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1ste uitgave:  In boekvorm. Een door mij letterlijk getypte weergave van een prediking uit ± 1992  
 (met Bijbelteksten uit de Statenvertaling) 

2de hernieuwde uitgave:  Vanaf januari 2017 t/m juni 2017 – in 6 delen – een digitale en meer bewerkte versie 
geplaatst op https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/   

 (met Bijbelteksten uit de Herziene Statenvertaling/HSV) 

 
 
 
 
 
 

 

Algemene noot: 

1. De vermelde Bijbelteksten waren oorspronkelijk uit de Statenvertaling. Nu is echter gekozen voor de Herzie-
ne Statenvertaling (HSV). Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.  

2. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding. 

3. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuur-
lijk kunt u anderen ook op onze website, ons weblog en/of onze nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de stu-
dies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie 
punt 2 hierboven. 

4. De tekst van de oorspronkelijke, 1
ste

 uitgave van deze studie bestond voornamelijk uit spreektaal omdat het 
letterlijk was overgenomen/uitgetypt van een (via cassetteband) gesproken Bijbelstudie. Deze hernieuwde 
versie is taalkundig en inhoudelijk iets aangepast (hopelijk ter verduidelijking van de lezer). 

 

Nieuwe opmaak: Juni 2017 

 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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Inleidend woord 
“Maar één ding doe ik:  
vergetend wat achter is,  
mij uitstrekkend naar wat voor is,  
jaag ik naar het doel: 
de prijs van de roeping van God, 
die van boven is, 
in Christus Jezus.”  –  Filippenzen 3:14 
                                                                                                             

Als we alleen maar geloven dat we, als we eenmaal gered zijn, ‘in de hemel’ komen, maar als 
we geen idee hebben van wat ons in die ‘hemel’ te wachten staat, dan kunnen we ons daar ook 
niet op verheugen en naar uitstrekken. 
Wij kunnen ons alleen maar ten volle “uitstrekken naar wat voor is”, als wij weten wat er voor 
ons ligt. We kunnen alleen maar ten volle jagen “naar het doel” als we weten wat dat doel in-
houdt. 
Daarom kan ik deze Bijbelstudie aanbevelen. Het geeft ons een duidelijker inzicht van wat er te 
gebeuren staat. Ondanks de soms zware kost – er wordt immers ook nog over ‘de laatste da-
gen van de eindtijd’ gesproken, een periode waarin de oordelen Gods losbarsten en de Grote 
Verdrukking tot veel bloedvergieten zal leiden – hoop ik toch dat u, en ik met u, het zicht zal 
kunnen houden op DE EEUWIGHEID.  
Wellicht kunt u het niet met alles eens zijn, omdat u dingen anders ziet, toch denk ik dat een ie-
der die deze studie leest een duidelijker en completer beeld zal krijgen van wat er te gebeuren 
staat: zowel vlak voor als in het 1000-jarige Rijk, alsook in de nieuwe hemel en op de nieuwe 
aarde. 

 

A. Klein 
 

********************************************************************************** 
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Wie de aarde NIET bewonen, 
als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen 

In het 1000-jarige Rijk komen geen onbekeerde zondaren c.q. heidenen 
Er is vaak een verkeerde opvatting over dit komende festijn op aarde. Laten we het daarom gaan bekijken aan de 
hand van Gods Woord, dan krijgen wij een Schriftuurlijk beeld over wat God bereid heeft voor degenen, die Hem 
liefhebben, in het 1000-jarige Rijk.  
Laat ons eerst het feit vaststellen dat onze (en dus de) GENADETIJD niet voor altijd is. Deze periode van genade 
wordt afgesloten. Er is een tijd dat de genadedeur dicht gaat. God geeft niet een eeuwige genade aan de mens. 
We zullen daarvoor eerst een paar teksten gaan lezen, te beginnen bij Lukas 13 vers 24-28: 

• “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet 
kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft GESLOTEN. Dan 
zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal 
antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet, vanwaar gij zijt). Dan zult u be-
ginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onder-
wijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt (Ik ken u niet). Ga weg van Mij, allen 
die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob 
en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen.” 

 

U ziet hier dat er een tijd komt dat de genadedeur gesloten wordt, terwijl er nog leven op aarde is. Het is dus 
niet een beëindiging van het aardse leven; dat gaat (nog) wel door, maar er is een tijd dat de Heer zegt: “Stop, nu 
is de genadetijd afgelopen!” Dan komt niemand (d.w.z.: geen nieuwe zielen) meer binnen in Gods Koninkrijk. En 
die periode, dat er geen genade meer gegeven wordt tot nieuwe bekering, komt dus nadat Hij “is opgestaan en de 
deur heeft GESLOTEN”. Dan zullen er mensen zijn die zeggen: “Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en 
gedronken”. Dit zijn dus mensen die in de gemeente of kerk komen, maar zich toch niet bekeerd (ofwel: niet van de 
zonde afgekeerd

1
) hebben, want er zijn ook onbekeerde zielen in de gemeente/kerk. De gemeente/kerk (als ge-

bouw met leden ofwel kerkgangers) is niet het Lichaam van Christus, maar het Lichaam van Christus moet daaruit 
gebouwd worden. Er zijn in de gemeente/kerk dus mensen die meelopers zijn, die luisteren, maar die het Woord 
niet laten werken in hun hart en in hun diepe innerlijk (die dus – qua hun ‘handel en wandel’ – ongehoorzaam zijn 
en blijven aan Gods Woord en wil). En dan zegt Hij: “Ga weg van Mij” want “Ik ken u niet”!  
 
Let op: Deze (genade)deur uit Lukas 13, die gesloten wordt, is NIET dezelfde deur als die uit Matthéüs 25:10 waar 
staat: “Als zij (de dwaze maagden

2
) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gin-

gen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten” (SV). Hier, in Matthéüs 25, is het dus de deur tot de brui-
loft, en dat is een heel andere deur, want daar krijgt u de splitsing

3
 tussen de wijze en de dwaze maagden.

4
 De wij-

ze maagden gaan naar binnen, want die zijn bereid, die zijn gereed. En gereed zijn voor de bruiloft wil zeggen dat 
u een totale HEILIGMAKING

5
 hebt ondergaan. Ze zijn (geestelijk gezien) ingegaan in “het Heilige der heiligen”;

6
 

want “vlekkeloos, rimpelloos, onberispelijk” is de Bruid van Christus!
7
 In Efeze 5 vers 26-27 (SV) kunnen we dit le-

zen: “Opdat Hij (Christus) haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; opdat 
Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar 
dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” 
Als de Bruid ingegaan is tot de bruiloft,

8
 dan krijgen we daarna nog een grote OPWEKKING.

9
  

Deze bruiloftsdeur uit Matthéüs 25 is dus niet dezelfde deur als die uit Lukas 13, want als die gesloten wordt wil dit 
zeggen dat er absoluut een einde is gekomen aan de – van God gegeven – genadeperiode. 
Degenen die begenadigd zijn, die dus wel bekeerd zijn, maar nog niet helemaal geheiligd zijn (denk aan de ‘dwaze 
maagden’), worden verder geheiligd in de Grote Verdrukking. 
 

                                                 
1
 Zie eventueel de studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot 

AK) 
2
 Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit 

woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid 
etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar mannen net zo 
goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK) 
3
 Zie eventueel de studie “Drie grote toekomstige scheidingen” van H. Siliakus. (noot AK) 

4
 Zie eventueel de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over 

de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den Worm. (noot 
AK) 
5
 Zie eventueel de studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK) 

6
 Voor meer over de geestelijke betekenis van “het Heilige der heiligen”, zie de studie “De Tabernakel van Israël; het Goddelijk 

patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen” van E. van den Worm en/of “Christus in de Tabernakel” (uitleg 
over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK) 
7
 Zie eventueel de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 

8
 Zie noot 7. 

9
 Zie eventueel de studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openba-

ring)”, hoofdstuk 6, met de titel: “De Spade Regen-opwekking” van H. Siliakus. (noot AK) 
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NOOT AK:  
In de Grote Verdrukking zullen zij, vanwege hun oprechte geloof in Jezus Christus, bereid zijn om hun leven 
te geven; want iedereen zal dan gedood worden vanwege het feit dat men niet wil buigen voor het beest en 
zijn beeld. Zie hiervoor Openbaring 20:4 en 7:9-17 

• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord 
van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op 
hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 
1000 jaar lang.” (Openb. 20:4) 

• “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en ta-
len, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. … En 
één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn 
zij en waar zijn zij vandaan gekomen? … Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij 
hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 
Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. … En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.” (Openb. 7:9-17) 

