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Opeenvolgende profetische gebeurtenissen
voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling

(deel 1)

Inleiding
Hoewel de “opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling”
een veelomvattend onderwerp is, hebben wij toch niet langer willen wachten. Wij hebben daarvoor meer dan één reden:
1. de tijd snelt met een duizelingwekkende vaart,
1
2. de ‘tekenen der tijden’ – waartoe de huidige wereldcrises in de allereerste plaats behoren! – tekenen zich hoe
langer hoe scherper af op het canvas van de historie,
3. de Schriftopenbaring, onder de zalving van Gods Geest verdiept zich, en
4. de Wederkomst van Christus is zoveel dichterbij gekomen…
En hiermee noemen wij u dan de voornaamste redenen.
Dit alles, en nog méér daarnaast, dringt ons om – in het geloof – de pen weer op te nemen, om zodoende (langs deze
weg) u allen bekend te maken met hoogst belangrijke zaken. Zaken, waarmee ALLEN – zowel gelovigen als ongelovigen! – binnen afzienbare tijd zullen worden geconfronteerd:
• wereldomvattende gebeurtenissen, die alle hun loop zullen hebben, als vervulling van Goddelijke profetieën (voorspellingen);
• manifestaties, waaraan géén einde kunnen worden gemaakt, hoe vindingrijk mensen ook kunnen zijn en hoe groot
ook de machten die door hen in het geweer kunnen worden geroepen; hoe geweldig ook de krachten, die de
steeds aan terrein-verliezende mensheid daartegen zal aanwenden.
Als God spreekt, wie zal Hem de Mond stoppen? Er staat nog altijd geschreven: “Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt
en het staat er" (Ps. 33:9). Wie is machtiger dan de Here God, Schepper van hemel en aarde? Het is daarom raadzaam, méér dan ooit tevoren, acht te hebben op het profetische Woord:
• “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een
lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart" (2 Petr. 1:19,
HSV).

1

Zie de studie “Moeten wij op ‘de tekenen der tijden’ letten?”, van H. Siliakus. (Zie ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com,
op de datum 24-1-2011). (noot – AK)
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Moge de Here Jezus Christus ons allen hierin helpen en ons bovendien Zijn rijke genade schenken, opdat wij zullen
volharden in het "geloof naar de Schriften" en zullen "leven zoals wij bidden". Want ons wordt aangezegd te “verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid (SV: verlossen van alle ongerechtigheid) en voor Zichzelf een eigen volk zou REINIGEN, ijverig in goede werken" (Tit. 2:13-14, HSV).
Amen.

Hoofdstuk 1

De geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de laatste dagen, resulterend in de
"Vrouw" van Openbaring 12:12
Zoals wij reeds in eerdere studies hebben mogen zien en verstaan, wordt in de Bijbel over de UITSTORTING van de
3
Heilige Geest gesproken als "de Spade-Regen".
4
De profeet Joël heeft van deze UITSTORTING geprofeteerd (in Jl. 2:28-29) en de vervulling van deze profetie begon
ste
5
plaats te hebben op de 1 Pinksterdag (zie Hand. 2:1-4) in de Nieuwe Tijdsbedeling en werd bevestigd door de apostel Petrus in zijn rede op die gedenkwaardige dag te Jeruzalem:
• “Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal UITSTORTEN van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen
visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die
dagen van Mijn Geest UITSTORTEN en zij zullen profeteren.” (Hand. 2:16-18, HSV)
Halleluja!
Wanneer wij de Griekse Lexicon van het Nieuwe Testament opslaan, en de Amerikaanse uitgave van "The Amplified
New Testament”, dan lezen wij daar een verklarende tekst betreffende deze Profetie die op het volgende neerkomt:
"…telling forth the divine counsels and predicting future events pertaining especially to God's kingdom" (blz. 426). Deze uitleg staat vermeld tussen de verzen 18 en 19 van het Boek Handelingen en doet ons duidelijker verstaan: Gods
VOORNEMEN en BEDOELING, namelijk: "de voorzegging van Goddelijke raadslagen en toekomstige gebeurtenissen, die in het bijzonder betrekking hebben op het Koninkrijk Gods en daarmee dan ook in direct verband
staan". En zo is "de strekking" van ALLE profetie in de gemeentelijke tijdsbedeling (de periode van Zijn Geest en genade, van in totaal 2000 jaar, waarin wij nu nog leven – noot AK); tenminste, zo behoort het te zijn en zo zal het ook geschieden, zo waarachtig als de Here God leeft en de Heilige Geest de gelegenheid wordt geboden om tot Zijn recht te
6
komen in Zijn bediening en manifestatie in de Gemeente, het mystieke Lichaam van de Levende God.
Deze geprofeteerde Spade-Regen,7 de UITSTORTING van de Kracht van de Heilige Geest in deze tijdsbedeling van
genade, zal de grootste opwekking aller tijden tot gevolg hebben. En deze, op haar beurt, zal ons de vervulling
brengen van Gods profetie:
• “En er verscheen een GROOT TEKEN in de hemel: een VROUW, bekleed met de ZON, en de MAAN was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van TWAALF STERREN." (Openb. 12:1, HSV)

