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Hoofdstuk 3 

De middernachtsroep 
Voor de beschouwing van dit profetisch onder-
werp in het licht van Gods Woord, moeten wij te-
ruggaan naar het boek Exodus, want daar lezen 
wij in Exodus 11:4-6: 

• “En Mozes zei: Zo zegt de Here: OMSTREEKS 
MIDDERNACHT ZAL Ik UITTREKKEN door het 
midden van Egypte en alle eerstgeborenen in 
het land Egypte zullen sterven, van de eerstge-
borene van de farao af, die op zijn troon zitten 
zou, tot de eerstgeborene van de slavin (SV: 
dienstmaagd) die achter de handmolen zit, en alle 
eerstgeborenen van het vee. Er zal een luid GE-
SCHREEUW zijn in heel het land Egypte, zoals 
er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit 
meer zijn zal.” 1 

Zó sprak de Here toen, en iedere tittel en jota is 
vervuld geworden in en door de “10de plaag” welke 
de Here God deed komen over Egypte. De Bijbel 
vervolgt met: 

• “EN HET GEBEURDE TE MIDDERNACHT dat 
de HERE alle eerstgeborenen in het land Egypte 
trof, vanaf de eerstgeborene van de farao, die 
op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgebo-
rene van de gevangene, die zich in de gevange-
nis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. 

 
1 De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
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Toen stond de farao ‘s nachts op, hij en al zijn 
dienaren en alle Egyptenaren. En er was een 
luid GESCHREEUW in Egypte, want er was 
geen huis waarin geen dode was.” (Exodus 12:29-
30) 

Dit “middernacht-gebeuren” is een profetisch ge-
beuren, dat wil zeggen dat er straks in de afwikke-
ling van het Goddelijk Raadsplan “iets” gebeuren 
zal, wat neerkomt op het volgende: aan de éne 
zijde zullen de oordelen Gods 2 komen over deze 
goddeloze wereld (waarvan Egypte het typebeeld 
is) met al de verschrikkingen van dien; en aan de 
andere kant zal God de Zijnen wonderbaarlijk be-
zoeken om hen dan “uit deze wereld te doen gaan 
in een groot feest en op arendsvleugels” 3. Halle-
luja! 
Dat profetisch ogenblik van “de middernachts-
roep” in de laatste dagen van deze ‘tijdsbedeling 
van de Heilige Geest’ 4 IN de Gemeente, wordt 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studies “God gaat in de eind-

tijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden” en/of “De 
Dag van JaHWeH (de dag des Heren)” van E. van den 
Worm. (noot AK) 
 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie “Arendsvleugelen” van 

CJH Theys. (noot AK) 
 

4 Tijdsbedeling van de Heilige Geest = De periode van het 

begin (of het ontstaan) van de Gemeente, die plaats-
vond/doorbrak NA de UITSTORTING van Gods Geest op het 
1ste Pinksterfeest (zie Handelingen 2:1-4). Een periode van in 
totaal 2000 jaar. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/schudden.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/schudden.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/arendsvleugelen.pdf
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#1-4
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ons nader verklaard in de “gelijkenis van de 10 
maagden” 5, welke Jezus vertelde aan Zijn disci-
pelen in Mattheüs 25; en in het bijzonder in vers 
6, waar wij lezen: 

• “En TE MIDDERNACHT klonk er een GEROEP: 
Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten (SV: gaat 
uit), Hem tegemoet!” 