 

Deze genadedeur uit Lukas 13 valt dus dicht bij het begin van de Grote Verdrukking. Dit is niet direct duidelijk te 
zien; maar aan de gevolgen van de Grote Verdrukking kunnen we wel degelijk merken, dat dit zo is. We kunnen dit 
ook zien aan de hand van het beeld dat Noach’s ark geeft. De deur van de ark van Noach werd door God geslo-
ten vlak voor de grote zondvloed doorbrak, vlak voordat dat grote oordeel van God over de aarde kwam. De zond-
vloed is een beeld van de grote oordelen van God

10
 die vernietiging brengen over de aarde. Zo zijn ook de oorde-

len die volgen, de resterende bazuinoordelen en fiool- of schaaloordelen (zie Openbaring hoofdstuk 8, 9 en 16)
11

, 
dodelijk en vernietigend. Het is ‘een opruiming’, zoals ook de mensen in de tijd van Noach ‘opgeruimd’ werden. Alle 
leven werd weggevaagd, alleen het gezin van Noach bleef bestaan (zie Genesis 7:22-23). Deze deur van Noach’s 
ark is dus een typerend beeld van de genadedeur (die ook eenmaal gesloten wordt). Toen die deur van Noach’s 
ark gesloten was en het hevig begon te regenen kwamen mensen er vast ook op bonzen om te smeken: “Laat ons 
binnen”.

12
 Maar… Noach kon de deur zelf niet openmaken, want God Zelf had die deur gesloten. En… als God de 

deur gesloten heeft, dan kan geen mens die meer openmaken. 
  

In Amos 8 vers 11-14 lezen wij:  

• “Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, 
geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord 
tot oost trekken zij rond, om het woord van de HEERE te zoeken, maar zij zullen het niet vinden. Op die dag 
zullen zij van dorst versmachten, de mooie meisjes en de jonge mannen, zij die zweren bij de schuld van Sama-
ria, en zeggen: Zo waar uw god van Dan leeft, en de pelgrimstocht naar (SV: de weg van) Berseba leeft! Zij zullen 
vallen en niet meer opstaan.” 

Denk er goed om, “zij zullen het (“de woorden van de HEERE”, het ware geestelijke voedsel) NIET vinden”, want 
de genadedeur is gesloten. U ziet, er komt een honger naar het geestelijke maar zij zullen het niet meer krijgen. 
Het is vaak zo, dat als iets wordt aangeboden er geen vraag naar is, maar als het op is dan gaan ze er opeens al-
lemaal naar vragen, dan willen ze het opeens allemaal hebben, maar dan is er niets meer. En zo is het ook met het 
Evangelie, als de genadedeur gesloten is, gaan ze opeens op zoek, maar dan krijgen ze het niet.  
Er staat in Amos 8:14 dat deze mensen “zweren bij de schuld van Samaria” en “de schuld van Samaria” is onge-
hoorzaamheid. Jeróbeam kreeg namelijk 10 van de 12 stammen van Israël (‘het 10-stammenrijk’ ofwel ‘het huis 
van Israël’ genaamd); de andere 2 stammen (‘het 2-stammenrijk’ ofwel ‘het huis van Juda’ genaamd)

13
 bleven bij 

de zoon van Salomo, en in het stuk land van het 2-stammenrijk is Jeruzalem gelegen, waarvan God zei: “Men 
moet in Jeruzalem aanbidden” (zie o.a. Johannes 4:20). Maar Jeróbeam was bang dat het 10-stammenrijk (van het 
huis van Israël) uiteindelijk weer bij de 2 andere stammen (van het huis van Juda) zouden komen als zijn onderda-
nen naar Jeruzalem zouden gaan om daar God te aanbidden (zie 1 Koningen 12:27).  
God had tegen Jeróbeam gezegd: “Doe Mijn wil en Ik zal je zegenen als koning, en ook je nazaten” (zie 1 Konin-
gen 11:38 + vers 29-31). Maar hij was ongehoorzaam en zei tegen zijn onderdanen: “Nee, jullie moeten niet naar 
Jeruzalem gaan om God te aanbidden, ga maar hier naar Bethel”. In Bethel heeft Jeróbeam toen een heiligdom 

                                                 
10

 Zie eventueel de studie “De Dag van JaHWeH (de Dag des Heren)” en/of “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” en/of 
“God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden” van E. van den Worm. (noot AK) 
11

 Zie eventueel de uitleg in de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” 
van CJH Theys, hoofdstuk 8, 9 en 16, die gaan over deze bazuin- en fiool- of schaaloordelen. (noot AK) 
12

 Lees in dit verband vooral ook wat er geschreven staat in Hebreeën 11:7 en 2 Petrus 2:4-10. (noot AK) 
13

 Ter verduidelijking het volgende:  
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie be-
staat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar 
later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” 
(de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiede-
nis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heiden-
wereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-
Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. 
Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op 
aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waar-
over de “verharding” is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot AK) 
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met 2 gouden kalveren gemaakt en zei hij: “…Zie uw goden, Israël… En hij plaatste het ene in Bethel, en het ande-
re zette hij in Dan. Dit werd aanleiding tot zonde, want het volk liep vóór het ene uit, tot aan Dan toe” (zie 1 Konin-
gen 12:27-30). En zo krijgen we afscheiding en ongehoorzaamheid aan de wil van God, waardoor afgoderij komt. 
Dit is de schuld van Jeróbeam. 
Er staat in Amos 8:14 ook dat ze zweerden bij de “god van Dan”. En wie is die “god van Dan”? In één van de laat-
ste profetieën over Dan wordt gezegd dat Dan een adder is (zie Genesis 49:17). Dit is een heenwijzing naar de 
eindtijd, want deze adder is namelijk de antichrist.  
En dan lezen we in Amos 8:14 ook nog over “de weg van Berseba”; dit is de weg waar Hagar de stem van God 
hoorde (zie Genesis 21:14-21). Berseba slaat dus op profetie en hier, in Amos 8:14, op de valse profeet van de 
eindtijd.  
De antichrist en de valse profeet worden hier in Amos 8, in bedekte termen, naar voren gebracht. Dus deze men-
sen geloven in c.q. volgen de antichrist en de valse profeet (ofwel: ze stemmen in met hun woorden en daden). 
Hoe het ook zij, in deze periode krijgen mensen geen genade meer, want deze periode wordt gekenmerkt door 
GROTE VERDRUKKING, waar de massa volkomen ongehoorzaam is aan God en men de “god van Dan” aanbidt 
en de valse profeet volgt, in Amos 8:14 “de weg van Berseba” genaamd.  
 

Laten we eens kijken wat Amos 5 vers 5-6 zegt over deze “weg van Berseba”, en de andere wegen, om te zien wat 
daarmee wordt bedoeld:  
• “Maar zoek niet in Bethel, in Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Berseba trekken, want Gilgal zal ze-

ker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Zoek de HEERE en leef! Anders zal Hij het huis van 
Jozef als een vuur binnendringen, het verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen.” 

Hier zegt de Here drie dingen. We moeten ons geloofsleven niet baseren op “Bethel”. En met “Bethel” wordt be-
doeld: dromen, want Jakob droomde te Bethel van die ladder, die tot in de hemel reikte (zie Genesis 28:12). We 
moeten ons geloofsleven dus niet baseren op dromen, noch op Gilgal, dat is: op visioenen. Te Gilgal kreeg Josua 
namelijk een visioen van de Here. Het moeten geen visioenen zijn die ons geloofsleven bepalen, maar ook geen 
profetieën, waar “Berséba” op doelt, want daar hoorde Hagar de stem van God. Maar… we moeten de Here zoe-
ken, we moeten het Woord van God zoeken, we moeten leven door (de leiding van) de Here Zelf, het persoonlijke 
contact met het LEVENDE Woord moet ons leven bepalen. We moeten ons (geloofs)leven dus niet laten bepalen 
door dromen (Bethel), visioenen (Gilgal), of profetieën (Berséba).  
Als God een profetie geeft of als God een droom geeft of als God een visioen geeft, prijst de Heer. Maar we moe-
ten hier niet naar zoeken. We moeten ons geloofsleven niet baseren op deze drie dingen, die toegevoegd zijn, 
maar ons geloof moet zijn gebaseerd op het Woord en op het geloof in een Levende God. We hebben het ge-
schreven Woord, dat is de Bijbel, en we hebben het LEVENDE Woord, dat is de Here Jezus en Zijn Geest, met 
Wie wij contact moeten hebben. Hij maakt ons NIEUW.

