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10. 

De tussentijd van de eerste 4 bazuinen 
Na de (aan het einde van het voorgaande hoofdstuk beschreven) gebedsopwekking begint  – met het schallen van 
de 1ste van de 7 bazuinen – het “beschadigen van de aarde”.  De eerste 4 bazuinen bepalen ons bij de tijdsperiode 
tussen deze gebedsopwekking en het begin van de grote verdrukking. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een uiterst 
korte “tussentijd” zijn. Dit kunnen wij opmaken uit het feit dat in Openbaring 12:5 in één adem over de gebeurtenissen 
van de geboorte en de wegrukking van de mannelijke zoon gesproken wordt. De wegrukking van de mannelijke zoon 
is de gebeurtenis die de grote verdrukking eenmaal zal inluiden. 
 

Wij kunnen aannemen dat in deze tussentijd de Bruidsgemeente, en in het bijzonder dat deel dat de mannelijke zoon 
uitmaakt (die immers uit haar voortkomt – zie noot 

1), onder constante grote dreiging van satan – de grote rode draak 
van Openbaring 12:3 – zal verkeren. Wat de Bruidsgemeente dàn zal ervaren, wordt beschreven in Openbaring 10:8-
11, een profetisch intermezzo: 

                                                           
1 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) 
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“En de stem die ik (d.i. Johannes) uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat ge-
opend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen 
Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw 
mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond 
zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profete-
ren over vele volken, naties, talen en koningen. ” (Openb. 10:8-11, HSV) 
Hier is de apostel Johannes type van de Bruidsgemeente, met name van het “mannelijk” deel ervan (de zgn. mannelij-
ke zoon-groep). Openbaring 10:11 spreekt ons van een wonderbare getuigende bediening, waarin de Bruidsgemeente 
dan zal staan. Een bediening die ons, zoals zij hier (in Openbaring 10:11) weergegeven wordt, herinnert aan de woor-
den van Jezus in Mattheüs 5:13-14 (HSV), waar staat: 
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het 
deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. 
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.” 
“Zout” zal de Bruidsgemeente in deze geestelijk smakeloze tijd inderdaad zijn. “Bijtend zout” waarschijnlijk, ergernis 
verwekkend. Geheel de wereld zal haar getuigenis horen en de goddelozen zullen er zich meer dan ooit aan ergeren. 
Want het zal dan geen boodschap van genade en redding meer zijn, maar een oordeelsaankondiging (een zgn. “Jona-
bediening”; vergelijk Jona 3:4). Een aanwijzing voor de datering van dit gedeelte uit Openbaring 10 hebben wij in “het 
geopende boek” van de verzen 2 en 8. Het moet de tijd betreffen NA de volle openbaarwording van het Woord , en 
dus de tijd NA de opening van het 7 de zegel  (zoals al eerder vermeld in hoofdstuk 8 – zie noot

 2). Door de VOLLE IN-
WONING van het Woord – waarvoor het “eten” van het Boek nodig is – zal de Bruidsgemeente tot VOLMAAKTHEID 
gekomen zijn. En, zoals reeds eerder opgemerkt in hoofdstuk 9 (zie noot

 3), zal het Woord van God in de meest letterlij-
ke zin "vleesgeworden" zijn in diegenen, uit de Bruidsgemeente, die tot de mannelijke zoon-groep (gaan) behoren. 
Maar die VOLLE INWONING van het Woord zal niet alleen “zoet zijn als honing” – hetgeen doelt op een wonderheer-
lijke (geestes)ervaring – maar ook “bitter” (zie Openb. 10:9-10). Dat “bittere” kan natuurlijk wijzen op de oordeelsaan-
kondigingen die Johannes hierna nog moest uitspreken, waarbij hij de Bruidsgemeente in haar slotbediening typeert. 
Maar… in de eerste plaats spreekt het van de bitterheid die al diegenen in wie het Woord van God rijkelijk woont, in 
deze zondige wereld, moeten doormaken: een “kruisiging van het vlees” (de “buik” is de zetel van het lichamelijk-
vleselijk leven) die niet zelden ook de vormen van vervolging en verdrukking zal aannemen (zie Joh. 16:33). De 
Bruidsgemeente zal in deze tussentijd – tussen de geboorte van de mannelijke zoon en diens hemelvaart – de “bitter-