Uit deze gelijkenis treedt duidelijk de waarheid 
naar voren, dat dit MIDDERNACHTELIJK UUR er 
één zal zijn van: zowel grote blijdschap als van 
grote zorg en intens leed! De evangelist Markus, 
in zijn “waarschuwing tot waakzaamheid”, zegt: 

• “Wees dus waakzaam! Want u weet niet wan-
neer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat óf 
te middernacht óf met het hanengekraai óf ‘s 
morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotse-
ling komt, slapend aantreft.” (Markus 13:35-36) 

Deze komst van Jezus, ALS DE BRUIDEGOM, 
dus niet ALS DE RECHTER VAN DEZE AARDE, 
speelt zich af rondom dat middernachtelijk uur en 
zal plaats hebben (dat is duidelijk uit de samen-
hang van de profetische aankondigingen!) VÓÓR 
Zijn komst in heerlijkheid op de wolken des he-
mels, wanneer “alle oog Hem zal aanschouwen”. 
Dit middernachtelijk uur is wel het meest mysteri-
euze deel van de nacht, letterlijk en geestelijk, en 
het kan niet worden geloochend, dat wij waarlijk 

 
5 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 

dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eind-
tijd” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
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nù al leven in dat profetische uur van een razend-
snel aflopende tijd… De Schriften vertellen ons op 
welk een wonderbaarlijke wijze God de machtige 
verlossing van Zijn volk Israël uit Egypte, nù dui-
zenden jaren geleden, PROFETISCH verbonden 
heeft aan die grote èn wonderlijke verlossing van 
Zijn (Bruids)Gemeente, welke Hij zal doen plaats 
hebben in een zeer nabije toekomst. Israël ging uit 
ter middernacht, op arendsvleugels: 

• “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren 
gedaan heb en hoe Ik u OP ARENDSVLEU-
GELS 6 GEDRAGEN en u bij Mij GEBRACHT 
HEB.” (Exodus 19:4) 

Israëls uittocht had plaats en was een historisch 
feit, door de kracht van Gods Heilige Geest. Op 
eenzelfde wijze en door diezelfde Goddelijke 
Kracht heeft God beloofd Zijn Gemeente (Zijn 
Bruidsgemeente, Zijn Bruidslichaam) WEG TE 
NEMEN uit deze huidige boze wereld, aan het 
einde van de tegenwoordige bedeling (= de tijds-
bedeling of periode van GENADE, van in totaal 
2000 jaar – zie noot 4), waarvan de laatste dagen 
welhaast ten einde lopen. De oude Job sprak in 
zijn dag reeds van: 

• “In een ogenblik sterven zij, zelfs MIDDEN IN DE 
NACHT; een volk wordt heen en weer ge-
schud en komt om…” (Job 34:20) 

Zó en net zoals wij het geschreven vinden in een 

 
6 Zie noot 3. 
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vergelijkend beeld in Richteren 16:3 – “Maar 
Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, TE 
MIDDERNACHT, stond hij op, greep de deuren 
van de stadspoort met de beide posten en trok ze 
los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn 
schouders en droeg ze omhoog naar de top van 
de berg die tegenover Hebron ligt” – zullen “de 
poorten van de hel” op het einde van de huidige 
tijdsbedeling door de Kracht van onze Almachtige 
God worden verbroken in het profetisch midder-
nachtelijk uur… De gehele wereld zal erbij betrok-
ken zijn! Weest daarom GEREED en toebereid, 
want de Bruidegom komt! Heeft ù deze Midder-
nachtsroep al gehoord? Weet ù, dat deze Brui-
degom niemand anders is dan Jezus Christus? 
Is het Bloed van Golgotha óók te vinden aan de 
“deurposten van ùw hart” en aan “de bovendorpel 
van uw ziel”? Een andere vraag, welke u mis-
schien zal verbazen: “Is het Bloed van Jezus 
Christus óók ùw ENIG teken van verlossing”? 
Daar is géén ander teken door God vereist, want 
duidelijk heeft Hij gesproken: “als Ik het bloed zie” 
(zie Exodus 12:13). 
Laat daarom niemand u verleiden “…door de filo-
sofie en inhoudsloze verleiding, volgens de over-
levering van de mensen, volgens de grondbegin-
selen van de wereld, maar… niet volgens Chris-
tus” (Colossenzen 2:8). Houdt vast aan dat allerhei-
ligst geloof in Jezus Christus, de Zoon van de LE-
VENDE God, het Lam Dat geslacht werd voor 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/12#13
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ònze zonden! Laat niemand uw kroon nemen! 
ONZE EXODUS (= uittocht) KOMT SPOEDIG! 
Deze exodus (uittocht) komt, zeker weten, “in dat 
middernachtelijk uur van deze tijdsbedeling” en 
dan zal opnieuw dat klagelijk geschrei worden ge-
hoord van al diegenen die hun “eerstgeboorte-
recht” zullen hebben verkocht voor “een bord lin-
zensoep van wereldsgezindheid en gelijkvormig-
heid”; een sterk geween dat, vanwege de angst en 
de vrees welke daarin ligt en daarmee verweven 
is, door de ziel zal snijden… 
Dan zullen Gods oordelen opnieuw komen over 
deze boze wereld en over allen die het Evangelie 
niet hebben geloofd en Christus, de Zoon van 
God, niet hebben geaccepteerd en gehoorzaamd. 
Zowel koningen op hun tronen als bedelaars in 
hun vuil zullen zich realiseren dat “de één is weg-
genomen en de ander is achtergebleven” (volgens 
Lukas 17:34-36). Deze WEGname is echter géén 
OPname! 7 Daar is een wezenlijk en profetisch 
verschil! 
De Heerlijkheid des Heren (= Gods Geest, de Hei-
lige Geest) zal dan niet meer op deze aarde wor-
den gevonden gedurende de tijd van de Grote 
Verdrukking; de laatste 3½ jaar van deze huidige 