14
 Want de duivel kan ons namelijk misleiden; hij kan ons 

ook dromen, visioenen en/of profetieën geven; maar dit zijn dan valse dromen, valse visioenen en valse profetieën. 
Zo zijn er een hele hoop christenen, op grond van deze dingen, misleid en afgedwaald van de waarheid (Gods 
Waarheid wel te verstaan). We moeten ons geloofsleven dus baseren op het Woord van God Zelf.  

Uit de Joden overleeft één derde deel de Grote Verdrukking en wordt toebereid voor het 
1000-jarige Rijk 
We gaan eerst naar Jeremia 30 vers 11: 

• “Want Ik ben met u (= Zijn volk, Israël en Juda – zie vers 2+3)
15, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak 

een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid16 heb, maar aan u zal Ik geen vernieti-
gend einde maken (SV: met u zal Ik geen voleinding maken). Ik zal u bestraffen (SV: kastijden) met mate, maar u beslist 
niet voor onschuldig houden.” 

U ziet hier dat er voor de heidenen een tijd komt van volkomen afrekening – “een vernietigend einde” – namelijk 
aan het einde van de Grote Verdrukking (tijdens de oorlog of ‘slag van Armageddon’, zie Openbaring 16:14-16; 
hierbij zullen alle antichristelijke mensen – door de wederkomende Jezus en Zijn hemelse legers – gedood worden, 
zie Openbaring 19:11-21). 
 

De Heer gaat echter tijdens de Grote Verdrukking verder met Israël. Want er staat geschreven dat Hij “de vervallen 
hut van David” weer zal oprichten als de tijd van de heidenen voorbij is

17
 (zie Amos 9:11 en Handelingen 15:16). 

God gaat in de Grote Verdrukking, door middel van “Zijn twee getuigen” (vermoedelijk: Mozes en Elia – zie Open-
baring 11:3-4), de Joden bewerken om ze tot bekering te brengen. Wij weten echter, vanuit Gods Woord, dat niet 

                                                 
14

 Zie eventueel de studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm. (noot AK) 
15

 Met “Zijn volk, Israël en Juda” wordt geheel Israël bedoeld, namelijk: ‘het 2-stammenrijk’ (‘het huis van Juda’ – Joden ge-
naamd), maar ook ‘het 10-stammenrijk’ (ofwel: ‘het huis van Israël’). In Jeremia 30 lezen we ook over “een tijd benauwdheid 
voor Jakob” (vers 7) en “Mijn dienaar Jakob… Israël” waarmee ook alle 12 stammen bedoeld worden. (noot AK)   
16

 Zie info bij noot 13. 
17

 Hier wordt ook geheel Israël bedoeld, want in Amos 9 gaat het niet alleen over “de vervallen hut van David” (vers 11) maar 
ook over “het huis van Jakob” (vers 8), waarmee alle 12 stammen bedoeld worden; en ook nog over “het huis van Israël” (vers 
9), waarmee het verloren gewaande ‘10-stammenrijk’ bedoeld wordt. Dit is, naast de Joden (van het huis van Juda), een grote 
groep die – zoals in Jeremia 30:11 staat – over de aarde verspreidt is (zie de uitleg bij noot 13).  Israël en Jood-zijn worden 
vaak op één hoop gegooid, waardoor het soms verwarrend is wie of wat men bedoeld (de 2, 10 of 12 stammen, en/of het huidi-
ge land Israël). (noot AK)   
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iedereen van hen tot bekering komt, daarom zal de Here slechts één derde deel maar kunnen behouden, tweeder-
de dus niet. Dit kunnen we lezen in Zacharia 13 vers 8-9:

18
 

• “Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land (Israël, zie vers 1) twee derde ervan uitgeroeid zal wor-
den (door de antichrist en zijn helpers) en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde 
deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud be-
proeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen 
zeggen: De HEERE is mijn God.” 

U ziet hier dat één derde deel van het volk van Israël behouden zal worden door het werk van de “twee getuigen”, 
zij zullen zich willen laten “louteren” door God en zullen in willen gaan op de weg van heiligmaking, twee derde 
deel zal echter ongehoorzaam blijven en de prediking van de “twee getuigen” verwerpen. U ziet dat niet iedereen 
uit Israël wordt behouden, alleen zij die zich keren tot de Here God.

19
 Want de Farizeeën waren ook uit Israël, ze 

waren ook Joden, maar de Here zei dat zij kinderen van de duivel/satan waren; satan was – geestelijk gezien – 
hun vader (zie Johannes 8:44 + vers 13 en verder). 
Niet iedere Jood is – volgens Gods Woord – een Jood, maar alleen degene die in het hart besneden is, zoals wij 
kunnen lezen in Romeinen 2 vers 29 (SV): “Maar die is een Jood, die het in het verborgen is (= in het innerlijk), en de 
besnijdenis van het hart – in de geest, niet in de letter – is de (ware) besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, 
maar uit God.” Met andere woorden: Dat zijn degenen die zich waarlijk tot God keren en de besnijdenis van het 
hart hebben ontvangen door de machtige Geest (van God). God moet dus het werk doen, en één derde zal zich 
willen laten “louteren” door God, zal in willen gaan op de weg van de heiligmaking.

20
 

Alle onbekeerde zondaren ontvangen in de Grote Verdrukking het teken van de antichrist en 
zijn hierdoor voor eeuwig verdoemd 
In de periode van de Grote Verdrukking moeten alle mensen gemerkt worden op bevel van de antichrist (die dan 
met ijzeren hand over de gehele wereld zal regeren) met het zegel of merkteken van de antichrist. Als u dit 
merkteken eenmaal ontvangen hebt, is er geen bekering meer mogelijk. U ziet ook hier de totale sluiting van de 
deur van genade voor alle mensen (ofwel: de genade Gods, om tot bekering te komen, is dan definitief voorbij). 
We zullen dit bekijken aan de hand van Openbaring 13 vers 16-17: 

• “En het (= het beest uit de aarde – zie vers 11) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en 
slaven (SV: dienstknechten), een merkteken zal geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat 
niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van 
zijn naam.” 

Als u dit vers goed leest, dan ziet u geschreven dat aan ALLE mensen dit merkteken wordt gegeven, niemand uit-
gezonderd; behalve natuurlijk de christenen – tenminste degenen die dit merkteken zullen weigeren – maar die 
worden dan ook als ‘staatsgevaarlijk’ gedood (zie Openbaring 20:4 en 7:9-17).

21
  

Dus alle mensen (die aan het eind van de Grote Verdrukking nog op aarde leven) hebben dan het merkteken van 
de antichrist ontvangen. In Openbaring 13:18 staat ook nog dat het getal van zijn naam 666 is (hier komen wij later 
nog even op terug). U ziet dus dat alle mensen voorzien worden van het merkteken van de antichrist en het ge-
volg daarvan lezen we in Openbaring 14 vers 9-11: 

• “En een derde engel volgde hen (volgde de andere 2 engelen die het oordeel van God moesten aankondigen – zie vers 6-8), die 
met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op 
zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken 
in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en 
van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld 
aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.” 

Hier zien we dus dat, wanneer u dat merkteken hebt ontvangen, u (gelijk) deel hebt aan de satanische natuur. 
Want het is niet ‘alleen maar’ een merkteken dat u ontvangt, maar tegelijkertijd dringt de antichristelijke geest 
binnen en neemt bezit van u. Dus u bent (vanaf dat moment) een verloren mens, voor tijd en eeuwigheid ver-
doemd; en dit geldt voor ALLEN die het merkteken van de antichrist ontvangen hebben aan hun voorhoofd of 
hand. God zegt (in bovenstaand Bijbelvers) dat als u het merkteken (van het beest) ontvangt, u verloren bent. Er is 
dan dus geen bekering meer mogelijk, u bent – in alle eeuwigheid – verdoemd.  
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 Zie eventueel de studie “De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia” van E. van den Worm. (noot AK) 
19

 In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” . Gods wezen is 
een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Maar, wij kunnen wel spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 

1. de 1
ste

 Openbaringsvorm van God: de Vader 
2. de 2

de
 Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 

3. de 3
de

 Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. (noot AK) 
20

 Zie noot 5. 
21

 “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het 
beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij 
werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openb. 20:4) 
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon 
en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. … En één van de ouderlingen antwoordde en zei te-
gen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? … Dezen zijn het die uit de 
grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van 
het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. … En God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen.” (Openb. 7:9-17) 
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Als er dus predikers en/of christenen zijn die zeggen dat er in het 1000-jarige Rijk nog mensen zijn die bekeerd 
worden, dan is dit – Schriftuurlijk gezien – de grootst mogelijke onzin, want alle (aan het eind van de Grote Ver-
drukking nog levende ongelovige/goddeloze) mensen zijn dan al verdoemd, door het teken van de antichrist.  