                                                           
2 Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie, over de opening van het 7de zegel:  
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 Open-
baring beschreven als het openbreken van een 7-voudig verzegeld Boek. ... Het spreekt vanzelf dat pas van VOLLEDIGE OPEN-
BARING kan worden gesproken, wanneer het 7 de zegel is verbroken . … 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 zeg-
gen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het kan niet an-
ders, 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 onder-
scheidt van de andere 6 zegels). (noot – AK) 
3 Overgenomen uit hoofdstuk 9 van deze studie:  
Dan volgt de geboorte van de “mannelijke zoon”  (zie Openb. 12:5). Deze “zoon” moeten wij ons niet voorstellen als één persoon. 
“Zoon” is hier, volgens ons, een verzamelnaam. Net zoals die ene “vrouw”3 (d.i. beeld van de Bruid, en wel: NA haar huwelijk) in 
Openbaring 12 staat voor de gehele Bruidsgemeente (meervoud), zo staat de “mannelijke zoon” voor een uitgelezen groep, een 
“keurkorps” (meervoud), dat uit de Bruidsgemeente zal voortkomen. Het zal een groep kinderen Gods zijn in wie het Woo rd van 
God opnieuw is “vleesgeworden”. … Alsdan zal de Bruidsgemeente letterlijk gekomen zijn “tot een (geestelijk) volwassen man” (d.i. 
gekomen tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus ” – zie Ef. 4:13). … Dit “Christus IN/onder u” spreekt in de eerste 
plaats van de INWONING van Jezus door (de vervulling met) Zijn Heilige Geest in de gelovigen, maar – zoals wij straks ook zullen 
opmerken als “de verzegeling” ter sprake komt – deze INWONING zal bij de “mannelijke zoon”  een zeer bijzondere zijn . … Tref-
fend is het dan ook, dat de volledige openbaarwording van het Woord onder de opening van het 7de zegel niet alleen de Gemeente 
tot de volmaaktheid leidt en de meest innige gemeenschap met het Woord (d.i. Jezus) – namelijk de huwelijksgemeenschap – 
brengt, maar ook de verzelfstandiging van het “Christus IN/onder u” in het naar buiten treden (het “geboren worden”) van de “man-
nelijke zoon-groep”. (noot – AK) 
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heid van het Woord” als geen enkele eerdere Gemeente smaken, maar des te vrijmoediger en vuriger zal alsdan haar 
getuigenis (de oordeelsaankondiging) zijn! 
 

In deze korte tussentijd zullen 4 grote plagen de mensheid treffen: de eerste 4 “bazuin-oordelen”.4 De aarde zal “be-
schadigd” worden, maar God zal ook dan Zijn kinderen weten te bewaren (Openbaring 6:6c en 7:3 duiden hierop). Elk 
van de “bazuin-plagen” zullen wij moeten beschouwen als één van de 7 stappen op de weg naar de openbaring van 
“de verborgenheid Gods” (zie Openb. 10:7, SV).  
Wij verwijzen hierbij nog maar eens naar wat hierover al eerder werd opgemerkt in de laatste 4 alinea’s van hoofdstuk 
8 en naar bijlage 4 (ook uit hoofdstuk 8, met de titel: ‘De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de ze gels en de 
bazuinen’ , hieronder nogmaals toegevoegd) . 

 

De 1ste bazuin  (zie Openb. 8:7) brengt de vernietiging van bijna alle aards geluk en welva art . “Bomen en gras” 
vormen tezamen een paradijselijk tafereel en staan ook voor het aardse “leefmilieu”. Deze “verellendiging” (d.i. grote  el-
lende die – wereldwijd – steeds rampzaliger wordt) zal mogelijk mede het gevolg zijn van klimatologische rampen. Het zal het 
definitieve einde betekenen van het zogenaamde “welvaartstijdperk”. 
 