 
7 Zie eventueel onze GRATIS studie “De wegname en op-

name van de Gemeente en… Christus’ wederkomst” van H. 
Siliakus en/of ons GRATIS artikel: 
“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OP-
NAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/17#34-36
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wegname-opname-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wegname-opname-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname-ebookA6.pdf
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tijdsbedeling. Sta daarom niet langer op “de drem-
pel van twijfel en vrees”, maar “kom in de ark van 
behoud”. KOMT NU! NOG IS ER TIJD, NOG IS 
ER GELEGENHEID, NOG WORDT ER GEPRE-
DIKT…, maar het middernachtelijk uur genaakt 
(= komt naderbij)! Géén mens kan de voortgang 
van Gods profetische klok tegenhouden. Laten wij 
daarom schuilen achter de met Bloed bevlekte 
Deur van het Gebroken Lichaam van onze Here 
Jezus Christus… nu wij nog ademen, hier op 
aarde. UITSTEL is FUNEST!! 
• “Heden, indien u Zijn Stem hoort, verhard dan 

uw hart niet.” (Hebreeën 3:7b-8a, 4:7b en Psalm 95:7b-8a) 

En: 

• “Zie, NU is het de tijd van het welbehagen, zie, 
nu is het (ook voor ù) de dag van het heil”! (2 Korin-
the 6:2b) 

Amen. 
 

Hoofdstuk 4 

De grote Opwekking 
Wanneer wij schrijven over deze “grote Opwek-
king in profetisch licht”, dan bedoelen wij die “we-
reldwijde Opwekking” die – volgens de profetieën 
– zal plaatshebben onder de wonderbaarlijke UIT-
STORTING van de “Spade-Regen” 8, welke God 
beloofd heeft in Zijn feilloos Woord. En dat er zo’n 
grote opleving van Gods wondervolle Kracht zal 