2

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW van Openbaring
12?”, van A. Klein. (noot – AK)
3
Zie eventueel de studie “De ‘Spade Regen opwekking’”, van H. Siliakus. (Zie ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com, op de
datum 24-4-2010). (noot – AK)
4
Joël 2:28-29, “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.”
5
ste
De Nieuwe Tijdsbedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1 ) komst aangeeft. (noot – AK)
6
Zie eventueel de vervolgstudie “De Gever en Zijn Gaven, deel 2: De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest”, van CJH
Theys. (Zie ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com, vanaf de datum 10-10-2010 elke maand 1 hoofdstuk). (noot – AK)
7
Zie noot 3.
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Noot AK:
Wij willen hier – voor alle duidelijkheid – eerst de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen
wij alsdan het volgende vaststellen:
ste
ste
•
De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1 “Persoon” (beter gezegd: de 1 Open8
baringsvorm – zie noot ) van de Godheid.
•
De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de lede
de
vende God en de 2 “Persoon” (beter gezegd: de 2 Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur.
de
•
De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3 “Persoon” (beter
de
gezegd: de 3 Openbaringsvorm) van de Godheid.

Het resultaat van deze ‘wereldwijde opwekking door Gods Geest’ zal straks dus zijn: de ‘manifestatie’ (d.i. de openbaring, het openbaar/zichtbaar worden) van een ‘volmaakte Gemeente’, het Bruidslichaam van onze Here Jezus Christus, zoals Hij die Zichzelf heeft voorgesteld en zoals er geschreven staat:
•
“…OPDAT Hij haar (d.i. de Bruidsgemeente) zou HEILIGEN, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
OPDAT Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks,
maar dat zij HEILIG en smetteloos (SV: ONBERISPELIJK) zou zijn." (Ef. 5:26-27, HSV)
Een glorieuze Gemeente dus, die daar zal zijn "niet door kracht, noch door geweld", maar door de werkingen van de
Geest van God in Zijn verheven ambten en bedieningen, welke WERELDWIJD gekend zullen worden door Zijn (Gees9
tes)gaven en in Zijn vruchten. Want er staat geschreven: “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen,
maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt" (1 Kor. 12:4-6, HSV). En zoals de Godheid in Zijn Drie-eenheid (zie
10
noot AK) – als Vader, Zoon en Heilige Geest – betrokken was/is in de constitutie van het Lichaam (dat is: Zijn ware
11
Gemeente), net zo is de Godheid Zelf direct betrokken bij alles wat Zijn Heiligdom, Zijn Tempel (hier: het beeld van
de Bruid/Bruidsgemeente, waarin Hij TEN VOLLE ‘woont en troont’ – noot AK), aangaat. Glorie voor God! Hij IS en
BLIJFT ACTIEF door alle eeuwen en ofschoon Drie-enig in Wezen, is het beoogde doel hetzelfde: “één Lichaam en
één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is" (Ef. 4:4-6, HSV).
Opererend in Zijn Lichaam, heeft Hij “sommigen GEGEVEN als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars" (Ef. 4:11, HSV). En “God nu heeft sommigen in de Gemeente een plaats gegeven (SV: in de Gemeente gesteld) ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen" (1
Kor. 12:28, HSV). Als "mede-arbeiders Gods" heeft Hij hen allen nodig “om de heiligen toe te rusten (SV: tot de VOLMAKING van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus" (Ef. 4:12, HSV).
Deze ‘Spade-Regen’ (de geprofeteerde UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd) zal gaandeweg toenemen
in kracht… druppels worden stromen en weldra zal een stortvloed van Goddelijke zegen neervallen op deze aarde. Velen van ons zullen dit bovennatuurlijk evenement meemaken en zullen getuigen zijn van het straks historische
feit, dat “het zal gebeuren dat alle levende wezens (SV: ziel) die er wemelen, overal… zullen LEVEN. Daar zal zeer veel
vis zijn (beeld van “gewonnen zielen”, denk aan “Ik zal u vissers van mensen maken” – zie Matth. 4:19), omdat dit (LEVEND-makende) water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en LEVEN. Verder zal het gebeuren dat er