De 2de bazuin  (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symbo-
liek van de Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan,  de geboorte, van het antichristelijk rijk , dat 
zich op de meest gruwelijke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal het 7de 
en laatste rijk zijn van de “tijden der heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verwijzen naar 
deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is slechts van 6 heidense rijken sprake, omdat het 1ste rijk dan al voorbijgegaan is 
en omdat het 7de rijk hier het Koninkrijk Gods – d.i. het 1000-jarig Vrederijk van Christus – moet zijn (zie Dan. 2:44). 
Het 1ste heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël gevoegd moet worden, is het Assyrische rijk, Daarna kwa-
men achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het Macedonisch-Griekse, het Romeinse en het “ver-
deelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij nu nog steeds. Het “rijk van de 10 te-
nen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7de of antichristelijke rijk zijn. Net als het Babylonische rijk, waarmee 
het ook vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk voorgesteld door een “berg”. In Jeremia 
51:25 (HSV) wordt het Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde richt,… die heel de aarde te gronde richt” en 
“een berg die in brand staat”, benamingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 be-
schreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, zo u wilt, het proto-antichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylo-
nisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-
tribulationale)5 optreden van het antichristelijke rijk zal grote beroering in de “volkerenzee” teweegbrengen, hetgeen 
(vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde deel van de zee wordt bloed” lezen wij in Openba-
ring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een combinatie van aardse machten – de 10 horens van Openbaring 12:3 
en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren van het definitieve antichristelijke r ijk al weer beter zicht-

                                                           
4 Zie eventueel hoofdstuk 8 van de ‘vers voor vers’ studie van het Boek Openbaring, met de titel: “De bazuinen gaan klinken ”, van 
Bijbelleraar CJH Theys, op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com. (noot – AK) 
5 Pre-tribulationale = Nog vóór de (eigenlijke of echte) grote verdrukking. (noot – AK) 
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baar zijn (het zgn. 10-statendom – zie noot
 6). God gebruikt in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging 

van de (ONbekeerlijke) volkeren/mensheid, zoals Hij daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte 
(vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 alsmede 45:1). 
 

De 3de bazuin  (zie Openb. 8:10-11) brengt een complete vergiftiging van gemoed en denken op aarde  (“fonteinen” 
[SV] zijn bronnen van zedelijke beginselen, “rivieren” staan voor de loop, de verbreiding, van deze beginselen – de 
“stromen van beschaving”). De oorzaak is de val uit de hemelse regionen van een “ster”, die de naam “Alsem” ont-
vangt, welke naam ontleend is aan een zeer bittere plant. Wij zullen bij deze “ster” aan een geestelijk leider moeten 
denken, die een zeer verderfelijke en “bittere” leer verspreidt. Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een eerste 
manifestatie van de “valse profeet”  (zoals ook E. van den Worm meent, in “Aantekeningen bij het boek Openba-
ring”, blz. 71 – zie noot

 7). Wanneer in Openbaring 13:11 sprake is van het “opkomen” van de valse profeet (het “andere 

                                                           
6 Lees Daniël 2:41-44. Met de 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem, zijnde een verdeeld en antichristelijk  koninkrijk – wordt het 
zgn. 10-statendom, nu beter bekent als het Verenigd Europa, bedoeld.  
a. Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in 
10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist 
voort. (noot – AK) 
b. Uitgebreide uitleg: “Het antichristelijk 10-statendom van ijzer en leem.  Tot slot zien wij aan het beeld uit de droom van Nebu-
kadnezar 2 voeten met 10 tenen van ijzer vermengd met leem . Van het hoofd naar beneden gaande tot en met de benen, is het 
profetisch Woord geschiedenis geworden. Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, een Grieks en een Romeins Wereldrijk 
gekend. Wat nu verder volgt ligt in de (nabije) toekomst . De profetie van Daniël moet in deze nog vervuld worden, en de tijd is niet 
ver meer! 
Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die zich zullen manifesteren op het einde van deze tijdsbedeling. Zij zullen 
tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de antichrist staan, die hen met hem wereldmacht zal geven. Onze huidige wereld 
zal straks, in de tijd van het absolute einde, door 10 wereldheersers onder de antichrist geregeerd worden. Tien  is het symbolische 
getal van volkomenheid . Hier van volkomen wereldheerschappij. 
In het (kleiachtig) leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden wij een symbool voor de stem van het volk . Die zal in de komende 
dagen zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen doen gelden, zoals nu in de democratie. … De vermenging van ijzer met leem 
spreekt ons enerzijds van de onbuigzaamheid van een dictatoriaal gezag, anderzijds van een listig spelen met de democratische 
gedachte, die in feite niet veel te betekenen zal hebben. Zo spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag van “volksdemocratieën”, 
die met democratie zelf niets van doen hebben. 
Deze 10 “koninkrijken” die straks op de aarde gevonden zullen worden, vormen samen het antichristelijk 10-statendom . U ziet die 
nu al ingeleid worden. Wij kennen een organisatie die EEG genoemd wordt, de Europese Economische Gemeenschap. Deze omvat 
nu al 10 landen (geschreven omstreeks 1970). Deze landen willen thans elkaar zoeken en vinden op economisch-sociaal terrein. Ze 
zullen straks (echter) niet alleen op economisch terrein, maar zich ook politiek verenigen: Het in West-Europa zetelende 10-
statendom, het herboren Romeinse Imperium, dat wereldheerschappij zal uitoefenen. Over dit alles zal de antichrist zijn dictatoriale 
scepter zwaaien. Hij komt voort uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 rijken en hij zal de wereldlijke en geestelijke macht, die 
dan in zijn handen zullen zijn, gebruiken om – over de ruggen van deze 10 – te komen tot waar hij wezen wil.  
Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op ver schillende manieren uitgebeeld: 