 
8 Zie eventueel onze GRATIS studie “De ‘Spade Regen op-

wekking’” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/3#7-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/4#7
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/psalm/95#7-8
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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zijn “in de laatste dagen van deze tijdsbedeling” is 
dan ook één van de vaste beloften en profetieën 
in de Bijbel. De dan levende mensen zullen EEN 
OPWEKKING beleven VAN IMMENSE PRO-
PORTIES, die geheel en al verschillend is van 
elke andere bezoeking van God door alle eeuwen 
heen! Deze UITSTORTING van Gods Kracht 
gaat boven alle menselijk verstand uit! 
De Kracht van de Heilige Geest, die de mensen 
zal overtuigen van zonden, zal vergezeld gaan 
van de meest vreemde en ontzagwekkende tone-
len, en de meest wonderlijke dingen zullen wor-
den gezien en gehoord in de “Gemeenten van de 
heiligen”: zonden zullen worden “weggeslagen” uit 
de harten van de mensen en ziekten en kwalen 
worden “uitgebannen” door het gebed van (waar-
achtig) GELOOF. Halleluja! Zieken zullen dan niet 
genezen WORDEN – zij ZIJN genezen; en in een 
(ondeelbaar) ogenblik, in een oogwenk, zal alle 
verderfelijkheid plaats moeten maken voor onver-
derfelijkheid, want het vuur van de Heilige Geest 
zal alle ongerechtigheid (veroorzaakt door de 
macht en kracht van satan) “uitbranden!” 
Déze Opwekking van de Kracht van Gods Geest 
zal alsmaar toenemen, totdat de Gemeente (= dat 
deel van de Gemeente, ofwel van het Lichaam 
van Christus, dat tot de Bruid of Bruidsgemeente 
zal behoren) “VOLMAAKT” zal zijn, en “VOLKO-
MEN GEREED” zal zijn om haar geëigende plaats 
in te nemen en te voldoen aan het doel van God, 
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dat Hij Zichzelf gesteld heeft in Zijn Almacht en Al-
wijsheid. Ten aanzien van dit profetische gebeu-
ren lezen wij in Gods Woord: 

• “Toen… kwam de Bruidegom; en zij die GE-
REED WAREN, gingen met Hem naar binnen 
naar (SV: in tot) de bruiloft, en de deur werd ge-
sloten.” (Mattheüs 25:10) 

Daarna zal de eindtijd-bediening van ‘de Bruid van 
onze Here Jezus Christus’ ten volle worden ont-
plooid in Goddelijke Kracht en Heerlijkheid en zal, 
als gevolg daarvan, dit Bruidslichaam worden 
“WEGGENOMEN” of “AANGENOMEN” en dus 
NIET worden “opgenomen” 9, zoals velen leren en 
ons willen doen geloven! Want wat leert de 
Schrift? 

• “En er verscheen een groot teken in de hemel: 
een VROUW 10, bekleed met de ZON, en de 
MAAN was onder haar voeten en op haar hoofd 
een kroon van 12 STERREN… En de vrouw 
vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats 
had, die door God voor haar gereedgemaakt 
was, opdat men (SV: Hij) haar daar zou voeden 
1260 dagen” (zie Openbaring 12:1-6, SV). 

Glorie voor God! 
 

  

 
9 Zie noot 7. 
 

10 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – 

Wie is de VROUW van Openbaring 12?”. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1-6
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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Schaduwbeelden en typebeelden 
van deze gebeurtenis 

 

Beeld 1: Abrahams offer 
De eerste “profetische schaduwbeelden” van de-
ze “grote Opwekking” vinden wij in het Bijbelboek 
Genesis, waar in het desbetreffende hoofdstuk de 
Here God Zijn Verbond met de patriarch Abraham 
bevestigde door een offer: “En het gebeurde dat 
de zon onderging en het donker werd; en zie, er 
was een rokende oven en een brandende fakkel, 
die tussen die stukken doorging.” (Genesis 15:17) 
Het Schriftgedeelte vanaf vers 17 t/m vers 21 (van 
Genesis 15) slaat in profetisch licht op “de eind-
tijd”, welke haar vervulling kent in de ambten en 
de bedieningen van de gezegende Geest van God 
in Zijn Lichaam op de gehele aarde. Het is in dit 
profetisch verband, dat er geschreven staat: 

• “En HIJ HEEFT sommigen GEGEVEN als apos-
telen, anderen als profeten, weer anderen als 
evangelisten en nog weer anderen als herders 
en leraars, 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, totdat wij allen komen tot de 
eenheid van het geloof en van de kennis van 
de Zoon van God, tot een volwassen man, tot 
de maat van de grootte van de volheid van 
Christus” (Efeze 4:11-13). 