8

In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE 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. geslagen) (zie Exodus 25:18). 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 EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. 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:
ste
1. de 1 Openbaringsvorm van God: de Vader
de
2. de 2 Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de
3. de 3 Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – ook nog de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest”. (noot – AK)
9
Zie noot 6.
10
Zie noot 8.
11

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – 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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vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van
elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee" (Ezech. 47:9-10, HSV – lees zelf vers 1-10 helemaal).
Allen die GEROEPEN zijn door de Here God en daartoe dus ook door Hem GEZET, GESTELD of GEZONDEN zijn,
zullen het VOLLE Evangelie prediken "vanaf Engedi tot EnEglaïm"… dat is: "vanaf het Kruis en het reinigend Bloed
12
van Christus, tot Pinksteren en de Doop met de Heilige Geest" (lees Hebr. 9:11-15 en Hand. 2:4). En alles zal geschieden overeenkomstig het profetisch Woord, “totdat wij ALLEN komen tot de eenheid van het geloof en van de
kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (SV: volkomen) man, tot de maat van de grootte van de volheid
van Christus, OPDAT wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat
wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk
Christus" (Ef. 4:13-15, HSV). Amen.
De werking, de weg en het doel van de Heilige Geest als Jezus' Plaatsvervanger op aarde (de Parakletos, in Wiens
tijdsbedeling wij nù leven en onder Wiens eminente en supreme leiding de Gemeente zàl komen tot de geprofeteerde
13
VOLMAAKTHEID in Christus ; niet in de hemelen, maar straks hier op aarde) zijn in het Woord van God duidelijk
aangegeven. Niemand behoeft (geestelijk gezien) te dwalen! Wat wij allen van node hebben, ieder uur van de dag,
is de Zalving van Gods Geest.
Hem zij de glorie!
Wij zijn nu gekomen tot de beschouwing van het "grote wonder in de hemel" (volgens Openb. 12:1)
Het is die "Vrouw", die bekleed is met de zon en de maan onder haar voeten heeft en op haar hoofd een diadeem (een
kroon dus) met 12 sterren… Deze “Vrouw” is het zuivere beeld van de BRUIDSGEMEENTE (het Bruidslichaam) van
de Here Jezus Christus, bekleed met de volheid en kracht van de levende God; de gerestaureerde en volmaakte Ge14
meente, aangedaan met alle macht en kracht van Christus, haar Hemel-Bruidegom. Geen wonder, daar Jezus Christus Zelf gezegd heeft: “Mij is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde" (Matth. 28:18, HSV).
Wij zien deze "Vrouw" uit Openbaring 12:1 "staan op de maan", die zich "onder haar voeten bevindt". Het is dezelfde
15
maan die straks, volgens Goddelijke profetie, veranderd zal worden in bloed (zie Joël 2:30-31 ). Het symbool van de
BLOEDVERZOENING van en door Jezus Christus. Halleluja! In de laatste dagen zal de Bruidsgemeente rotsvast blijven staan op de "verzoening" door het "gebroken lichaam en uitgestorte bloed" van haar Here en Hoofd. Deze maan is
16
het Schriftuurlijk teken van de Zoon des mensen (zie Matth. 24:29-30) in de hemel.
De sterren waarvan hier gesproken worden zijn het symbool van de Heilige Geest in Zijn menigvuldigheid van werk en
17
bediening IN en DOOR MENSENKINDEREN! Dit getuigenis staat onweerlegbaar vast (zie Openb. 1:16 en 20b ). Zij
vormen tezamen een "kroon"..., bekleden dus (geestelijke) "top-functies", "leiders-posities" van de hoogste rang. Zij
12