1. In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar (zie Dan. 2:43-45) 
2. In het gezicht dat Daniël kreeg van het vierde dier, waar sprake is van 10 hoornen (zie Dan. 7:7, 20 en 24). 
3. In de “grote, rode draak” van Openbaring 12:3, die ook 10 hoornen heeft. 
4. In het “beest” van Openbaring 13:1, eveneens met 10 hoornen. 
5. In het “scharlaken-rode beest” van Openbaring 17:3, 12 en 16, ook met 10 hoornen.“ (noot – AK) 

Tot zover, uit de – zeer uitgebreide – Bijbelstudie: “Het Boek Daniël ” van CJH Theys, blz. 56-58, geschreven omstreeks 1970.  
• PS: Omdat deze studie (vanwege tijdgebrek) voorlopig nog niet digitaal beschikbaar komt, hebben we gemeend er goed aan te 

doen om deze waardevolle studie – met een  ‘vers voor vers’ uitleg  – voor belangstellenden alvast (onuitgewerkt) op onze 
website www.eindtijdbode.nl te plaatsen.   

7 Uitleg van Openbaring 8:10-11 – over het 3e bazuinoordeel:  
Hier wordt “een GROTE STER”,  genaamd “Alsem”,  brandende als een fakkel, UIT DE HEMEL GEWORPEN , die dan alle “wa-
terenbronnen en rivieren” met haar DODELIJKE  BITTERHEID vervult, waardoor velen zullen sterven. 
Deze toekomende gebeurtenis kan m.i. nooit letterlijk worden genomen: een brandende meteoriet, die het alleen heeft gemunt op 
“rivieren en hun bronnen”. Dit Schriftgedeelte moet dus wel figuurlijk worden opgevat. 
Een “ster”  staat in Gods Woord vaak symbolisch voor een KONIN G of een LEIDER  (zie Num. 24:17, Job 38:7, Matth. 2:2, 1 
Kor. 15:41 en Openb. 2:1). 
Deze ster “BRANDDE als een fakkel”, hetgeen wil zeggen dat zij onder Gods OORDELEND VUUR staat. Bovendien is zij “uit de 
hemel gevallen”. Onwillekeurig denken wij dan aan satan, die uit de hemel viel, volgens Jezus in Lukas 10:18. 
Hier betreft het dus een in zonde gevallen “kind van God” van groot formaat en met GROTE INVLOED op de christenheid, die uit 
zijn GENADEPOSITIE (de hemel, beeld van zijn “hemelse handel en wandel”) neervalt op de aarde, waardoor hij weer VLESELIJK 
en MATERIALISTISCH denkt, vele gelovigen met zich meetrekkende. Vormt dit een profetie over de komst van de “VALSE PRO-
FEET”? (zie Openb. 13:11-18). 
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beest, uit de aarde”), behoeft dat nog niet te betekenen, dat wij hem niet eerder in het boek Openbaring kunnen tegen-
komen. Bedenk, dat het boek tafereelsgewijs is opgebouwd (zie hoofdstuk 3 van deze studie). Als de valse profeet in 
het tafereel van Openbaring 13 op een gegeven moment “opkomt”, houdt dit in, dat dan de schijnwerper op hem wordt 
gericht om zijn rol in de tijd van de grote verdrukking te belichten. Zo is het ook met de in Openbaring 13:1 “opkomen-
de” antichrist. Wij zullen hem, ondanks dit “opkomen” hier, al eerder tegenkomen in Openbaring 9:1. 
Om terug te komen op de valse profeet, er is in Openbaring 8:10 sprake van “gevallen uit de hemel”8. Er is dus reden 
om aan te nemen, dat het hier om een gevallen christelijke leider gaat. Als gevolg van de val van deze prominente fi-
guur zal er in die dagen ongetwijfeld een grote afval van het geloof zijn (ook onder de zgn. “dwaze maagden gelovi-
gen”9). Wellicht is deze afval nog te rekenen tot de in Openbaring 12:4a beschreven geloofsafval (die wij eerder be-
handelden in hoofdstuk 9 – zie noot