Dit wijst op de “Bruiloft van het Lam”, die voort-
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duurt tot het einde van de tegenwoordige tijdsbe-
deling. 
“Het ondergaan van de zon” (in Genesis 15:17) is de 
vóórafschaduwing van “het einde van de tijds-be-
deling van het Evangelie”, terwijl “die rokende 
oven en brandende fakkel” de profetische vóóraf-
schaduwingen zijn van de Kracht en de Heerlijk-
heid van Gods Geest, gemanifesteerd in de ver-
zegeling van het verbond “met” en “in” de Ge-
meente; welke zal plaatsvinden in de laatste en 
tevens grootste Opwekking die de mensheid ooit 
te aanschouwen zal krijgen! 
De “10 volkeren” waarvan wordt gesproken in Ge-
nesis 15:19-21 vormen in profetisch licht tezamen 
“het 10-statendom van de antichrist”, waaraan on-
verbiddelijk een einde zal komen door de glans en 
de heerlijkheid en de kracht van de Wederkomst 
van de Here Jezus Christus: 

• “…bij de OPENBARING van de Here Jezus 
vanuit de hemel met de engelen van Zijn 
kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak 
oefent over hen die God niet kennen, en over 
hen die het Evangelie van onze Here Jezus 
Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf 
het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aan-
gezicht van de Here en van de heerlijkheid van 
Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op 
die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en 
bewonderd (SV: wonderbaar) te worden in allen die 
geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof).” 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/15#17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/15#19-21
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/15#19-21
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(2 Thess. 1:7-10) 
Aangaande deze “tien (antichristelijke) volkeren” 
staat er ook nog geschreven: 

• “En er verscheen een ander teken in de hemel. 
En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen 
en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen.” 11 
(Openbaring 12:3) 

• “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 
koppen en 10 horens had, en op zijn horens wa-
ren 10 diademen, en op zijn koppen een gods-
lasterlijke naam.” (Openbaring 13:1) 

 

  
 

11 Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 

13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns in-
ziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft 
(zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat 
letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies 
verwoord wat satan doet! 
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”: 
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent: 
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint, 
2. (koninklijk) hoofdversiersel, 
3. diadeem. 
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – 
en in navolging van hen ook andere koningen – zich als sym-
bool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “dia-
dēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Neder-
landse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘ko-
ningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van 
het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord 
van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openb. 12:3 en 13:1 – 
AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd 
vastgebonden, maar opgezet. (noot AK) 



 

14 

Beeld 2: Het betreden van ‘het beloofde land’ onder 
leiding van Jozua 
Ook op die gedenkwaardige Pinksterdag, waar-
over wij kunnen lezen in het Bijbelboek Handelin-
gen, hoofdstuk 2, beleefde de “vroege-Regen-Ge-
meente” 12 een wonderbaarlijke opwekking van de 
BOVENNATUURLIJKE Kracht van Gods Geest 
vanwege de UITSTORTING van de door de pro-
feet Joël geprofeteerde “Regen” (zie Joël 2:23 – 
beeld van Gods Geest, het Levende Water). De 
symbolen hiervan kunnen wij terugvinden in het 
Bijbelboek Exodus; en wel vanaf hoofdstuk 12 t/m 
15. De verlossing van Israël uit het “slavenhuis 
van Egypte”, door de wonderbaarlijke voorzienin-
gen en onder de machtige overschaduwing van 
de 3-Enige God 13, was een grote en grootse op-

 
12 De vroege-Regen-Gemeente = De Nieuwtestamentische 

Gemeente die tot groei en bloei kwam vanwege de UIT-
STORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste Pink-
sterfeest (zie Handelingen 2:1-4). (noot AK) 
 