Hebreeën 9:11-15, “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de
meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet
door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor
een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest
Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! En daarom is Hij
de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder
het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.”
Handelingen 2:4, “En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf
uit te spreken.”
13
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”, van E.
van den Worm. (noot – AK)
14
Zie eventueel op onze website de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm. (noot –
AK)
15
Joël 2:30-31, “Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd
worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HERE komt, die grote en ontzagwekkende.”
16
Mattheus 24:29-30, “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet
geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de
hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de
Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.”
17
Openbaring 1:16, “En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn
gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.”
Openbaring 1:20b, “de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de
zeven gemeenten.”
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stellen dan ook 12 mannen voor, de 12 zgn. Spade-Regen-apostelen, die het Bruidslichaam (d.i. de Gemeente van
Eerstgeborenen) zullen uitleiden naar de VOLMAAKTHEID gedurende de verschrikkelijke en gruwelijke en afschuwwekkende tijd van de "verwoestende gruwel" in de laatste dagen, dit wil zeggen: op het einde ervan…
De zon, tenslotte, is het symbool van de Vader als de Bron van leven-WEKKENDE kracht en liefde.
En zo mogen wij dus verstaan, dat zon, maan en sterren de door God geschapen symbolen zijn van de Godheid Zelf.
Wanneer wij in dit verband dan nog lezen: “Want Zijn ONZIENLIJKE DINGEN worden, van de schepping van de wereld aan, uit de schepselen verstaan (d.i. gekend) en doorzien, beide Zijn EEUWIGE KRACHT én GODDELIJKHEID,
opdat zij (de ongelovigen) niet te verontschuldigen zouden zijn" (Rom. 1:20, SV), dan is in dit visioen (van Openb. 12:1)
sprake van de MANIFESTATIE van de VOLHEID van de GODHEID LICHAMELIJK, waarmee het Bruidslichaam straks
wordt bekleed en waardoor het bekwaam gemaakt wordt om "de werken Gods" te werken in haar laatste bediening in
de wereld, temidden van een "krom en verdraaid geslacht"!

Hoofdstuk 2

De Vrouw van Openbaring 12:1
Haar positie, roeping en plaats ten tijde van de ‘grote verdrukking’ en vóór de Wederkomst (of
Openbaring) van de Here Jezus Christus in heerlijkheid.
Wij hebben al uit Gods Woord mogen leren dat deze "Vrouw" de "tot volmaaktheid gekomen Gemeente van onze Here
Jezus Christus" is (zie Ef. 5:27) "in de laatste dagen", dat wil zeggen "op het einde van de tijdsbedeling van de Heilige
Geest". Deze periode (van in totaal 2000 jaar) is tevens de tijdsbedeling van genade, waarin wij vandaag de dag nog
leven en waaraan spoedig een einde komt.
Deze “Vrouw” (de Bruidsgemeente) is tot deze volmaaktheid in Christus gekomen dank zij het Schriftuurlijke feit dat
haar Here en Hemelbruidegom heeft voorzien in datgene wat dienen moet “om de heiligen toe te rusten (SV: tot de
VOLMAKING van de heiligen) tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus" (Ef. 4:12, HSV).
Daarom en daartoe heeft Hij “sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten
en nog weer anderen als herders en leraars" (Ef. 4:11, HSV). En al dit werk van bediening IN en DOOR de kracht van
Gods Geest vindt voortgang… “totdat wij ALLEN komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon
van God, tot een volwassen (SV: volkomen) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus". (Ef. 4:13,
HSV).
Eerder is zij beslist niet "die Gemeente zonder vlek of rimpel" (zie Ef. 5:27), maar… Gods raadsplan ZAL worden afgewikkeld in de VOLKOMEN harmonie tussen profetie en vervulling! Wie deze onomstotelijke waarheid nog niet heeft
leren onderscheiden, is nog een betreurenswaardige ‘stumper’ op het gebied van de bestudering van het profetisch
Woord. Wat hij/zij nodig heeft? Teruggaan naar de tijd "vanaf het begin…" en zich laten leiden door de "Openbaarder
van Gods geheimenissen": de Heilige Geest. Hij, dat is Gods Geest, leidt ons in "HEEL de waarheid"; zodra wij alle
EIGEN overleggingen, inzichten, denkbeelden/opvattingen, en leringen/leerstellingen – gevormd door traditioneel onderricht, door studies die NIET onder de zalving van Gods Geest tot stand zijn gekomen, enz. – terzijde leggen. Voorwaar, het is geen gemakkelijke taak, want het menselijk "gevoel", dat o zo dikwijls wordt versleten voor "geloof", laat
zich niet zo maar verdringen; maar het is de moeite alleszins waard en ABSOLUUT NOODZAKELIJK ons alleen te
verlaten op Zijn verheven leiding, in het bijzonder, waar het gaat om de interpretatie van het profetisch Woord van
God. Zolang wij NIET willen "zien" en verstaan, wat Hij alléén kent en ons wil openbaren, blijven wij “(geestelijk gezien)
kinderen… heen en weer geslingerd door de golven (SV: als de vloed bewogen) en meegesleurd door elke wind van leer,
door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden" (Ef. 4:14, HSV).
Als de geprofeteerde manifestatie van “de volheid van de Godheid lichamelijk" (zie Kol. 2:9-10) in het "BRUIDSLICHAAM" plaats vindt, dan is de Bruidsgemeente gekomen in de staat van de 5 WIJZE MAAGDEN (zie Matth. 25:4, 910), die op het “te middernacht klinkende geroep” de BRUIDEGOM tegemoet gingen (zie Matth. 25:6), “en zij die GE18
REED waren, gingen met Hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten" (Matth. 25:10b). Aangezien deze
tekst de kern-en-sleuteltekst is in het hele profetische gebeuren, geloven wij op grond van de openbaring door Gods
19
Geest, dat de VROUW van Openbaring 12:1 behoord tot het BRUIDSLICHAAM van 5 WIJZE MAAGDEN, "die allen
18

