Jezus Christus en…

Eindtijdbode

…Dien gekruisigd

Opeenvolgende profetische gebeurtenissen
voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling

(deel 4)

Hoofdstuk 6

De grote verdrukking
de

De tijdsperiode van de GROTE VERDRUKKING gaat, in het raadsplan van God, onmiddellijk VÓÓRAF aan de 2
1
Komst, óf de (zichtbare) Wederkomst, van onze Here Jezus Christus. Deze periode van de GROTE VERDRUKKING
is de laatste 3½ jaar aan het einde van de huidige tijdsbedeling. Zij is de laatste helft van de “70-weken-Profetie” van
ste
Daniël (9:24-27); nog duidelijker: de laatste helft van de 70 week (en elke dag van deze “week” is – profetisch gezien
– een jaar, dus de helft daarvan is een periode van 3½ jaar)…
Aan het einde van déze 3½ jarige periode van (zeer grote) VERDRUKKING zal Jezus wederkomen! Waartoe? Om de
belofte, vervat in de verschillende profetieën, na te komen; om de profetieën zelf te vervullen. Jezus komt terug om
Zijn Koninkrijk (het 1000-jarig Vrederijk) op aarde te vestigen en Hij zal dan (gaan) regeren over de gehele aarde. Laat u door het profetisch Woord overtuigen en bestudeer aandachtig Daniël 9:24-27 en 2 Petrus 1:21:
• “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te
verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en
profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat
het Woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen (SV: te bouwen, namelijk: Jeruzalem als beeld
van de Bruid – zie Openb. 21:2, 9-11) tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken (d.i. in totaal 69 weken).
Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en
het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, namelijk: de Here Jezus Christus, on-

1

Deze ZICHTBARE Wederkomst, NA de grote verdrukking, is “Zijn komst met de wolken, wanneer elk oog Hem zal zien” (zie
Openb. 1:7 en 1 Thess. 4:17).
 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken”, van A.
Klein. (noot – AK)
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zichtbaar in en door de Heilige Geest ) zal voor velen het verbond versterken (namelijk: door wijsheid en inzicht van de Leraar
3
ter gerechtigheid ), één week lang (de 70ste week). Halverwege de week (dus na 3½ jaar) zal Hij slachtoffer (beeld van aan4
5
vaarding van en deelname aan het offer van Gods Lam op Golgotha ) en graanoffer (beeld van de geestelijke spijze, namelijk: de gezalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen) doen ophouden (waardoor niemand meer de genadevolle wassing in Zijn Bloed kan ontvangen [zie noot 5], waarna de Bruid wordt
weggenomen en de GROTE VERDRUKKING, die ook 3½ jaar zal duren, in volle hevigheid begint). Over de gruwelijke vleugel (d.i.
6
de valse, antichristelijke kerk en ook de zgn. naamchristenen – zie Openb. 17 – de zgn. “grote hoer” ) zal een verwoester zijn (d.i. de
antichrist), zelfs tot aan de voleinding (van deze wereld), die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:24-27, HSV)
•

“Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de
Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.” (2 Petrus 1:21, HSV)

Déze periode van GROTE VERDRUKKING is de grootste (dat wil zeggen: de vreselijkste, de meest smartelijke) in de
geschiedenis van deze wereld. Zij zal in wreedheden, en alles wat daarmee samenhangt, alle verdrukkingen welke
daarvóór zijn geschied OVERTREFFEN! Déze periode in de wereldgeschiedenis zal worden gekenmerkt door godslasterlijkheden en ten hemel schreiende orgiën, welke het oordeel van God op aarde zullen doen neerdalen. En deze
GROTE VERDRUKKING ligt in de (zeer) nabije toekomst,… vlak voor de deur! De huidige generatie kan nog lang
genoeg leven om getuige te zijn van vele verschrikkingen, welke zullen plaatshebben in onze wereld, als de noodzakelijke (historische) inleiding op de hier bedoelde GROTE VERDRUKKING; verschrikkingen die straks openbaar worden
in, en vanwege het geweld van de antichristelijke stromingen. Deze laatste zullen met een bovennatuurlijke kracht (satan is de “onruststoker achter het gordijn!”) ALLES en ALLEN die hun tegenstaan, en niet willen komen tot één of ander compromis, op gewelddadige wijze meesleuren (of doden). De weg voor de komende antichrist zal nu eenmaal
worden geëffend… Het is van deze verschrikkelijke tijd in de wereldgeschiedenis, dat Jezus heeft gezegd: “Wie zijn
leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.” (Matth. 10:39, HSV)
Ook in het Oude Testament lezen wij over een vóórafschaduwing van déze verdrukkingsperiode. In de eerste profetie,
welke wij in de Schriften vinden, verklaarde de Here God – ten tijde dat Hij gemeenschap had met Adam en Eva in de
Hof van Eden en naar aanleiding van (en dus in verband met) hun overtreding en zonde – dat “het zaad van de vrouw
de kop van de slang (d.i. satan) zou vermorzelen” (zie Gen. 3:15). Het Boek Openbaring geeft ons de feiten en satan
7
WORDT uit de hemel geworpen, waarnà hij de “geïncarneerde antichrist” wordt. In dit verband lezen wij: “En de grote
draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.
Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde EEN LUIDE
STEM IN DE HEMEL ZEGGEN: Nù is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht
van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. EN ZIJ HEBBEN HEM (d.i. satan) OVERWONNEN DOOR HET BLOED VAN HET LAM EN DOOR HET
2