13 In Deuteronomium 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 che-
rubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten wor-
den gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide che-
rubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in 
Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Va-
der en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het 
Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een éénheid. Hij 
is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie perso-
nen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van 
de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/joël/2#23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#1-4
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wekking in woord en daad. Wij kunnen lezen dat 
Israël Egypte verliet en dat zij “3 dagen door de 
woestijn trokken” (zie Exodus 15:22), waarna het volk 
des Heren (eindelijk) aankwam en verbleef bij de 
“12 waterbronnen” (zie Exodus 15:27), symbolen van 
de 12 “vroege-Regen-apostelen” en bij de “70 
palmbomen” (zie Exodus 15:27), typerend voor de 70 
oudsten, die de Here Jezus heeft uitgezonden met 
een speciale opdracht. Want in dit opzicht staat er 
geschreven: “Hij riep Zijn 12 discipelen bijeen en 
gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, 
en om ziekten te genezen, en… Zij vertrokken en 
reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het 
Evangelie en genazen overal de zieken” (zie Lukas 
9:1-6), en ook: “Hierna wees de Here nog 70 ande-
ren aan en zond hen 2 aan 2 voor Zijn aangezicht 
uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen 
zou… Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te 
midden van de wolven.” (zie Lukas 10:1-3). 
De 40 jaren van omzwervingen in de woestijn zijn 
de symboliek van “de donkere eeuwen” of “de 
Middeleeuwen” van de huidige Evangelie-bede-
ling. 
Aan het einde van hun woestijnreis gekomen stak 
het volk Israël de Jordaan over en betrad het, 

 
1. de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2de Openbaringsvorm van God: de Zoon, Jezus 
3. de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. 
• Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens 

en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/15#22
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/15#27
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/9#1-6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/9#1-6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/10#1-3
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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onder de leiding van “de Overste van het leger des 
Heren”, het beloofde land: “…Ik ben de Bevelheb-
ber (SV: Vorst) van het leger van de HERE. Nu ben 
Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het ge-
zicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: 
Wat wil mijn Here tot Zijn dienaar spreken? Toen 
zei de Bevelhebber van het leger van de HERE 
tegen Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, 
want de plaats waarop u staat, is heilig. En Jozua 
deed dat” (Jozua 5:14-15). En wàt staat er in dit ver-
band in het Nieuwe-Testament geschreven? 

• “Want het paste (SV: betaamde) Hem, om Wie 
ALLE dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, 
dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te bren-
gen, de (overste) Leidsman van hun zaligheid 
DOOR LIJDEN zou HEILIGEN.” (Hebreeën 2:10) 

Daar was een grote opwekking in Israël tijdens de 
oversteek van de Jordaan! Zij VASTTEN en BA-
DEN en de 2de BESNIJDENIS had plaats! 
De Ark van het Verbond des Heren ging hen voor 
en baande de weg en wel zo, dat de achterhoede 
– de zwakken in het leger! – kon overtrekken. Hoe 
wondervol! Dit hele historische gebeuren telt 
wonderlijke profetische symbolen van de 
grote Opwekking in de laatste dagen DOOR en 
ONDER de opperste leiding van de Heilige 
Geest, Wiens Goddelijke Kracht, als nimmer 
tevoren, zal worden ervaren! Amen. 
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Beeld 3: De opwekking van de dorre (doods)been-
deren 
Een andere openbaring van deze geweldige 
Geestes-Opwekking in de laatste dagen van de 
huidige ‘tijdsbedeling van genade’ (van in totaal 
2000 jaar) vinden wij in het 37ste hoofdstuk van het 
boek Ezechiël. Dáár lezen wij van “het visioen en 
de opwekking van de dorre (doods)beenderen”. 
Het “gehele huis van Israël” (dus alle 12 stammen) 
zal betrokken zijn bij deze wereldomvattende Op-
wekking van de laatste dagen; maar laten wij 
NOOIT denken dat deze door de Here God be-
loofde en geprofeteerde Geestes-Opwekkingen 
van de laatste dagen alleen maar in verband staan 
met een speciaal volk of speciale natie. De Op-
wekkingen van en door de Heilige Geest in de 
laatste dagen van de tijdsbedeling waarin wij nu 
leven zullen DOOR DE GEHELE WERELD wor-
den gekend en dus zullen ALLE volkeren en na-
tiën erbij betrokken zijn! 
 