Zie noot 14.

19

Voor alle duidelijkheid: VOOR de Bruiloft van het Lam wordt deze VROUW genaamd: de BRUID (van Christus). Maar NA de
Bruiloft van het Lam is zij Zijn VROUW. Net als in het natuurlijke leven. (noot – AK)
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met de BRUIDEGOM INGINGEN tot de BRUILOFT", omdat van deze wijze maagden wordt gezegd dat zij in Gods
ogen "GEREED waren" (volgens Matth. 25:10). Halleluja!
Het RESULTAAT (je zou ook kunnen zeggen: de VRUCHT) van dit "ingaan tot de bruiloft" wordt ons meegedeeld met
deze woorden: “En zij was ZWANGER en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren" (Openb.
12:2, HSV). Wij maken hier dus kennis met een, in Gods ogen, GEHUWDE VROUW, (voorheen) de BRUID VAN
CHRISTUS! En het is ook alleen maar deze Bruid die in HUWELIJKSTROUW (en “in de Geest”, door het volkomen
“één-van-Geest-zijn” van Bruid en Bruidegom) “GEMEENSCHAP HEEFT” met de Here Jezus Christus, haar Bruidegom. Deze Bruiloft, dit huwelijk nu, staat spoedig te gebeuren en is dus een “echt” HUWELIJKSVERBOND. Anders
kan de "uitkomst" nooit “het baren van een mannelijke ZOON" , als “vrucht” van hun “gemeenschap” zijn (zie Openb.
12:2-5).20
Een correcte interpretatie van alle gebeurtenissen welke worden genoemd in Openbaring 12, zal alle twijfel opheffen
en het christenhart rustig, en vervuld van de volle zekerheid van het geloof, doen kloppen. Prijst de Here! Bovengenoemd huwelijk ZAL plaats (moeten) vinden vóór de "tijd van de grote verdrukking" want het profetisch Woord
leert, dat:
1. "de buitenste duisternis" in de "gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft" (zie Matth. 22:13), de profetische periode is
van "de grote verdrukking": de laatste 3½ jaar van de Gemeentelijke tijdsbedeling; en
2. “de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was"
en “buiten het bereik van de slang (d.i. de antichrist die, tijdens de grote verdrukking van 3½ jaar, regeert)" (zie Openb. 12:6,
14).
Het is haast niet te geloven dat (in het licht van de profetische Schriften) velen nog denken en leren dat de Bruidsgemeente van Jezus Christus door de grote verdrukking zal gaan. Zij zal persé NIET gaan door die periode van 1260 dagen (d.i. de 3½ jaar die de grote verdrukking duurt – zie o.a. Openb. 12:6)! Dat deel van de Gemeente – óf om de
woorden van Jezus' eigen gelijkenis te gebruiken (in Mattheüs 25): dat deel van "het Koninkrijk der hemelen” – dat wèl
zal gaan door deze periode van 3½ jaar (of 1260 dagen), is dat deel van de Gemeente dat bestaat uit "de 5 DWAZE
21
MAAGDEN", óf zoals in Openbaring 12:17 vermeld staat: "de OVERIGEN van HAAR ZAAD". Dat zijn dus gelovigen/christenen die behoren tot HETZELFDE LICHAAM van Christus! Want, en dit kan niet worden geloochend, zij behoren – volgens Jezus' eigen woorden – eveneens tot datzelfde “Koninkrijk der hemelen" (zie Matth. 25:1-3) en, net als
die andere 5 "wijze maagden", zijn zij MAAGDEN (d.i. REIN) en hebben LAMPEN maar geen RESERVE-OLIE!
Ook in Noachs tijd was er (alleen) redding voor de "rechtvaardigen". De ark werd, in opdracht van God, door Noach
gebouwd voor de redding van de “rechtvaardigen”, maar… alleen Noach en zijn huisgezin gingen IN de ark, omdat zij
God “op Zijn Woord” geloofden (zie Gen. 6 en 7). Terwijl de oordelen van God over de aarde losbarstten, waren Noach
en de zijnen veilig BINNEN IN DE ARK; en net zó zal het zijn op het einde van de huidige tijdsbedeling. De BRUIDSGEMEENTE (dus: de “wijze maagden”, volgens Matth. 25:1-3) zal worden WEGGENOMEN en VERBORGEN GEHOUDEN op een DOOR GOD VERORDINEERDE PLAATS… namelijk, IN DE WOESTIJN:
•
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was (SV:
haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)" (Openb. 12:6).
Geprezen zij de Naam des Heren!
Dit tijdsbestek van 1260 dagen (of 3½ jaar) is de tijd van de GROTE VERDRUKKING, waarvan de apostel Johannes
heeft gesproken in Openbaring 13. De Bruiloft van het Lam gaat dus aan deze tijd vóóraf, terwijl de BRUILOFTSKLE20