 10). 
 

Na het klinken van de 4de bazuin  (zie Openb. 8:12) wordt de aarde in een onnatuurlijke DUISTERNIS gehuld. Mogelijk 
zal dit een letterlijke duisternis zijn (zoals destijds in Egypte), als gevolg van een kosmische ramp (een “bijna-botsing” 
met een komeet of planeet bijvoorbeeld; denk aan de theorieën van prof. I. Velikovsky11), maar zeer zeker zal die let-
terlijke duisternis bovenal aangeven en onderstrepen hoe groot de GEESTELIJKE DUISTERNIS is, waarin de wereld 
zich in dat uur van haar geschiedenis – vlak voor de grote verdrukking – zal bevinden. De geestelijke duisternis zal er-
door geïntensiveerd worden. Gesteld zou kunnen worden dat de geestelijke duisternis zo groot zal zijn, dat het zelfs in 
de zichtbare wereld tot uitdrukking moet komen. In profetische taal uitgedrukt: Het zal dan “midder nacht” in de 
wereld zijn  (vergelijk Matth. 25:6)! 
 

Tijdens deze eerste 4 bazuinoordelen begint datgene, wat in de grote verdrukking tot volle ontplooiing zal komen. Lu-
kas 21:25-26 vat de gebeurtenissen van deze “tussentijd” (het “voorportaal” van de grote verdrukking) samen, maar 
heeft evenzogoed betrekking op de tijd van de grote verdrukking zelf (terwijl sommige van de hier genoemde tekenen 