Beeld 4: Het water dat zo hoog werd… 
In het 47ste hoofdstuk van Ezechiël (de eerste 12 
verzen) lezen wij van deze meest wonderlijke en 
glorieuze Opwekking van de Kracht van de Geest 
van God in de laatste dagen; een Opwekking, die 
deze wereld nimmer tevoren heeft aan-
schouwd. 
Het “water dat zo hoog werd dat men er niet meer 
lopend door kon gaan” (zie Ezechiël 47:5) zijn profe-
tisch “het LEVENDE water van de Kracht van de 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/37
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/37
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#5
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Heilige Geest in de laatste dagen!” Het bewijs 
hiervoor wordt ons gegeven door de engel die het 
“meetlint hanteert en tot 4 maal toe 1000 el 
meet…” (zie Ezechiël 47:3-5), want de “profetische el” 
in het Raadsplan van God is altijd het symbool van 
“een profetisch jaar” en het bewijs hiervoor vinden 
wij eveneens in de Bijbel.14  
Die eerste 1000 el reiken in het Goddelijk Raads-
plan, profetisch gezien, vanaf het Abrahamitisch 
Verbond tot de Hemelvaart (= de Opname) van de 
profeet Elia en de bouw van de tempel. “Hij mat 
weer 1000 el en liet mij door het water gaan: het 
water kwam tot de knieën” (zie Ezechiël 47:4), en het 
water bleef stijgen. 
De tweede meting van 1000 el reikt in profetisch 
licht vanaf die tempelbouw tot de Geboorte, Be-
diening, Dood en Opstanding van de Here Jezus 
Christus met daarna de UITSTORTING van de 
Heilige Geest op de 120 wachtende discipelen op 
de Pinksterdag in de opperzaal 15 (zie Handelingen 
2:4). Sinds dit vallen van de “vroege Regen” 16 

 
14 Noot van de schrijver: “Profetische afmetingen” vormen 

een (uitgebreide) Bijbelstudie op zichzelf, reden waarom wij 
daar – in deze studie – niet dieper op in zullen gaan. 
 

15 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Opperzaalge-

meente” van H. Siliakus. (noot AK) 
 

16 De vroege Regen = Het beeld is van de UITSTORTING 
van de Heilige Geest op de dag van het eerste Pinksterf-
eest (zie Hand. 2:1-4), en was nodig voor het ontstaan en de 
groei van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#3-5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#4
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
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heeft die geestelijke Rivier zich steeds weer ver-
diept en “de wateren die eerst nog tot aan de heu-
pen reikten, kwamen hoe langer hoe hoger” (zie 
Ezechiël 47:4-5). 

• “En op de laatste, de grote dag van het feest, 
stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst 
heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in 
Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van 
LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste 
vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die 
in Hem geloven, ontvangen zouden; want de 
Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog 
niet verheerlijkt was).” (Johannes 7:37-39)  

Amen. 

• “Nog eens mat Hij 1000 el: het was een beek 
waar ik niet door kon gaan, want het water was 
heel hoog – water waar men alleen zwemmend 
door kon, een beek waar men anders niet door 
kon gaan.” (Ezechiël 47:5) 

En deze wondere “tijds-afmeting” – de laatste van 
alle, door dezelfde engel, verrichte metingen! – 
reikt tot en met het einde van dit Evangelie-tijdperk 
en dit sluit met die Opwekking van Goddelijke 
Kracht, waardoor miljoenen zullen worden gered 
en het Koninkrijk van God op aarde zullen binnen-
gaan! 
De “VOLLE Evangelie boodschap” – van “En-
gedi tot Eneglaim” (zie Ezechiël 47:10) – zal dan wor-
den gepredikt in de Kracht van Gods Geest. 
“Van Engedi tot Eneglaim toe” … “Van kalf tot 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#4-5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#10
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stier” … Van het reinigend bloed van Christus tot 
de doop met de Heilige Geest (volgens Handelingen 
2:4)!  
• “Want als het bloed van stieren en bokken en de 

as van de jonge koe, op de verontreinigden ge-
sprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, 
hoeveel te meer zal het bloed van Christus,… 
uw geweten REINIGEN van dode werken om de 
levende God te dienen!” (Hebreeën 9:13-14) 