Mal. 3:1 (HSV): “Zie, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here
Jezus Christus), die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal (in en door de Heilige Geest) naar Zijn tempel komen (d.i. tot Zijn
geestelijke tempel of “vaten” – die wij behoren te zijn) die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het (Bloed)verbond, in
Wie u uw vreugde vindt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de
legermachten (d.i. het hemelse leger, bestaande uit engelenmachten en menselijke geestelijke strijders).” (noot + toevoeging – AK)
3

Joël 2:23 (HSV): “En u, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten), verheug u en
wees blij in de Heere, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en
door de Heilige Geest). Die zal (geestelijke) Regen op u doen neerdalen, Vroege Regen en Late Regen in de eerste maand, (beter
gezegd: zoals voorheen, in de apostolische tijd).” (noot + toevoeging – AK)
4

2 Kor 4:10-11 (HSV): “Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee (d.i. bereid zijn om af te sterven aan het
oude, zondige leven), opdat ook het (opstandings)leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden
voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus openbaar wordt in ons
sterfelijk vlees (dus: reeds hier op aarde).” (noot + toevoeging – AK)
5

Alleen door het geloof in – en het aanvaarden van – het offer van Zijn leven kunnen wij behouden worden, want het is Zijn bloed
dat ons reinigt (zie o.a. Matth. 26:28, Joh. 6:47-58, Rom. 3:21-25, 5:9, 1 Joh. 1:7). Zonder bloedstorting – of zonder geloof in het
offer van Zijn bloedstorting – is er geen vergeving mogelijk (Hebr. 9:22, maar ook de verzen 11-15).
Conclusie: Deze zgn. genadetijd – de tijd dat we, door geloof in het offer van Christus, behouden kunnen worden – houdt dus op
NA de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9 vers 27. (noot + toevoeging – AK)
6
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)
7
De geïncarneerde antichrist = Satan die volledig bezit neemt van een mens, waardoor deze mens de verpersoonlijking van satan
wordt, dat is: de antichrist in mensengedaante. (noot – AK)
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WOORD VAN HUN GETUIGENIS, EN ZIJ HEBBEN HUN LEVEN NIET LIEFGEHAD TOT IN DE DOOD.” (Openb.
12:9-11, HSV).
Gedurende deze periode van GROTE VERDRUKKING zal elke christen die is achtergebleven op de aarde (d.i.
IN DE WERELD waar satan heerst, omdat zij – in geestelijke zin – NIET GEREED waren toen Hij kwam om de Zijnen
te BEWAREN uit deze verzoeking – zie Openb. 3:10), gedood worden. Deze achterblijvers, op aarde, zijn dus die
christenen die NIET GEREED gevonden zullen worden wanneer de Bruidegom komt om Zijn Bruid te halen. De gelij8
kenis van de “10 maagden”, door de Here Jezus Zelf aan ons gegeven (zie Matth. 25:1-13), werpt voldoende licht op
Zijn komst als Bruidegom, om dit profetisch gebeuren JUIST te kunnen verstaan en, bestudeerd in samenhang met
Openbaring 13:7 en 13:16-17, kunnen alle misverstanden worden voorkomen. De “heiligen” uit Openbaring 13:7, die
9
overwonnen worden door de moordende antichrist, zijn “de dwaze maagden” die, ONdanks al het dodelijk geweld
tijdens de GROTE VERDRUKKING, “de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (zie Openb. 12:17). Halleluja!
Aan de andere kant zullen ALLEN die de naam, het merkteken, of getal van de antichrist aannemen (de Bijbel spreekt