                                                                                                                                                                                                                   
De “rivieren en bronnen” symboliseren het geestelijk/christelijk denken en de geestelijke/christelijke beginselen van de volkeren. 
Deze gevallen geestelijke/christelijke leider maakt, dat VELEN van de kinderen Gods in geestelijke zin worden gedood als gevolg 
van zijn “Alsem-leer”. Hebben wij hier misschien te maken met de GROTE AFVAL, die door Paulus werd geprofeteerd; een afval, 
die komen zou vóór het inluiden van de grote verdru kking, en vóór het optreden van de antichrist?  (zie 2 Thess. 2:3). 
Ook wordt ons geprofeteerd, dat de “STAART van de grote draak” (d.i. de satan) – dus: dat de laatste openbaringsvormen van sa-
tan in de eindtijd – ⅓ van de sterren des hemels (beeld van de kinderen Gods) neer zou werpen op de aarde (zie Openb. 12:4). Ook 
hier is er dus sprake van een GROTE AFVAL!  
Tot zover het betreffende gedeelte (van blz. 71) uit bovengenoemde studie. (noot – AK) 
8 Met “de hemel” wordt hier “het Koninkrijk der hemelen op aarde ”, namelijk de Gemeente  bedoeld. Zie ook nog noot 7. (noot – AK) 
9 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). 
10 Overgenomen uit hoofdstuk 9 van deze studie: 
In Openbaring 12:2-4 lezen wij over de “zwangerschapstijd”  van de Bruid/Bruidsgemeente. Het zal een tijd van benauwdheid en 
verdrukking voor haar wezen. Wij lezen niet alleen over “barensnood” en barensweeën” (zie Openb. 12:2), maar ook over vervolgin-
gen waaraan de Bruid/Bruidsgemeente zal zijn blootgesteld (zie Openb. 12:4b). In dezelfde tijd bereikt de geloofsafval – ook onder 
de zgn. “dwaze maagden-gelovigen” – haar hoogtepunt. Deze afval wordt in Openbaring 12:4a voorgesteld als een uitrukken uit hun 
plaats van een derde deel van de sterren des hemels, door het optreden van valse profeten en valse leraren, de “staart” van de 
draak, dat is: satan (vergelijk Jesaja 9:14). 
11 Zie eventueel hoofdstuk 3 van bijgaande Link: http://www.metahistorie.nl/referenties/paas%20over%20goden.htm over: De cata-
strofetheorie van prof. dr. Immanuël Velikovsky .  
Kort gedeelte hieruit: Uit Genesis 1:2 kan blijken dat de gehele aarde is getroffen door een enorme ramp. In de wetenschap is er 
meer en meer bekend geworden over de wereldwijde rampen op onze planeet zowel in de voormenselijke als in de historische tij-
den door oorzaken van buiten af. De wetenschap van het verleden brengt een groot aantal van deze zaken aan het licht, die vele 
Bijbelplaatsen voor wat de grote catastrofen betreft, verduidelijken. Dat er regelmatig catastrofen plaatsvonden, reeds vóór het ont-
staan van de mens, is een bekend feit. Een catastrofe in het heelal uit zich onder andere door een astroïden-gordel. Zo ligt het voor 
de hand, dat de om hun as wentelende astroïden of brokstukken tussen Mars en Jupiter afkomstig kunnen zijn van een geëxplo-
deerde planeet als gevolg van buitenaardse storingen, niet alleen in de energie en de zwaartekracht, maar ook in de elektromagne-
tische velden en krachten. 
Talloze feiten heeft de Russische Jood, prof. dr. Immanuel Velikovsky bijeen gebracht uit allerlei takken van wetenschap. Na bestu-
dering van de ontdekkingen van Velikovsky heeft Einstein vlak voor zijn dood met diens visie en theorieën ingestemd. Velikovsky's 
eerste boek 'Worlds in Collision', dat in 1949 verscheen, is een overtuigend boek, dat fascineert van begin tot einde en is daarom 
een internationaal succes geworden. Het toont aan, dat de bijna botsing met komeet, later planeet, Venus in ongeveer 1450 voor 
Christus en de bijna botsing met Mars rond 700 voor Christus wereldcatastrofen veroorzaakten. De invloed van dergelijke storingen 
in het heelal liet ook de aarde vóór en na de schepping van de mens niet altijd onberoerd. (noot – AK) 
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– zoals benauwdheid van de volken, vrees, onrust in de volkerenzee – zelfs ook al eerder in de eindtijd gesignaleerd 
zullen worden). 
 

Na deze 4 bazuinoordelen kondigt Jezus Zelf, in het visioen aan Johannes, het begin van de grote verdrukking aan 
(zie Openb. 9:1-12). Hij, Jezus, is de “engel”  (de grondtekst spreekt van “arend” – ter vergelijking: de Bruidsgemeen-
te wordt, op grond van Lukas 17:37 [SV]

12 en Openbaring 12:14, wel genoemd de Gemeente van “arendsheiligen”) van 
Openbaring 8:13.  Het drievoudig “wee” dat Hij aankondigt (zie Openb. 8:13 en 9:12), heeft betrekking op de 3 laatste 
bazuinoordelen (de nummers 5, 6 en 7), volgens welke de GROTE VERDRUKKING in 3 tijdvakken kan worden ver-
deeld. 

 
H. Siliakus 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 
 
 

Einde van deel 6 (‘hoofdstuk’ 10) 
 

                                                           
12 Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord A RENDEN uit de Statenvertaling.  Zowel de HSV als de NBV hebben dit 
woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de let-
ter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, het 
LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt ” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6).  
• Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. 

Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal 
zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie 
Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt 
door de CONTEXT bevestigd. 

Arendsheiligen  zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want: 
• In Jes. 40:31 lezen we: “Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij vare n op met vleuge-

len als arenden ; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, 
die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen 
“die aangenomen zijn  tot leden van de Bruid” vergaderd  zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Luk. 17:37) dat ze “als 
arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij  heb-
ben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. 

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aar de”, van 
E. van den Worm. (noot – AK). 


