haar huwelijk. Als zij na het 
1000-jarige Rijk in deze heerlijkheid gezien wordt (zie Openb. 21:1-2), wil dat nog niet zeggen, dat zij diezelfde heer-
lijkheid niet al in een eerder stadium kan hebben bezeten! Bedenk, bij het huwelijk met Jezus wordt de Bruid niet al-
leen echtgenote, doch tevens “koningin ”.  
                                                           
9 Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn 
Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden  (zie Openbaring 
12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000  (die – in geestelijke zin natuurlijk  – “uit haar voortkomen”  door de VOLLE INWO-
NING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruid egom .  
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn 
geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam 
van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens , net als bij een natuurlijke geboorte, 
wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte 
van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van 
“een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon . Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus”  (zie Ef. 4:13). 
(noot – AK) 
10 Zie noot 8. 
11 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 gesmeed 
(d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbarings-
vormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. 
Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Pe rsoon. 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. (noot – AK). 
12 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) 
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Haar bruidskleed is het witte/reine “lijnwaad” (of: linnen kleed) van volmaakte heiligheid, van “aanvaardbaarheid” – dat 
is: van rechtvaardigheid/gerechtigheid – voor Jezus (zie Openb. 19:8), maar… daarnaast ontvangt de Bruid als gevolg 
van haar huwelijk ook het koninklijke kleed van Goddelijke heerlijkheid. De beschrijving van deze heerlijkheid in Open-
baring 21 komt overeen met de beschrijving van Openbaring 12:1.  Zie onderstaand schema, ter vergelijking: 
 
Openbaring  
12 vers 1 

Openbaring  
21 vers … 

Tekst (van Openbaring 21 vers …) Opmerkingen 

“bekleed met de 
zon”; 

Vers 11 “Zij had de heerlijkheid van God” 
“haar licht/uitstraling was als de zeer kostbare edelsteen,… Jaspis (d.i. 
diamant)” (zie ook Openb. 4:3); 

“zon”: het symbool van de 
vrouw voor God, de Vader; 

 Vers 23 “de heerlijkheid van God verlicht haar”;  

“de maan onder 
haar voeten”; 

Vers 14 “12 fundamenten” = “de 12 apostelen van het Lam” (zie Ef. 2:20 – de 
12 “Vroege Regen”-apostelen); 

“maan”: het symbool van de 
vrouw voor God, de Zoon; 

 Vers 19-20 Deze fundamenten waren “met allerlei edelgesteente versierd”;  

 Vers 23 “het Lam is haar Lamp” (voor haar voet – zie Ps. 119:105);  

“een kroon van 
12 sterren”. 

Vers 12: “12 engelen” (d.i. wachters, voorgangers) in “12 poorten”, met de na-
men van “de 12 stammen van de Israëlieten” (de 12 engelen zijn de 12 
“Spade Regen”-apostelen); 

“sterren”: het symbool van de 
vrouw voor God, de Heilige 
Geest. 

 Vers 21 “de 12 poorten waren 12 parels”.  

 
Noot:   Over de identiteit van de “vrouw van Openbaring 12”13 zullen wij hier niet uitweiden. In mijn brochure “De wegname en de 

opname van de Gemeente” heb ik aangetoond, dat zij alleen maar de Bruidsgemeente van de eindtijd kan zijn (zie blz. 2-7 
van genoemde brochure14). 

 

De volle inwoning van de Drie-enige God15 wordt bedoeld in Openbaring 21 vers 22: 
• “Ik zag geen tempel in haar, want de Here, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.” (HSV) 
Dat tot de Bruid/Bruidsgemeente ALLEEN die kinderen Gods zullen behoren die leven ten tijde van Christus’ weder-
komst als Bruidegom en dat zij dus niet gevormd wordt door de heiligen van alle tijden, zoals zo vaak geleerd wordt, 
komt nog eens naar voren in Openbaring 21:24, waar onderscheid gemaakt wordt tussen (kinderen Gods behorend 
tot) de Bruid en “de volken die zalig worden en in haar licht wandelen” (ten tijde van het 1000-jarig Rijk en daarna – zie 
Openb. 21:1).  
Deze laatsten worden ook bedoeld in Openbaring 22:14. De Bruiloft van het Lam heeft dan ook plaats VOOR de op-
standing van de gestorven heiligen van alle eeuwen! Het “meten” in Openbaring 21:15 herinnert ons aan Openbaring 
11:1 en is een aanwijzing, dat de “aanbidders in de Tempel”16 de schare gelovigen moet zijn die tezamen de Bruid van 
het Lam vormen. De beschrijving van Openbaring 21 toont ons een Gemeente: 
• die waarlijk het licht der wereld is,  
• die hecht gefundeerd is op de gezonde leer van Gods Woord, en  
• waarin de Heilige Geest op wonderbare wijze kan werken (in de bedieningen van Geestvervulde apostelen, “wach-