van “merkteken, naam en/of getal van HET BEEST”!! – zie Openb. 13:17-18, 15:2 en 20:4) zondigen tegen de Heilige
Geest; en dit lasteren van Gods Geest is het ZONDIGEN TOT DE DOOD, de zonde waarvoor geen vergeving is (zie
Mark. 3:28-29, Luk. 12:10)! Dit betekent dat zij ONherroepelijk verloren zijn voor de eeuwigheid, omdat er voor dezulken geen vergeving meer is; nóch in dit leven nóch in het toekomende!
De enige, in Gods ogen (volmaakt) naar Zijn wil LEVENDE wezens op deze aarde gedurende de tijd van de grote verdrukking, zijn GODS GETUIGEN, Mozes en Elia, die beiden hun – van God gegeven – plaatsen zullen innemen en
zullen staan in de (volmaakte) bediening die de Bruidsgemeente (vlak) daarvoor had, maar die dan al WEGGENOMEN
zal zijn; namelijk, vlak na het begin van de profetische periode van de 3½ jarige GROTE VERDRUKKING (d.i. bij de
aanvang van de geprofeteerde 1260 dagen in Openbaring 12:6 en 14). Deze 2 getuigen zullen profeteren, gekleed in
zakken (d.i. rouwkleding – zie Openbaring 11:3). Aan het einde van deze GROTE VERDRUKKING (een profetische
periode van 3½ jaar, in de Bijbel vermeld als: “halverwege de (jaar)week”, of “42 maanden”, of “1260 dagen”, of “tijd en
tijden en een halve tijd” – zie o.a. Dan. 9:27, Openb. 11:2, 12:6, 12:14, 13:5) zullen zelfs déze 2 getuigen van God gedood worden door dezelfde antichrist en zullen hun dode lichamen 3½ dag op de straten liggen… (zie Openb. 11:7-9).
Op het moment dat er “na 3½ dag een levensgeest uit God in hen zal komen en zij weer op hun voeten zullen staan en
er grote vrees zal komen over al degenen, die dat zullen zien…” (zie Openb. 11:11-12) zullen de doden die in Christus ontslapen/gestorven zijn – opstaan in DE EERSTE OPSTANDING (zie Openb. 20:4-6) en tegelijk met de dan nog
10
levende heiligen zullen zij vergaderd worden en “opgenomen” worden “in de lucht” om de Here Jezus Christus
te ontmoeten (zie 1 Thess. 4:16-17). Glorie voor God! Dit nu is de (tijdelijke) “opname” NA de grote verdrukking, die
wordt vóórafgegaan door de AANNAME (zie Luk. 17:34-36, dat gaat over de BEWARING van de Zijnen VOOR de grote verdrukking). En Hem daar “in de lucht” ontmoet hebbende, zullen zij dan met Christus terugkeren naar de aarde
8

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’ (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).
9
Zie noot 8.
10
(Ingekorte) Uitleg uit de Studiebijbel: De tekst van 1 Thess. 4:15-17 gaat o.a. over:
a. De Here Zelf zal… NEERDALEN uit de hemel, en
b. Wij… zullen… WEGGENOMEN worden in de wolken, naar een ONTMOETING met de Here in de lucht (volgens de Hernieuwde Statenvertaling). In de (oude) Statenvertaling staat: opgenomen worden,… de Here TEGEMOET.
De Studiebijbel (deel 8) zegt het volgende over 1 Thess 4:15-17, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
de
“Vanaf dit (15 ) vers staat er ‘Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat. (Dus
moet het m.i. over de periode NA de Grote Verdrukking gaan, want als het gaat over de verheerlijkte Zoon van God, kan het toch
niet zo zijn dat de antichrist nog tijd en gelegenheid krijgt om zijn gruwelplannen uit te voeren? – noot AK)
…

a.
‘Neerdalen’ (namelijk vanuit 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’), 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), 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 apantēsin” pleit voor HET LAATSTE.” (noot – AK)