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 Openb. 12:2)
van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING
en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
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)
21
Deze “overigen van haar zaad” zijn dus oprechte gelovigen, die echter niet tot de UITEINDELIJKE Bruidsgemeente behoren, omdat zij niet VOLMAAKT GEREED zijn als Christus als Bruidegom, voor Zijn Bruid, komt. Ze zijn in Zijn ogen (nog) niet “zonder smet
of rimpel… HEILIG en smetteloos (SV: ONBERISPELIJK)." (zie Ef. 5:27). Vandaar ook dat ze de “dwaze maagden” worden genoemd.
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van
Christus’ en ‘de Bruid van Christus’”, van A. Klein (noot – AK)
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DING, waarvan gesproken wordt in vers 12 van Mattheüs 22:1-14 (wat gaat over deze “Koninklijke Bruiloft”), de (Geestes)DOOP en BLIJVENDE VERVULLING van DE HEILIGE GEEST is, zonder welke niemand de Bruiloft van het Lam
zal kunnen meemaken. Deze zelfde conditie treffen wij ook aan in de gelijkenis van de "tien maagden" (zie Matth. 25:113).
Eén en ander heeft – langs de profetische lijn – ook betrekking op "DE VERMISTEN" in Lukas 17:34-37. Tot drie maal
toe leren wij hier verstaan dat, in het raadsplan van God, betreffende "de plotselinge komst van het Koninkrijk van
God", gesproken wordt van "AANGENOMEN WORDEN" (zie Lukas 17, de verzen 34, 35 en 36). Daar is dus beslist
een "AANNAME" – en wel: vóór de grote verdrukking, maar… hiertoe zullen dus alleen de “wijze maagden” behoren –
22
maar zeker GEEN “OPNAME"!
de
Het “Hem tegemoet gaan in de lucht” (volgens 1 Thess. 4:16-17) gebeurt vlak vóór de 2 (d.i. ZICHTBARE) komst, óf
23
de wederkomst óf de openbaring van Jezus Christus (dit is Zijn ZICHTBARE wederkomst , wanneer "ELK OOG
HEM ZAL ZIEN" – zie Openb. 1:7). Deze ZICHTBARE wederkomst is NA de grote verdrukking, omdat alle gelovigen
24
25
dan met de Here samen wederkomen, naar deze aarde , nadat zij “Hem ontmoet hebben in de lucht” (zie 1 Thess.
4:16-17 en Judas 1:14-15).
Glorie voor God!
C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

Einde van deel 1 (hoofdstuk 1 en 2)
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Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”, van A. Klein. (noot – AK)
23
Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken”, van A. Klein.
(noot – AK)
24
Hierover kunt u meer lezen in de studie vermeld bij noot 23.
25

In 1 Thess 4:15-17 staat: “De Here Zelf zal… NEERDALEN uit de hemel, en wij… zullen… WEGGENOMEN worden in de wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht (HSV).
• ‘Neerdalen’ (namelijk vanuit de hemel) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus) naar de hemel.
• Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘WEGGENOMEN worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing
door goddelijk ingrijpen.
• Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ONTMOETING), 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. (noot – AK)
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