ters”, en andere dienstknechten Gods).  
Het veelvuldig voorkomen van het getal “12” (zie Openb. 21:12, 14 en 16) wijst op het functioneren in deze Gemeente 
van de ordeningen Gods (God is een God van orde! ). De 144 (=12x12) el van de muur (d.i. de dikte ervan) uit Open-
baring 21:17 – waar wij lezen over: “de maat van engelachtige mensen” – doen ons denken aan de 144.000 verzegel-
den (de “mannelijke zoon-groep”, waarover in het volgende hoofdstuk meer). Dezen zijn inderdaad te beschouwen als 
de muur van "60 helden van Israël” rondom het “huwelijksbed” van de Bruidegom en de Bruid (zie Hoogl. 3:7 [van de 
SV], vergelijk ook Hoogl. 8:8-10). 
 

Wij zagen reeds, dat, met het oog op de Bruiloft va n het Lam, de Bruid/Bruidsgemeente tot een staat va n heili-
ge volmaaktheid moet komen , door God bekroond met de verlening van Goddelijke heerlijkheid. Op dit laatste wordt 
gewezen in Openbaring 21:2 – “voor haar Man versierd/sierlijk gemaakt”, zoals de bruid Rebekka voor haar Izak ver-
sierd werd door Eliëzer, type van God de Heilige Geest (zie Gen. 24:22, 30 en 47).  

                                                           
13 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) 
14 Zie noot 6. 
15 Zie noot 11. 
16 Zie eventueel op onze website de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens:  een eeuwige, heilige 
TEMPEL van onze almachtige God en Vader ”, van E. van den Worm. (noot – AK) 
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Dat deze Bruidsgemeente (in Openb. 21:2, SV) gezien wordt als “toebereid als een Bruid” wanneer zij neerdaalt op de 
nieuwe aarde (dus: NA het 1000-jarig Rijk), wil niet zeggen, dat dan pas de Bruiloft van het Lam aan moet breken! De 
heerlijkheid en de liefelijkheid waarmee de Bruid haar Hemelbruidegom, Jezus Christus, op de Bruiloft tegemoet 
treedt, zal vanaf dat moment nooit meer van haar wijken en haar in alle eeuwigheid aankleven, dus ook als zij, na het 
voorbijgaan van de oude aarde, op de nieuwe aarde neerdaalt! Zij is dan al “de VROUW van het Lam” (zie Openb. 
21:9b)! 
 

Het bereiken van de staat van volkomen heiligheid (of: heilige volmaaktheid) zal, zoals al eerder gezegd, het directe 
gevolg zijn van de volle openbaarwording van het Woord  (vergelijk Ef. 5:26). Deze uiteindelijke opening van het 
Woord wordt in het boek Openbaring beschreven als het openbreken van een 7-voudig verzegeld Boek (zie Openb. 
5:1 – “van binnen en van buiten beschreven” wil zeggen, dat een deel van Gods Woord reeds VOOR de eindtijd kan 
worden verstaan, terwijl het andere, “verborgen”, deel in de eindtijd wordt geopenbaard/ontsluierd). Het spreekt vanzelf 
dat pas van VOLLEDIGE OPENBARING kan worden gesproken, wanneer het 7de zegel  is verbroken. De opening van 
6 zegels hebben wij tot nog toe behandeld (zie hoofdstuk 4 van deze studie) en wij weten inmiddels dat na de opening 
van het 6de zegel (zie Openb. 6:12-17) de ‘Spade Regen opwekking’ een aanvang neemt. Wij verwachten dan, dat de 
opening van het 7de zegel de vervolmaking van de Bruidsgemeente brengt. Waaraan onlosmakelijk is verbonden en 
waarop moet volgen: de Bruiloft van het Lam. Over de opening van dit 7de zegel lezen wij in Openbaring 8 vers 1:  
• “En toen het Lam het 7de zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (HSV) 
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, 
wil dat zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aange-
broken. Het kan niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn 
Bruid  van mensenkinderen zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de 
vleeswording van Jezus Christus. Dit halve uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de 
Bruiloft van het Lam. 
 

De opening van het 7de zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen van 
het 7de zegel – het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het zowel 
aansluit bij als zich onderscheidt van de andere 6 zegels). In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7 de 
engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid God s vervuld zal worden ”. 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 ba-
zuin. 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 16-17:17  
• “Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, en met DE BAZUIN GODS nederdalen 

van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven zijn, 
zullen tesamen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE HERE 
TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” (SV)

 
 

                                                           
17 De tekst van 1 Thessalonicensen 4:16-17 gaat over: 

a. De Here Zelf zal … nederdalen van  de hemel, en 
b. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet . 

Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel  (deel 8) over 1 Thessalonicensen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over boven-
staande 2 punten (a en b): 
Vanaf dit (15de) vers staat er “Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God  gaat…  
a. ‘Nederdalen ’ (namelijk uit de hemel , vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk nemen , 
evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). … 
b. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met “opge-
nomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing  door goddelijk ingrijpen  (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – 
vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). … 
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK), was 
de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en 
Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.  
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk  

• of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),  
• of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar  de aarde .  

Het “eis apant ēsin”  pleit voor het laatste . (Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.) 
� Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OP-

NAME wel juist ? ” van A. Klein. (noot – AK) 
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Uit het één en ander is af te leiden, dat de “verborgenheid Gods” – het ‘geheime plan’ van God – de wijze betreft 
waarop God afrekent met satan en de goddeloze mensheid, tegelijkertijd 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 Gods” de installatie van het Koni nkrijk van God op aarde betreft.  Tot deze “verborgenheid” 
moeten wij rekenen: 
1. De Bruiloft van het Lam – “de grote verborgenheid”) (zie Openb. 19:6-9 en Ef. 5:31-32); 
2. De geboorte van de mannelijke zoon en zijn hemelvaart (zie Openb. 12:5); 
3. De wegvoering van de Bruid in de woestijn (zie Openb. 12:6 en 14); 
4. De nederwerping van satan en de manifestatie van de antichrist (zie Openb. 12:9-10); 
5. De opstanding van de rechtvaardigen, de verheerlijking van de Bruidsgemeente en de zichtbare wederkomst van 

Christus (zie 1 Thess. 4:16-17). 
 

Zoals de 7 zegels tot thema hebben “de openbaring van het Woord van God”, zo hebben dus de 7 bazuinen tot thema 
“de openbaring van de verborgenheid (van het Koninkrijk) Gods”. Eerst wordt “het Evangelie van het Koninkrijk” ge-
predikt – de volle openbaring van het Woord – daarna volgt de openbaring van de “verborgenheid van het Koninkrijk”. 
De Bruiloft van het Lam neemt tussen de zegels en d e bazuinen een centrale plaats in.  Zie hiervoor bijlage 4 
(“De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen”), onderaan dit hoofdstuk. 
Als God gaat openbaren toont Hij altijd eerst het b elangrijkste.  Het eerste onderdeel van de Tabernakel, dat God 
aan Mozes toonde, was de Ark des Verbonds (zie Exod. 25:10-21). Zo begint ook de onthulling van Gods verborgen-
heid in de eindtijd met “het grootste” – namelijk met “de Bruiloft van het Lam”18 (d.i. de vereniging, in een huwelijksge-
meenschap, van Christus en de Bruid/Bruidsgemeente, iets waarvan de Ark met haar Verzoendeksel nota bene een 
afschaduwing is!19). 
 

Al eerder wezen wij erop, dat er ook sprake is van een “Avondmaal van de Bruiloft van het Lam ”20 (zie Openb. 
19:9), 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 open-
baring komt met de ZICHTBARE wederkomst, 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 “gemeen-
schap”. 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 onderdeel is van de Bruiloft, moeten wij het on-
derwerp van de gemeenschap ook hier al aanroeren. Het Bruiloftsmaal, dat achter gesloten 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.21  
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 
                                                           
18 Zie noot 2. 
19 In de eerste plaats beeldt de Ark van het Verbond de troon van God uit. De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze 
almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel 
beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie perso-
nen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: “Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!  (dus één Persoon!)”. Dit wordt 
ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. ge-
slagen) (zie Exodus 25:18). 
De Ark van het Verbond staat in de tweede plaats voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid . Dit wordt 
uitgebeeld doordat het verzoendeksel met zijn beide cherubs werd gelegd op de verbondskist, die staat voor de Bruid van het Lam. 
Deze kist is ook gemaakt van acacia- of sittimhout (hetgeen staat voor de mens), overdekt met goud (hetgeen staat voor het godde-
lijke), dus het beeld van de mens die met Gods natuur en wezen bekleed is. Het verzoendeksel met de beide cherubs, bovenop de 
verbondskist, vormt dan ook het beeld van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het Lam. 
In de verbondskist werden gelegd: 

• de gouden kruik met manna, die een beeld is van Jezus, het Lam van God; 
• de staf van Aäron, die een beeld van de Heilige Geest van God is; 
• de wetstafelen van het verbond, die een beeld van de Vader zijn (Hebreeën 9:4). 

Deze drie dingen staan dus voor de drie openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden de INwendige eenheid met de 
Bruid van het Lam uit. (noot – AK) 
20 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) 
21 Zie ook nog de uitleg bij noot 9. 
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‘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 ”22 zullen echter GEEN deel hebben aan de Bruiloft van  het 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). 

Bijlage 4: 
De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen 

 
 
 

H. Siliakus 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 

Einde van deel 4 (‘hoofdstuk’ 8) 
 

                                                           
22 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) 