Weblog

www.eindtijdbode.nl

Website

Jezus Christus en…

Eindtijdbode

…Dien gekruisigd

om samen met Hem strijdend de antichrist en zijn horden te verslaan in de slag van Armageddon… Dit betekent het
DEFINITIEVE EINDE van de antichristelijke tijd en de periode van de grote verdrukking en het einde van de huidige
tijdsbedeling.
Tijdens de GROTE VERDRUKKING zullen de “overgeblevenen van (het huis van) ISRAËL en JUDA” (zie Zach. 13:8)
het “getuigenis” ontvangen van de door God gezonden “2 getuigen” (zie Openb. 11:3-4 en 7), namelijk: MOZES, de
man van de WET, en van ELIA, de PROFEET; en dan – bij Zijn (zichtbare) wederkomst op de wolken – “zullen zij Hem
aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig
kind (SV: zoon); en zij zullen over Hem bitter klagen (SV: kermen), zoals men bitter klaagt (kermt) over (de dood van) een
eerstgeborene.” (zie Zach. 12:10).
Deze BEROUWVOLLE BEKERING tot Jezus Christus, komt door het werk van de 2 getuigen van God. Door het
(Goddelijke) werk van deze 2 getuigen zullen Israël en Juda (de Joden), als NATIE, Christus bij Zijn lichamelijke
(d.i. zichtbare) WEDERKOMST aannemen als hun Messias.
“Wie oren heeft, die hore”… De profeet Daniël spreekt van deze tijdsperiode en zegt dan: “…Het zal een BENAUWDE
de
TIJD zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd…” (zie Dan. 12:1). In het 7 hoofdstuk en
ste
het 21 vers voorzegt Daniël, de profeet, de oorlog die de antichrist zal voeren tegen de heiligen Gods (die grote
groep van “dwaze maagden”) om die te overwinnen. Over de vervulling van deze profetie (uit Dan. 7:21) hebben wij
ook al gelezen in Openbaring 12:17. Wij willen nu eindigen met nog te wijzen op de voorzegging van Jezus Zelf in Mattheüs 24:21-22 (HSV): “Want dan zal er EEN GROTE VERDRUKKING zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin
van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als DIE DAGEN niet ingekort werden, zou er géén
vlees behouden worden; maar TER WILLE VAN DE UITVERKORENEN ZULLEN DIE DAGEN INGEKORT WORDEN.” Hoe groot is toch wel de liefde van God èn Zijn wondere genade!
Alle profetieën welke gevonden worden in Openbaring 11, 12, en 13, hebben allemaal betrekking op deze godslasterlijke (d.i. antichristelijke) tijd in de wereldgeschiedenis en zullen weldra in vervulling gaan. Daarom geliefden: De tijd is
kort – laten wij zorgen gereed te zijn, want Jezus komt spoedig! Maranatha.
Amen.

Hoofdstuk 7

De BEWARING voor de grote verdrukking door
aanname / wegname
Wij hebben dit onderwerp ook al even aangeroerd in hoofdstuk 5 en komen er nu uitgebreider op terug.
De AANNAME / WEGNAME van de Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus, is in deze tijdsbedeling de meest
nabije gebeurtenis. Zij zal plaats vinden even vóór de grote verdrukking. Deze “aanname / wegname” wordt duidelijk
beschreven in Openbaring 12 en een juiste interpretatie van dit wonderlijk hoofdstuk maakt dan ook meteen een eind
aan alle debat met betrekking tot de heersende meningen. Daar zijn namelijk (minstens) drie verschillende meningen
in verband met dit profetisch gebeuren – door foute interpretatie van 1 Thessalonicenzen 4:15-17 (zie noot 10) – die wij als
volgt kunnen noteren:
1. de Gemeente van Jezus Christus gaat DOOR de grote verdrukking;
2. de Gemeente zal worden OPgenomen VOOR de grote verdrukking; en
3. de Gemeente wordt OPgenomen NA de grote verdrukking.
Wanneer wij nu de verschillende Schriftgedeelten (in samenhang) bestuderen, zo zullen wij tot de conclusie komen,
dat de Gemeente van Christus:
• NIET zal gaan DOOR de grote verdrukking;
• NIET zal worden opgenomen VOOR deze grote verdrukking; en
• MET DE WEDERKOMST van de Here (tijdelijk) zal worden “opgenomen” (namelijk: de Here tegemoet gaan in de
11
lucht, om met Hem naar de aarde terug te keren ); dit is VLAK VOOR HET EINDE van de grote verdrukking.
Voor elk eerlijk speurend christenhart, zoekende de Schriftuurlijke waarheid te vinden, is het in het profetisch licht van
de Schriftopenbaring duidelijk dat er met de Bruidsgemeente “iets” gaat gebeuren en dat zij, waarachtig en zeker, “iets”
zal moeten meemaken dat haar UIT die grote verdrukking zal houden, maar tevens dat zij toch NIET vóór deze verdrukkingstijd zal worden “opgenomen in heerlijkheid”! Wàt er dan WEL met de Gemeente zal gebeuren, wordt als volgt
beschreven:
11

Zie noot 10.
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“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); voorts “en DE VROUW VLUCHTTE NAAR DE WOESTIJN, waar zij een PLAATS had, die DOOR GOD voor haar GEREEDGEMAAKT (SV: BEREID)
was, opdat men haar DAAR zou VOEDEN 1260 dagen” (Openb. 12:6) en dan dit nog “En aan DE VROUW werden
twee VLEUGELS VAN EEN GROTE AREND GEGEVEN, opdat zij naar de WOESTIJN ZOU VLIEGEN, NAAR HAAR
PLAATS, waar zij gevoed wordt, een TIJD en TIJDEN en een HALVE TIJD (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking),
buiten het gezicht van de slang” (Openb. 12:14).
De PROFETISCHE PARALLELLEN zijn in de Bijbel (het profetisch plan van God) duidelijk te onderscheiden, waardoor
wij tegelijkertijd een juist inzicht krijgen in de harmonie van de Bijbel. Allereerst lezen wij in Gods Woord van de zondvloed in de dagen van Noach, een profetische gebeurtenis aangehaald door de Here Jezus Zelf (zie Luk. 17), waaruit
alleen de rechtvaardigen gered werden. De Ark werd gebouwd voor de redding van Noach, de prediker van gerechtigheid èn zijn gehele huis (in totaal acht zielen), omdat zij in God geloofden en Hem gehoorzaam waren. Deze wonderbaarlijke redding wordt beschreven in de hoofdstukken 6 en 7 van het boek Genesis. Toen dan ook de oordelen van
een rechtvaardige God werden uitgestort en de gehele schepping (de aarde en haar volheid) ten onder ging in die alles-overweldigende watervloed, waren Noach en de zijnen veilig in de Ark.
En zó zal het straks óók zijn in de sluitingstijd van de huidige tijdsbedeling! Want, dit alles is (op dezelfde wijze) besloten in het Woord van de Here Jezus: “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van (de wederkomst van) de Zoon des mensen” (Luk. 17:26). En Jezus komt terug naar deze aarde op de manier
zoals geprofeteerd (en dus voorspeld) is. Amen.
Zo zal de Gemeente van Jezus Christus zich EVENEENS VEILIG bevinden in de ARK VAN EEUWIG BEHOUD… DE
12
DRIE-ENIGE GOD… DE VOLHEID VAN DE GODHEID… IN “EEN PLAATS, HAAR VAN GOD TOEBEREID”… “DE
WOESTIJN” (bestudeer de eerder geciteerde Schriftplaatsen – Openbaring 12:6 en 14 – nogmaals goed).
Zoals dus destijds de door God “gerechtvaardigden” BUITEN de oordelen kwamen te staan, ZO zal OOK DE GEMEENTE straks BUITEN de grote verdrukking worden gehouden; en, zoals er geschreven staat, “BUITEN het gezicht
van de slang” (zie Openb. 12:14).
Satan, zich gepersonifieerd hebbende in een mens, waardoor de antichrist wordt geopenbaard en “de mens van de
wetteloosheid, de zoon van het verderf” wordt gemanifesteerd (zie 2 Thess. 2:3), zal straks – in de grote verdrukking
van 1260 dagen (d.i. 3½ jaar of 42 maanden) – “alleen-heerser” (d.i. universeel-heerser òf dictator) zijn. Waar dus de
Bruidsgemeente, door God Zelf, veilig gesteld zal zijn, zal de duivel (de antichrist) géén vat op haar hebben. Zij bevindt
zich toch in die tijd “in de woestijn” (dit is zoals God zegt: “haar plaats”); en zulk een plaats wordt zeer zeker niet gevonden in de hemel waar God woont en troont. Daar is géén “woestenij”! De Gemeente kan dus nooit (in de hemel)
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opgenomen zijn vóór de grote verdrukking, zoals velen ook vandaag de dag (nog) abusievelijk leren!
Daar wordt ALGEMEEN verkeerd gedacht en daardoor ook fout onderwezen; want daar heeft nagenoeg géén “opname” plaats, maar daarentegen wèl een “aanname / wegname”… De Gemeente zal wèl AANGENOMEN / WEGGENOMEN worden, en verborgen gehouden worden in die plaats, welke God Zelf noemt “woestijn” (zie Openb. 12:6 en
14). Een ander voor zichzelf sprekend Bijbels beeld van de wijze waarop God Zijn gewisse oordelen deed komen over
deze wereld, en Zijn kinderen daarvoor heeft gevrijwaard, vinden wij vermeld in Genesis 18:16-33 en 19:15-28 (waar
wij lezen over de aankondiging èn verwoesting van Sodom en Gomorra). Deze geprofeteerde gebeurtenissen in Sodom en Gomorra vormen een andere profetische parallel. Zondaren werden verslagen (gingen ten onder) en gerechtvaardigden werden gered.
Weer een andere profetische parallel wordt gevonden in het boek Exodus, waar het volk des Heren, Israël, het wonderbaar typebeeld is van de Gemeente Gods. Israël werd in Gosen veilig bewaard toen Gods oordelen losbarstten
12