“De grote hoeveelheid vissen” (zie Ezechiël 47:9) zijn 
de miljoenen zielen die straks nog gered zullen 
worden voor de eeuwigheid en “en ALLES waar-
heen deze beek komt, ZAL GEZOND WORDEN 
EN LEVEN” (Ezechiël 47:9). Dit wijst op die grote 
Opwekking van de helende (= genezende) Kracht 
van de Here Jezus Christus! 
“Dit water… stroomt in de Vlakte naar beneden en 
komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het wa-
ter gezond” (zie Ezechiël 47:8). Gods volk zal het er-
varen en (eensgezind) tezamen komen in een 
grote bijeenkomst, “opdat zij allen één zullen 
zijn” (zie Johannes 17:21a). 
Dit is wat Jezus Christus eenmaal heeft gebeden 
en wat straks ook in vervulling zal gaan. Echter 
NIET door menselijke kracht, menselijke wijsheid 
of menselijke organisatie(s); maar enkel en alleen 
door de BOVENNATUURLIJKE Kracht en heer-
lijkheid van de Heilige Geest. Geprezen zij de 
Naam des Heren! 
 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#9
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/17#21
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Beeld 5: De Vrouw van Openbaring 12 17 
En de allen-overtuigende en alle-tegenwerping-
terzijde-stellende profetie aangaande de grootste 
Opwekking van alle tijden zien wij “gemanifes-
teerd” in de uitbeelding van “de Vrouw bekleed 
met zon, maan, en sterren”… zijnde de openba-
ring van de Bruidsgemeente van de Here Je-
zus Christus in welke “de volheid van de God-
heid Lichamelijk” wonen zal (zie Openbaring 12:1-
6, SV). 
Het is het door Johannes ontvangen beeld van de 
“VOLMAAKTE Gemeente”, de Bruidsgemeente 
(volgens Efeze 5:27); “een gehuwde vrouw” (volgens 
Openbaring 12:2 – want “zij was ZWANGER en 
schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn 
om te baren”, het gevolg van “gemeenschap” en 
dus van een “huwelijksverbond”, namelijk “de 
Bruiloft van het Lam van God”)! 
De “zon” is het hemelse symbool van de volheid 
van de Kracht van de Vader-God; de “maan” is het 
hemelse symbool van de Goddelijke Zoon en, 
“veranderd en druipend van Bloed”, is het sym-
bool van de eeuwige Verzoening in en door het 
kostbaar Bloed van Jezus Christus, Die de Ver-
zoening Zelf is! De Bruidsgemeente zal vast 
staan op deze Verzoening, het gebroken Lichaam 
en het uitgestorte Bloed van de Here Jezus 

 
17 Zie eventueel onze GRATIS artikel “Een ANDER geluid – 

Wie is de VROUW van Openbaring 12?” van A. Klein. (noot 

AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1-6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1-6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#2
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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Christus, tot het einde toe! Gode zij dank voor Zijn 
onuitsprekelijke genade! En dan de “sterren”: de 
hemelse symboliek van de gezegende Heilige 
Geest in Zijn menigvuldige werkingen. Het gehele 
beeld is dus dat van de Bruid van de Here Jezus 
Christus “bekleed met al de volheid en de 
kracht van de Godheid Lichamelijk” tot OVER-
WINNING. Amen. 
 

CJH Theys 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

 
 
 
 
 
Einde van deel 2 = hoofdstuk 3 en 4 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf