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”
van CJH Theys. (noot – AK)
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Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”, van A.
Klein. (noot – AK).
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over Egypte. Het volk des Heren ging schuil onder en werd beschermd door het bloed van het paschalam (zie Exod.
12:3-7, 13, 21-23). Glorie voor God!
“Toen sprak de HEERE tot Mozes: HEILIG VOOR MIJ ALLE EERSTGEBORENEN: alles wat de baarmoeder opent
ONDER DE ISRAËLIETEN, van de mensen en van het vee,… Maar wat de mensen betreft, moet u ALLE EERSTGEBORENEN onder uw zonen VRIJKOPEN… In SLAGORDE (SV: bij VIJVEN) trokken de Israëlieten uit het land Egypte…
De HEERE ging vóór hen uit, OVERDAG IN EEN WOLKKOLOM om hun de weg te wijzen, en ‘S NACHTS IN EEN
VUURKOLOM om hun licht te geven, ZODAT ZIJ DAG EN NACHT VERDER KONDEN TREKKEN. Hij nam de WOLKKOLOM OVERDAG en de VUURKOLOM IN DE NACHT niet weg voor de aanblik (SV: van het aangezicht) van het volk.”
(zie Exod. 13:1-22 helemaal).
Zij werden VERLOST door de heerlijkheid en de kracht van Gods Geest… zij passeerden de Rode Zee DROOGVOETS,… en zij werden IN DE WOESTIJN GELEID om daar – door de voorzienigheid Gods – te leven veertig jaar
lang!
Geliefden, het is zó nodig in deze laatste dagen van een tijdsbedeling van overvloeiende genade, om dichter te leven
bij God, opdat wij Hem béter zouden leren kennen in Zijn grote liefde, Zijn wondervolle genade en barmhartigheid. Bestudeer daarom ernstig en biddend de hoofdstukken 7 t/m 12 van het boek Exodus en u zult een rijke zegen ontvangen. Wij lezen ook nog wat God tegen Israël gezegd heeft: “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb
14
en HOE IK U OP ARENDSVLEUGELS GEDRAGEN EN U BIJ MIJ GEBRACHT HEB.” (Exod. 19:4, HSV). Israëls
wonderbaarlijke verlossing werd bewerkstelligd door de “bovennatuurlijke kracht van arendsvleugels”… door DE
KRACHT van GOD ZELF, gemanifesteerd door de Heilige Geest, als de Uitvoerder van Gods HEILIGE WIL. Halleluja! En laten wij dan niet vergeten dat het “anti-type” hiervan gevonden wordt in de Gemeente van de Here Jezus
Christus.
Van God wordt gezegd dat Hij, in het “wegvoeren” van Zijn volk, handelde ZOALS EEN AREND doet! Zo staat er dan
geschreven: “Hij vond hem in EEN WOESTIJNGEBIED, IN EEN WOESTE, HUILENDE WILDERNIS. Hij omringde
hem, Hij onderwees hem, Hij BESCHERMDE hem als Zijn oogappel. ZOALS EEN AREND zijn nest opwekt, boven zijn
jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze PAKT en ze DRAAGT OP ZIJN VLERKEN, ZO heeft alleen de HEERE hem
GELEID,…”. (Deut. 32:10-12). Geprezen zij de Naam des Heren!
VOLMAAKTE KENNIS wordt verkregen door het “effenen van de weg”; en dit laatste vindt plaats in Openbaring 12. De
met de zon beklede vrouw, dat grote teken, dat gezien werd in de hemel, is DE BRUID VAN HET LAM. En van deze
staat geschreven: “en ZIJ WAS ZWANGER…” (zie Openb. 12:2). Wij hebben hier dus te maken met een gehuwde (d.i.
GETROUWDE) VROUW. Wij dienen dit – in profetisch licht – goed te verstaan; want wanneer wij dit niet doen, dit niet
(juist) onderscheiden, komen wij vanzelfsprekend terecht in het “drijfzand van eigen opvattingen en/of denkbeelden”
van “MIS-interpretaties” met alle kwade gevolgen van dien. God heeft DE MENS nooit gevraagd Zijn Woord uit te leggen; maar het is de Heilige Geest, de Geest der Waarheid Zelf, Die alles uit Jezus Christus neemt om het de
kinderen Gods te verkondigen (mee te delen). Amen.
Het is dan DEZE VROUW, die WEGGELEID wordt “NAAR DE WOESTIJN”… als “op arendsvleugels” (zie Openb.
12:14), om dáár door God te worden ONDERHOUDEN en GEVOED voor de duur van 1260 dagen, dit is de PERIODE
van de GROTE VERDRUKKING.
Zó wordt straks de BRUIDSGEMEENTE OOK AANGENOMEN / WEGGENOMEN,… WEGGEVOERD als vervulling
van het profetische, grote typebeeld, Israël, dat destijds werd weggevoerd uit het land van Egypte (het typebeeld van
de wereld). “OPGENOMEN” wordt de Gemeente pas dan, wanneer de Here Jezus Christus (zichtbaar) wederkomt
AAN HET EINDE VAN DE GEPROFETEERDE 1260 DAGEN, dat is dus aan het einde van de grote verdrukking! Dit is
echter een “opname”… “om de Here te ontmoeten in de lucht”… om dan samen met Hem naar de aarde terug te keren
om de strijd van Armageddon te strijden en om met Hem het 1000-jarig Vrederijk binnen te gaan, dat Hij zal vestigen
op deze aarde, nadat Hij de antichrist en zijn goddeloze horden (dat zijn dan ALLE bewoners die dan nog op deze
aarde leven – zie Openb. 13:8 en 13:15-16) zal hebben verslagen (zie Openb. 19:19-21). Voor verdere oriëntatie aangaande deze geprofeteerde AANNAME / WEGNAME verwijzen wij naar hetgeen door de Here Jezus Zelf is geleerd in
Lukas 17:34-37. “HET LICHAAM” (zie vers 37) kan géén andere zijn dan “het Lichaam van Christus”; en in profetisch
licht (van de Schriftopenbaring) dient hieronder te worden verstaan: “DE VERZOENING”. Want het is nog altijd ALLEEN het Lichaam èn het uitgestorte Bloed van het Lam van God, dat het VOLMAAKTE OFFER is.

14

Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Arendsvleugelen” (Over de kracht van God), van CJH Theys.
(noot – AK).
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Zó moeten dan ook de ARENDEN , met betrekking tot dit volmaakte Offer, geestelijk goed worden verstaan; want zij
zijn (het beeld van) DE in Zijn BLOEDGEWASSEN HEILIGEN, vergaderd (d.i. TEZAMEN GEBRACHT) RONDOM DE
VERZOENING DOOR JEZUS BLOED aan het einde van de huidige tijdsbedeling.
Wanneer wij “harmonie” zoeken in het Woord van God, dan vinden wij die hier in het licht van de Schriftopenbaring
zelf. Niemand behoeft te dwalen.
• “Het opengaan van Uw Woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht (of: maakt ze verstandig)” (Ps. 119:130,
HSV).
• “De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht (SV: verstand)” (Spr. 2:6, HSV).
Gods getuigenis is waarachtig en zeker!
Amen.

C.J.H. Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

Einde van deel 4 (hoofdstuk 6 en 7)
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Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN 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
letter 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 varen op met vleugelen 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 hebben 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 aarde”, van
E. van den Worm. (noot – AK).
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