Alle christenen die in de Grote Verdrukking komen, worden door de antichrist gedood 
Nu gaan we bekijken wat er gebeurt met de christenen die (tijdens de Grote Verdrukking) achterblijven; degenen 
die dus niet gereed zijn bij de wegname

22
 van de Bruidsgemeente/Bruid

23
 en die dus (tijdens die Grote Verdruk-

king) gedood worden door de antichrist. Laten we hiervoor Openbaring 13 vers 7 lezen: 

• “En het beest (uit de zee – zie vers 1) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en om hen te 
overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam en taal en volk.”  

Deze christenen, hier “heiligen” genaamd, worden zonder enige restrictie (= zonder voorbehoud), allen “overwon-
nen” (= gedood) door “het beest” (= door de antichrist en zijn antichristelijke helpers), de één na de ander. Niet al-
lemaal tegelijkertijd, want zijn machtsapparaat zoekt en speurt naar alle mensen die zijn merkteken niet hebben. U 
moet één ding goed begrijpen, de antichrist en zijn helpers hebben satanische ogen en zien dus dwars door u 
heen. Ze weten precies wie u bent. 
 

Noot AK 
Het internet zal hierbij ook zeker een hele grote rol gaan spelen, want ze weten hierdoor nu al bijna alles van 
degenen die zich op het World-Wide-Web begeven. Wanneer je WWW in het Hebreeuws vertaalt, krijg je 
666. Het Hebreeuws kent namelijk geen onderscheidt tussen cijfers en letters. Iedere letter vertegenwoordigt 
ook een cijfer. De letter W – 'Vav' in het Hebreeuws) – staat voor het cijfer 6. WWW is dus 666, en volgens 
Openbaringen 13:16-18 kun je daaraan de anti-christ herkennen.

24
 

 

De hele wereld wordt zo ontdaan van alle christenen. Het wordt ‘de Holocaust’ van alle christenen! Hitler heeft een 
Holocaust van 6½ miljoen Joden bewerkstelligd, maar de antichrist doet dit aan “ontelbaren”. Want als u Openba-
ring 7 vers 9-14 leest, dan staat daar (kort samengevat): “Wie zijn zij, de ontelbaren die uit de Grote Verdruk-
king gekomen zijn en gedood zijn?”

 25
 

En deze “ontelbaren” komen uit de gehele wereld en worden (door de antichrist en zijn antichristelijke helpers) ‘op-
geruimd’. Dan zal satan zijn zin krijgen en “geen één steen op de andere laten”: “Want er zullen dagen over u ko-
men dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zul-
len brengen. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen 
steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.” (Lukas 
19:43-44) 
Alles wat christen heet zal tijdens de Grote Verdrukking vernietigd worden; zelfs de schijn-christenen, volgelingen 
van “de grote hoer”,26

 worden gedood (zie Openbaring 17:16). De “grote hoer” vormen degenen die niet alleen 
maar in Jezus “geloven”, maar die allerlei leringen aanvaarden, zoals de islam, boeddhisme enz. (waarschijnlijk is 
dit de New Age – ook wel de Nieuwe Wereldorde, afgekort NWO, genaamd – in haar volle glorie.) Dus alles wat 
“christen” heet wordt afgemaakt (door de antichrist en zijn antichristelijke helpers). U ziet hier dus dat in de Grote 
Verdrukking alle christenen gedood worden. 
 
Laat ons gaan naar Openbaring 11 vers 1-2: 

• “En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf (SV: meetroede) leek. En de engel was erbij komen staan en 
zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof 
(zie noot

27
) van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige 

stad vertrappen, 42 maanden lang (= 3½ jaar, de periode van de Grote Verdrukking).” 
U ziet dus dat de zgn. voorhofs-christenen

28
 “sowieso” de Grote Verdrukking ingaan. Voorhofs-christenen zijn 

christenen die niet geheiligd zijn. Ze komen weliswaar in de Gemeente/Kerk, maar nemen het geloof niet zo seri-
eus, waardoor zij de heiligmaking

29
 niet willen! Zij hebben het geloof als een deel van hun bestaan, maar verder 

leven ze net als de wereldlingen (ofwel: als ongelovige, goddeloze mensen). Gods Woord noemt ze “dwaas” (denk 
aan de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13, SV)

30
, omdat hun levensvisie gericht is op de dingen van deze we-
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 Wij geloven – op grond van de Bijbel – in een WEGNAME van de Bruid/Bruidsgemeente voor de Grote Verdrukking, terwijl 
velen geloven in een OPNAME van de Gemeente. Zie eventueel het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken” 
en/of “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK) 
23

 Zie eventueel de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 
24

 Zie eventueel http://www.broodjeaap.nl/www666.html en/of http://www.av1611.org/666/www_666.html (noot AK) 
25

 Zie noot 21. 
26

 Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer uit Openbaring 17” van E. van den 
Worm. (noot AK) 
27

 Voor meer over de geestelijke betekenis van “de voorhof”, zie de studie “De Tabernakel van Israël; het Goddelijk patroon 
van de geestelijke ontwikkelingen van een christen” van E. van den Worm en/of “Christus in de Tabernakel” (uitleg over de 
geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK).  
28

 Voor meer over de geestelijke betekenis van de “voorhofs-christenen” kunnen wij u de studie “LUKAS – Het Boek van de 
NIEUWE MENS in Christus” aanbevelen. Zie ook nog noot 27. (noot AK) 
29

 Zie eventueel de studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK) 
30

 Zie eventueel de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over 
de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den Worm. (noot 
AK) 
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reld. Ze zoeken geen heiligmaking maar ze zoeken alleen (of voornamelijk) Gods zegen voor de dingen van deze 
wereld, voor hun dagelijks leven; ze vragen Zijn zegen voor een mooi huis, een goede vrouw, een mooie auto enz., 
alles van en voor deze wereld. In elk geval hebben ze de heiligende kracht van de Heilige Geest

31
 niet binnengela-

ten. Degenen die deze heiligende kracht wèl hebben binnengelaten (degenen uit “het heiligdom”)
32

 die moeten 
zelfs nog gemeten worden of ze wel voldoen aan de maat; en die maat is de “maat van Christus”. U kunt dit lezen 
in Efeze 4 vers 13, waar staat dat zij gekomen zijn tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus”. Als 
men niet voldoet aan deze (door God ingestelde) maat dan wordt men samen met de voorhofs-christenen “achter-
gelaten”; dus men komt in de Grote Verdrukking, met alle andere mensen die zich niet (geheel) hebben laten heili-
gen (waardoor men niet gereed is bij de zgn. “wegname”

33
 c.q. “bewaring”

34
 van de Bruid – AK). Dus christenen die 

gedeeltelijk geheiligd zijn, die worden óók “achtergelaten”:  
“Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen 
twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan 
waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere (weder)komen zal.” (Mattheus 24:40-42) 
“Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u: In 
die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee 
vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op 
de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” (Lukas 17:33-36) 
 
Alleen de Bruid van Christus, die volmaakt geheiligd is, wordt weggevoerd (naar de woestijn, ter bewaring 
voor de Grote Verdrukking – zie Openbaring 12:6+14 en 3:10), omdat zij – in Gods ogen – “zonder vlek of rimpel 
en onberispelijk is” (zie Efeze 5:26-27). Al de andere gelovigen worden “achtergelaten” en zij worden in de Grote 
Verdrukking vertrapt door de antichrist (zie Openbaring 11:2b). De “heidenen” zullen de heilige stad “vertrappen” 
(zie Openbaring 11:2a).  
Hier ziet u dat heel het volk van God “de heilige stad” genoemd wordt, van “hoog tot laag”. Ook ziet u hier dat er 
christenen in de Grote Verdrukking worden gedood, de zgn. voorhofs-christenen, dus de wereldsgezinde christe-
nen, maar ook de christenen die half en half geheiligd zijn. Ze worden gedood (door de antichrist en zijn helpers), 
maar hun geesten, als ze trouw zijn gebleven aan hun Heer (door o.a. het merkteken van het beest te weigeren), 
zullen bewaard worden in het Paradijs, maar hun lichamen zullen in het graf vergaan (maar zij zullen weer op-
staan, in een verheerlijkt lichaam, bij de zichtbare Wederkomst

35
 van de Here Jezus aan het eind van de Grote 

Verdrukking, zie 1 Thessalonicenzen 4:15-17 

36
 – AK). 

In Openbaring 7 vers 9 kunnen we lezen dat hun aantal ontelbaar is: “een grote menigte, die niemand tellen kon”, 
voortkomende “uit alle naties, stammen, volken en talen”, en we lezen daarna, in Openbaring 7 vers 13-14, wan-
neer die ontelbaren dit leed ondergaan: 

• “En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn 
zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen 
zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewa-
den wit gemaakt in het bloed van het Lam.” 

Laten we, voor alle duidelijkheid, ook nog Openbaring 20 vers 4 lezen: 
• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van 

God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voor-
hoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar 
lang.” 

Hun leven wordt in die Grote Verdrukking – door de dwang der omstandigheden – geheiligd, “wit gemaakt (= het 
teken van reinheid, zuiverheid), in het bloed van het Lam” (dat ons reinigt van alle zonden – zie 1 Johannes 1:7). 
Want dan, in de Grote Verdrukking, wordt de christen niet meer aanvaard (= geaccepteerd); nu meestal nog wel, 
tenminste, als er een beetje mee wordt gedaan met de wereld. De dwang der omstandigheden maakt dat ze dan 
echt moeten kiezen: kiezen ze helemaal voor de Heer (wat ze met de marteldood zullen moeten bekopen), dan 
worden hun klederen “wit gemaakt door het bloed van het Lam”.  
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 Zie eventueel de studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK). 
32

 Voor meer over de geestelijke betekenis van “het heiligdom” zie de studievermelding bij noot 27 en 28. (noot AK) 
33

 Zie noot 22. 
34

 Openbaring 3 vers 10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de ver-
zoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK) 
35

 Zie eventueel het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot AK) 
36

 “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij (de Bruidsgemeente) die levend zullen overblijven (op deze aarde) tot 
de (zichtbare weder-)komst van de Heere, de ontslapenen (in Hem) beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een ge-
roep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (ontsla-
pen zijn) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (op deze aarde), samen met hen (de uit de 
dood opgestane rechtvaardigen, die in Hem ontslapen zijn) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de 
lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn (namelijk met de teruggekomen Heer, OP AARDE, voor 1000 jaren).”  (1 Thess. 4:15-17) 

• Voor meer uitleg over dit vers, wat vaak als ‘bewijs’ voor de ‘opname’ wordt genoemd, zie mijn artikel “Een ANDER geluid – 
Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”. (noot AK) 
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Dit betreft dus alle christenen die zich – geestelijk gezien – nog in “de voorhof” of “het heiligdom” bevinden en die 
(op het moment van de wegname c.q. bewaring van de Bruid) nog niet aan de maat van Christus voldoen (want 
dan zouden ze zich – geestelijk gezien – in het “Allerheiligdom” 

37
 of “Heilige der heiligen” moeten bevinden). 

 

Noot AK 
Het begrip “voorhofs-christen” betekent dus dat men – gezien in het geestelijke licht van, en het inzicht in, de 
Tabernakel – nog leeft in “de voorhof”. Men heeft dus nog geen nauwe relatie met Jezus, zoals in “het hei-
ligdom”. In “het heiligdom” leeft men dagelijks bij het Woord van God (waar “de tafel met toonbroden” een 
beeld van is), het gebed (waar “het brandoffer- of wierookaltaar” een beeld van is) en men heeft een getui-
genisleven (waar “de kandelaar” een beeld van is), en dit alles onder de zalving van de Heilige Geest.  
Het is uiteindelijk Gods bedoeling dat ALLE christenen groeien naar de geestelijke standaard van “leven in 
het Allerheiligdom”, want anders is men maar gedeeltelijk geheiligd en zal men niet bij de wegname (c.q. 
bewaring) van de Bruid kunnen zijn.  
Voor meer geestelijk inzicht in deze materie kunnen wij u de volgende studies van harte aanbevelen: 

1. “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van 
de allerhoogste God, Hem moeten dienen), van E. van den Worm. 

2. “De Tabernakel van Israël” (Het Goddelijk patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen), van E. van 
den Worm. 

3. “Christus in de Tabernakel” (Uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van 
CJH Theys. 

 

 

Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich 
voor 100% laten heiligen – door Woord en Geest – anders komt u 

in de Grote Verdrukking 
U ziet hoe urgent het is om NU “in te gaan”, om alles op alles te zetten (om straks te kunnen behoren tot de Bruid 
die BEWAARD wordt uit de Grote Verdrukking; lees voor meer inzicht hierover vooral de waarschuwing in Mat-
theüs 22:1-14, wat gaat over deze Koninklijke Bruiloft, waarbij met “werpt hem [of haar] uit in de buitenste duisternis” 
de Grote Verdrukking bedoeld wordt – AK). En, het gaat daarbij (met het ons “gereed maken” – zie Openbaring 
19:7-8) voornamelijk om de inwendige ofwel innerlijke mens. Vele christenen zondigen niet met uiterlijke zonden, 
maar met innerlijke zonden. In hun denkwereld, in de overleggingen van het hart. Kijkt u maar eens wat er van de 
Gemeente te Laodicéa wordt gezegd: “…u weet niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, 
blind en naakt bent” (Openbaring 3:17b). Ze beseffen het zelf niet, maar hun hart is allang veroverd door de satan 
en ze weten dit niet. U moet de satan namelijk – in en door de kracht van Jezus – uitbannen uit uw denkwereld. 
Doet u dit niet dan gaat uw mond verkeerde dingen spreken. Dit komt omdat de bron, ons hart, nog niet zuiver is. 
En de Heer zegt in Mattheüs 12 dat we worden geoordeeld naar alles wat we gezegd hebben (lees vers 34-37). En 
als uw hart nog niet zuiver is, vraag de Heer dan alstublieft om een wachter te stellen voor uw mond, opdat u niet 
begint te raaskallen, want dan brengt u oordeel en vervloeking over uzelf. Terwijl u over een ander praat veroor-
deeld u uzelf. Dit kunnen we lezen in Mattheüs 12 vers 36-37: 

• “Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos (SV: ijdel) woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten ge-
ven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op 
grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.” 

Naar alle woorden uit onze mond zullen wij geoordeeld worden – elk ijdel woord, elk verkeerd en zondig woord, als 
we over een ander (negatief) praten of roddelen, over een ander (negatief) spreken en oordelen – over al deze 
woorden worden wij geoordeeld als we de Heer niet om vergiffenis gesmeekt hebben en alles afgelegd hebben om 
ons hiervan te laten verlossen, zodat we door God zijn gewassen in/gereinigd door het bloed van het Lam. Zoals 
Jesaja gezegd heeft: “Heer verlos mij, ik ben een zondig mens, met zondige lippen” (“Wee mij, want ik verga! Ik 
ben immers een man met onreine lippen” – Jesaja 6:5). Toen heeft de Here met een vurige kool zijn lippen aange-
raakt, opdat zijn lippen erdoor werden gereinigd: “…Zie, deze (seraf = een engel van de hoogste rang) heeft uw lippen 
aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.” (Jesaja 6:7b). Dat stuk vurige kolen is de 
(reinigende) kracht van de HEILIGE Geest. 
Jacobus zegt dat onze tong “een onbedwingbaar kwaad” is; niemand, geen mens, kan de tong temmen (zie Jac. 
3:8). God moet het doen, God moet die wachter voor onze mond plaatsen, en onze mond branden (aanraken) met 
de vurige kolen van de HEILIGE Geest en zo ons hart reinigen. En als ons hart helemaal gereinigd is, komt er al-
leen maar iets goeds uit de mond. Als het hart nog niet helemaal gereinigd is, komen er ook lelijke en bittere din-
gen uit, en dan worden we “veroordeeld” (zie Mattheüs 12:37). Weet u dat die tong van ons “dood of leven” brengt? 
Dit staat in Spreuken 18 vers 21: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht er-
van eten.” En vele christenen lijden hieraan. Het is een groot struikelblok voor vele christenen. De vrucht is “dood 
of leven”. Wilt u daar goed aan denken? U kunt maar beter 2 of 3 keer nadenken voor u wat zeggen gaat. Stop uw 
tong en vraag de Heer om een wachter, want die tong laat zich niet temmen. En als u razend bent en woedend, 
dan bent u in de macht van de boze (= de duivel/satan), dan zegt u dingen die vervloeking brengen over de ander, 
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 Voor meer over de geestelijke betekenis van het “Allerheiligdom” of “Heilige der heiligen”, zie de studievermelding bij noot 27 
en 28. (noot AK) . 
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en over uzelf. En hoeveel christenen doen dit, als ze het over een ander hebben, ze zijn kwaad op iemand anders 
en gaan dan lelijke dingen zeggen. Ze braken dan allerlei slechte dingen uit en denken toch nog dat de Heer hun 
dan genadig is.  
Lieve vrienden, dit is een kracht, een geweld in de Gemeente/Kerk die beteugelt moet worden. HEILIGmaking

38
 

van ons hart is hard nodig. Hoeveel christenen wandelen nog in de duisternis; hoeveel wedergeboren kinderen 
Gods zijn er niet die rondwandelen met een roddeltong, ook al menen ze vervuld te zijn met Gods Geest, de HEI-
LIGE Geest! We zijn echter alleen GEHEILIGD als de HEILIGE Geest ons innerlijk helemaal heeft veroverd. 
Maar… ook iemand die in tongen spreekt is nog niet per se iemand die helemaal door de HEILIGE Geest veroverd 
is; vaak is dit pas het begin van de onderwerping (aan Gods Geest), tenminste… als dit maar zo is! Sommige men-
sen spreken in tongen en onderwerpen zich toch niet aan de discipline van de HEILIGE Geest. U moet zich ech-
ter volkomen onderwerpen aan de discipline van de HEILIGE Geest en vooral de tong moet onderworpen wor-
den aan de discipline van de Geest! En ook ons innerlijk moeten wij onderwerpen aan de discipline van de HEILI-
GE Geest. U ziet, er zijn dus heel wat christenen die nog niet voldoen aan “de maat van Christus” (zie Efeze 4:13). 
Al lijken ze van buiten erg vroom; het gaat om de innerlijke mens. En daarom zegt de Heer ook: Geef Mij je hart – 
“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens” (Spreuken 4:23, SV). En dit 
is de zwakste plek van de mens en de satan valt ons daar aan. En als hij ook maar enigszins mag/kan binnenko-
men en u gaat dat voeden, u gaat de overleggingen (de gedachten) van uw hart door laten werken, dan bent u een 
verloren mens, want u bent dan onderworpen aan de macht van satan. Dan moet u gauw naar de Heer gaan om 
vergiffenis te vragen en u te laten dekken onder het bloed van Jezus; maar dan bent u weer terug op af, u moet 
weer helemaal opnieuw beginnen, want als u uzelf weer moet bekeren (= afkeren van de zonde) dan moet u weer 
beginnen bij af. Elke keer als u zondigt moet u weer helemaal opnieuw beginnen. Weet dat de meeste mensen die 
sterven (geestelijk gezien) nog bij het begin zijn, ze zijn behouden maar (als het ware) ‘met de hakken over de 
sloot’. Ze blijven ‘steken’ bij het begin en daarom kan Jezus Zijn naam in hen niet verheerlijken. En – helaas – le-
ven de meeste christenen zo, daarvandaan dat ONTELBARE christenen de Grote Verdrukking ingaan (denk 
o.a. aan de “dwaze maagden” voor wie de deur tot de Bruiloft gesloten werd, zie Mattheus 25:10 – AK)

39
. Ze komen 

zó (tijdens de Grote Verdrukking) echter wel tot volkomen overgave en HEILIGmaking, vanwege de dwang der 
omstandigheden (en dat zal ze dan ook – letterlijk – hun leven kosten, zie Openbaring 20:4). 
 
Laten we gaan naar Openbaring 12 vers 11: 

• “En zij (= de gelovigen) hebben hem (= satan en zijn [zonde]macht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het bloed 
van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe.” 

Deze gelovigen zijn dus nog op de aarde aanwezig tijdens de Grote Verdrukking, terwijl de satan ook (lijfelijk, na-
melijk als de wrede wereldheerser/antichrist) op aarde is. En dan staat er vermeld: “zij hebben hun leven niet lief-
gehad tot de dood toe”. Met andere woorden: Hun leven wordt beëindigd, gedood door de antichrist (ofwel door 
zijn helpers), vanwege hun vasthoudende geloof; want ze hebben hun leven (door de dwang der omstandigheden 
tijdens de Grote Verdrukking) nu volkomen laten wassen in/reinigen door “het bloed van het Lam” en hun leven 
blijft zodoende een getuigenis van het Woord: daarvandaan, dat ze GEHEILIGD worden “door het bloed van het 
Lam en door het woord van hun getuigenis”. 
 

Noot AK 
In Openbaring 7 vers 9 kunnen we lezen dat hun aantal ontelbaar is: “een grote menigte, die niemand tellen 
kon”, voortkomende “uit alle naties, stammen, volken en talen”, en we lezen daarna, in Openbaring 7 vers 13-
14, wanneer die ontelbaren dit leed ondergaan: 

• “En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie 
zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? ... En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdruk-
king komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed 
van het Lam.” 
En, voor alle duidelijkheid, ook nog Openbaring 20 vers 4: 
• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord 
van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op 
hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 
1000 jaar lang.” 

 
In Openbaring 12 vers 17 lezen we vervolgens: 

• “En de draak (= de antichrist) werd boos op de vrouw40 (= de Bruid van het Lam van God
41

), en ging heen om oorlog te 
voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, ofwel: geestelijke familie), die (weliswaar) de geboden van 
God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben (maar nog niet tot de geestelijke volmaaktheid van de 
Bruid gekomen zijn).” 
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 Zie eventueel de studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK) 
39

 Zie eventueel de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over 
de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den Worm. (noot 
AK) 
40

 Genaamd: De Bruid vóór de Bruiloft van het Lam. Genaamd: De Vrouw ná de Bruiloft van het Lam. 
Voor meer over deze “vrouw” uit Openbaring 12, zie onder andere het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit 
Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK) 
41

 Zie eventueel de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 
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Dus die “vrouw” kan hij (de antichrist) niet pakken, dit is de Bruid die is weggenomen
42

 (ter bewaring) naar “de 
woestijn” (of “wildernis”, zoals vermeld in de KJV – zie Openbaring 12:6+14).

43
 Deze “overigen van haar zaad, die 

de geboden van Gods in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” zijn dus niet de eerste de bes-
te gelovigen. Maar toch komen ze onder de bijl van de antichrist, deze “overigen van haar zaad” (ofwel: de gees-
telijke familie van de Bruid). Weet u wel dat de Bruid in Hooglied 8 vers 8a getuigt: “Wij hebben een kleine zuster 
die nog geen borsten heeft”, die dus nog niet volwassen is, die nog niet tot de geestelijke volwassenheid gekomen 
is.

44
 Dus u moet heden, in deze (eind)tijd, komen tot geestelijke volwassenheid als u BEWAARD wilt worden, 

anders komt u in de Grote Verdrukking terecht (zie Openbaring 3:10).
45

 Daarvandaan dat het er nu serieus aan toe 
moet gaan (in ons geloofsleven), we moeten nu geen kerkje meer spelen, maar we moeten nu echt ingaan op de 
roepstem van Gods Geest.

46
 

Hier ziet u dus dat alle (aan het einde van de Grote Verdrukking) nog op aarde levende mensen (onbekeerde) 
zondaren zijn als de Here Jezus Wederkomt (want alle christenen zijn dan al gedood). Allemaal hebben zij (de on-
bekeerde zondaren) dan het merkteken van de antichrist ontvangen en staan daardoor onder het eeuwige oordeel 
van God. 
 

Bij de Wederkomst van Jezus Christus leven verder alleen nog (vanwege Gods speciale BEWARING):  
1. de Bruid “in de woestijn” (of “wildernis”, zie Openbaring 12:6+14), en  
2. het overige, levende deel van de Joden onder de genade van de Here (zie hiervoor de uitleg op blz. 5 en 6 van 

deze studie, onder de kop/titel: “Uit de Joden overleeft één derde deel de Grote Verdrukking en wordt toebereid 
voor het 1000-jarige Rijk”). 

Gebeurtenissen en omstandigheden bij de Wederkomst van Jezus als Koning en Rechter 
We gaan Maleachi 4 vers 1-3, hieronder bewust in gedeeltes vermeld, nader bekijken: 

• Vers 1: “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloos-
heid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten47, 
Die van hen wortel noch tak zal overlaten.” 

• Vers 2: “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal ge-
nezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.” 

Vers 1 betreft dus de goddelozen bij de Wederkomst van de Heer (aan het eind van de Grote Verdrukking), en vers 
2 betreft degenen die van de Heer zijn, in “de woestijn” (of “wildernis”, waar de Bruid/Bruidsgemeente, gedurende 
de Grote Verdrukking, door God wordt BEWAARD, zie Openbaring 12:6+14 – AK); daar zal over hen die geweldige 
“Zon der gerechtigheid opgaan” en dan is er “genezing” – dit is heling, volmaking – “onder Zijn vleugels”. En dan 
zal het geweldige Woord van God en de machtige Geest hen doen “dartelen als kalveren uit de stal”. 
• Vers 3: “U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof (SV: as) zullen zij worden onder uw voetzolen op die 

dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.” 
Dus, zoals we in Maleachi 4:1+3 lezen, de lichamen van de goddelozen worden dan verbrand (“as zullen zij wor-
den”). Waardoor? Door “de Zon der gerechtigheid”.  
Sommigen hebben een eigen voorstelling van de Wederkomst van de Heer. Ze zien Hem op een menselijke ma-
nier op de wolken Wederkomen. Maar Hij komt als een vuur, waardoor de goddelozen zullen ineenkrimpen en 
zeggen: “Verberg ons voor het aangezicht van die grote God, Die daar komt”. Zoals in Openbaring 6 vers 15-17 
vermeld staat: “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle 
slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de ber-
gen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de 
toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie (van de goddelozen) kan dan staande 
blijven?” 
De goddelozen zien (bij de Wederkomst, aan het eind van de Grote Verdrukking) een God van vuur komen met 
heerlijkheid en Die verbrandt hen allemaal (zie Maleachi 4:1+3). Zijn tegenwoordigheid maakt dat hun lichamen tot 
“as” worden. Hun geesten worden in “hades” weggeworpen (in de volksmond “de hel” genaamd, maar eigenlijk is ‘t 
“het dodenrijk”, het zgn. voorarrest waar de goddelozen terechtkomen, in afwachting van het definitieve oordeel 
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 Wij geloven – op grond van de Bijbel – in een WEGNAME van de Bruid/Bruidsgemeente voor de Grote Verdrukking, terwijl 
velen geloven in een OPNAME van de Gemeente. Zie eventueel het artikel: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” 
en/of “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK) 
43

 Bij een “woestijn” denk je al gauw aan een dorre zandwoestijn, maar het kan m.i. ook “woestenij” zijn of “wildernis” (zoals 
vermeld in de Engelse KJV); dus een “woest, bijna ontoegankelijk gebied”. Denk o.a. aan de vele bergen op deze aarde, waar-
van sommige misschien nooit eerder ontdekte grotten (en dus bijzondere schuilplaatsen) kunnen bevatten. (noot AK) 
44

 Hooglied 8:8a is het beeld van hen die – geestelijk gezien – nog NIET volwassen (of NIET volmaakt) zijn. Dezelfde groep als 
“de overigen van haar zaad “ uit Openbaring 12:17. Ook is het dezelfde groep als de “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13. 
Tevens zien we dan het verschil met Jesaja 66:11 waar het gaat over de ware geestelijke spijze die de Bruid uitdeelt. Dit komt 
door de “rijke, volle borsten”, beeld en teken van de geestelijke volwassenheid (of volmaaktheid) van de Bruid. Vergelijk 
dit o.a. met: “Ik (= de Bruid) ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen (=  in de ogen van de Bruide-

gom) als één, die vrede vindt” (Hooglied 8:10, SV). (noot AK) 
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 Openbaring 3 vers 10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de ver-
zoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK) 
46

 Zie eventueel de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 
47

 “HEERE van de legermachten” (HSV) of “Here der heerscharen” (SV) = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit 
engelen-machten en menselijke strijders Gods. (noot AK) 
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van God voor de “grote witte troon”, zie Openbaring 20:11-15 – AK), en hun lichamen worden dus verbrand (tot 
“as”) bij de Wederkomst van de Heer (zie Maleachi 4:1+3). U ziet dat wat er overblijft van de (goddeloze) zondaren 
niets is! Niets, en nog eens niets. 
 
We gaan nu Openbaring 19 vers 15-21 nader bekijken: 

• “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoe-
den met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de al-
machtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Hee-
re der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan 
de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en 
vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, 
en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.” (Openb. 19:15-18) 

Het betreft hier (naast het vlees van paarden) het “vlees” van al de heidenen/goddelozen, van ‘klein tot groot’ en 
van ‘hoog tot laag’. De vogels (gieren) zijn dus geroepen om hun vlees op te eten, met andere woorden: Ze (de 
heidenen/goddelozen) worden allemaal gedood. Dit gebeurt namelijk door de werkingen van de 7

de
 bazuin, die ge-

durende de allerlaatste tijd (= de laatste dagen van de eindtijd) plaats vinden en besloten worden door de slag van 
Armageddon (zie Openbaring 16:14b+16+21), namelijk bij de Wederkomst van Jezus op de wolken (zie 1 Thessa-
lonicenzen 4:16-17, een gebeuren aan het eind van de Grote Verdrukking

48
 – AK).  

Door deze oordelen, die in de Bijbel fiool- of schaaloordelen
49

 worden genoemd, worden zoveel mensen en bees-
ten gedood, dat hun lijken niet begraven worden, maar opgegeten door gieren. Dit gebeurt haast tot het laatst toe, 
tot Zijn verschijning op de wolken. Het begrip “Armageddon” schijnt niet alleen het moment van Zijn Wederkomst te 
bevatten, maar ook een zeker tijdsbestek ervoor, de allesvernietigende oordelen Gods, besloten door de Weder-
komst van Jezus. 

• “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen 
Hem (= de Here Jezus Christus) Die op het paard zit en tegen Zijn leger.” (Openb. 19:19) 

Dit is dus het Armageddon. Armageddon is dus geen oorlog van volkeren onder elkaar, maar van de volkeren te-
gen de Here Jezus Christus, onder leiding van de antichrist. Sommige schriftuitleggers verklaren dat Armageddon 
een oorlog is van volk tegen volk, maar dit is dus niet waar, want allen die dan (tegen het einde van de Grote Ver-
drukking) nog leven zijn vriendjes van de antichrist. Ze staan allemaal onder de heerschappij van de antichrist en 
worden allemaal geroepen om naar Israël te gaan om samen Israël van de kaart te vegen. Het zijn allemaal vrien-
den, hetzij die van het verre oosten, alsook die van het westen, het noorden en die van het zuiden. Allemaal zijn 
het vrienden van de antichrist en ze komen allemaal de antichrist helpen en deze allen worden door de Here Je-
zus gedood, verbrand (tot “as”, zie Maleachi 4:1+3). 

• “En het beest (= de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de teke-
nen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn 
beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” 
(Openb. 19:20) 

Deze twee (de antichrist en de valse profeet) worden niet verbrand, maar worden levend in de hel – “de poel van 
vuur, die van zwavel brandt” – geworpen. Satan komt pas na het 1000-jarige Rijk in dezelfde poel (zie Openbaring 
20:7-10), met zijn duivelse helpers en demonen, maar de antichrist en de valse profeet worden er als eerste in ge-
worpen.  
Of die poel (van vuur en zwavel) nu al bestaat, weten wij niet. Sommigen zeggen van niet, maar in elk geval zal de 
hel dàn bestaan. Want de onbekeerde mensen (van alle eeuwen) die sterven, komen eerst in hades (in de volks-
mond “de hel” genaamd, maar eigenlijk is ‘t “het dodenrijk”, het zgn. voorarrest waar de goddelozen terechtkomen, 
in afwachting van het definitieve oordeel van God voor de “grote witte troon”, zie Openbaring 20:11-15 – AK). Net 
zoals wanneer je gegrepen wordt door de politie en schuldig bent bevonden; dan wordt je eerst in voorarrest (in 
hechtenis) gehouden, daarna krijg je het vonnis van de rechter en na dit vonnis (het oordeel) krijg je pas je plaats 
van bestemming toegewezen om je straf uit te zitten. Zo vergaat het ook de zondaren; hades (het dodenrijk) is voor 
hen een soort voorarrest, maar ze weten dat het vonnis (het oordeel) komt voor “de grote witte troon” van God (zie 
Openbaring 20:11-15). Daarna pas worden ook zij geworpen in de hel, de eeuwige hel. Maar deze twee lieden (de 
antichrist en de valse profeet) worden het eerst daarin geworpen. 

• “En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem (= de Here Jezus Christus) Die op het paard zat, namelijk 
het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openb. 19:21) 

 
Hiermee hebben wij de vraag beantwoord wie de aarde NIET zullen bewonen – ofwel: of er nog (onbekeerde) zon-
daren op aarde zullen zijn – als Jezus, na Zijn Wederkomst, Zijn 1000-jarig Rijk zal stichten. Wat de zondaren be-
treft, als mensen van vlees en bloed, is de aarde leeg (na afloop van de Grote Verdrukking). Er is dan ook géén 
sprake meer van bekering; waarbij Israël zou worden gebracht tot een evangelisatievolk dat dan de mensen op 
aarde zou gaan bekeren en dat er daarnaast een hemel is, waar zaligen zijn uit de (heiden)volkeren. Dit is dus niet 
Schriftuurlijk, want wij (de gelovigen van alle eeuwen: de Oudtestamentische gelovigen en Nieuwtestamentische 
christenen – AK) zijn tijdens het 1000-jarig Rijk ALLEMAAL op aarde. Jezus is (en regeert) namelijk na Zijn Weder-
komst op aarde en de opgestane gelovigen (dit zullen we later zien) zullen dan ook op aarde zijn, naast degenen 
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 Zie eventueel het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK) 
49

 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek 
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 15 en 16, over “De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn 
van God, die (zullen) worden uitgegoten” van CJH Theys. (noot AK) 



Het 1000-jarige Rijk van Jezus Christus 13 

die “in een punt des tijds” veranderd zijn (zie 1 Korinthe 15:51-52, SV): de Bruid van het Lam, die in de woestijn (of 
wildernis – zie noot 43) is bewaard geweest èn het overblijfsel van de Joden dat (tijdens de Grote Verdrukking) tot 
geloof en overgave aan Jezus Christus is gekomen, door het werk van de “twee getuigen” (zie Openbaring 11:3-4). 
Maar… Israël zal wel vóór de aanvang van de Grote Verdrukking een centrale plaats krijgen gedurende de 
grote Spade Regen-opwekking,

50
 die wij ook wel het Grote Loofhuttenfeest van de Gemeente/Kerk noemen (ook 

een oogstfeest, maar dan van vele zielen – AK). Het betreft dat uitverkoren deel uit Israël dat de Schrift de 
“144.000” noemt (12.000 uit elk van de 12 stammen – zie Openbaring 7:1-8 en 14:1+4).
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 Zij zullen de grote leiders 

zijn die door de HEILIGE Geest zullen worden gebruikt om de hele wereld te be-evangeliseren (zie Romeinen 
11:12-15), voordat zij worden “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openbaring 12:5).52

 Het loofhuttenfeest is na-
melijk het laatste oogstfeest in Israël. Het is voor de Gemeente/Kerk ook het laatste oogstfeest (maar dan een 
oogst van vele nieuwe zielen) en dat gebeurt dus vlak voor de Grote Verdrukking, dan vindt die enorme Spade Re-
gen-opwekking plaats, die zonder weerga is. Dàn zullen ook de 144.000 ten tonele verschijnen en – zichtbaar en 
merkbaar – optreden, samen mèt de Bruid van het Lam. En degenen die straks als Gods 144.000 zullen optreden, 
samen met de Bruid van Christus, die zullen heel wonderlijk in hun bediening zijn, want de heerlijkheid van de 
Heer wordt dan overal gezien op aarde. Een nog grotere heerlijkheid dus.
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Maar, er is iets waardoor sommigen misleid worden. Dit kunnen we lezen in Zacharia 14 vers 16-19.  
Ik wil u er echter eerst nog op wijzen dat hoofdstuk 14 een profetie is die Zacharia zag van de eindtijd.  
U leest in het begin van dit 14

de
 hoofdstuk dat Zacharia de Here op aarde zag komen; hij zag Hem namelijk met 

“Zijn voeten staan op de Olijfberg” te Jeruzalem (zie vers 4a). En dan wil ik u er gelijk op wijzen dat een gedeelte 
van dit 14

de
 hoofdstuk op het 1000-jarige Rijk slaat, waarin er “geen dag en geen nacht” meer is, maar steeds “dag” 

(“het licht blijft” – zie vers 6-7). Maar in ditzelfde 14
de

 hoofdstuk slaat vers 12 op (vermoedelijk de eindfase van) de 
Grote Verdrukking, waar u de gevolgen ziet van “de plaag waarmee de Here al de (heiden)volken zal treffen die te-
gen Jeruzalem hebben gestreden”. Vermoedelijk atomische krachten, met als gevolg het wegteren van ieders 
vlees: “de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.” Dit staat 
allemaal in dat ene hoofdstuk van Zacharia 14 en door elkaar! De profeet zag namelijk vanuit zijn gezichtspunt heel 
in de verte, en hij somt de dingen, die hij zag, op. Maar wat hij hier noemt is niet in de volgorde van de tijd, maar 
door elkaar.  
Het (al eerder genoemde) Loofhuttenfeest, dat hier in Zacharia 14 ook wordt genoemd, gebeurt namelijk nog vóór 
aanvang van de Grote Verdrukking. 

• “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar 
tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het 
Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen Regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de 
aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te bui-
gen.” (Zach. 14:16-17) 

Dus, als we niet deelnemen aan het “Loofhuttenfeest” (beeld van het laatste oogstfeest, van zielen wel te verstaan, 
dat vlak voor de Grote Verdrukking zal plaatsvinden, tijdens die enorme Spade Regen-opwekking – AK), dan krijgt u 
ook geen zegen van de HEILIGE Geest. U krijgt dan geen deel aan de “de Vroege Regen en de Spade Regen”, 
zoals vermeld in Joël 2:23 en 28-29 (SV): “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; 
want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (= de HEILIGE Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de 
Vroege Regen en de Spade Regen als voorheen.” “En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal UITGIE-
TEN over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelin-
gen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn 
Geest UITGIETEN.”  
Geestelijk gezien betekent dit dat als u geen HEILIGmaking
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 wil, u de volle zegen van de Geest (Gods Geest, de 

HEILIGE Geest) niet ontvangt.
55
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 De Spade Regen-opwekking = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29, 
hieronder vermeld), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor groei en (wereldwijde) op-
wekking. 

• Zie eventueel de studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openba-
ring)”, hoofdstuk 6, met de titel: “De Spade Regen-opwekking” van H. Siliakus. (noot AK) 
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 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 Li-
chaam 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”. Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen tot “de mate van 
de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:3). 

• Zie eventueel ook nog de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak” van E. van den Worm. (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openba-
ring)”, hoofdstuk 9 met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon” en hoofdstuk 11 met de titel: “De wegrukking van de 
mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 
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 Zie eventueel op onze website de studie: “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van 
de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/ Kerk” van E. van den Worm. (noot 
AK) 
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 Zie noot 38. 



Het 1000-jarige Rijk van Jezus Christus 14

• “Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de 
plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest 
te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet 
zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.” (Zach. 14:18-19) 

Hier ziet u de Egyptenaren in beeldspraak genoemd: Egypte is namelijk vaak het beeld van de wereld, en die we-
reld wil niet komen en krijgt dus geen deel aan Gods zegen van de eindtijd, de zegen van de grote opwekking.  
U ziet hier dus in Zacharia
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 hoofdstuk 14 een totale vermenging van verschillende delen van de profetische (eind-

tijd)gebeurtenissen.
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 Maar dit wil dus niet zeggen dat het Loofhuttenfeest (als oogstfeest van zielen) wordt gevierd 
(ofwel: plaats zal vinden) in het 1000-jarige Rijk.  
 

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende  
het 1000-jarige Rijk? 

Laten we gaan naar Daniël 2 vers 34-35:
58

 

• “Hier keek u naar (naar het beeld, uit de 1ste droom van Nebukadnezar – zie Dan. 2:1-33), totdat er, niet door mensenhan-
den, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen 
werden het ijzer, het leem, het brons (SV: koper), het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op 
een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die 
het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.” 

Dus, alle antichristelijke volkeren, hier vergeleken bij “kaf”, worden (door Gods “wind” of adem) “weggevaagd” (zie 
ook Zefanja 3:15). Hier ziet u dus ook weer ‘een opruiming’ (zoals eerder in deze studie ook al vermeld werd dat de 
mensen in de tijd van Noach ‘opgeruimd’ werden. Alle leven werd weggevaagd, alleen het gezin van Noach bleef 
bestaan – zie Genesis 7:22-23). Het is dus ‘een opruiming’ van alle wereldlingen, van alle (ongelovige, goddeloze) 
mensen.  
Zo wordt er plaats gemaakt voor het Koninkrijk van God en dan wordt die steen – (een beeld van) de Here Jezus 
Christus en de Zijnen – tot een heel “grote berg”, de berg Sion (zie o.a. Psalm 125:1, Obadja 1:21 en Hebreeën 
12:22), en die berg “vulde de hele aarde”. Het zijn allemaal kinderen Gods, namelijk de opgestane kinderen Gods 
èn de Bruid van het Lam die “in een punt des tijds” veranderd zijn en zo eeuwigheid (onvergankelijkheid, onsterfe-
lijkheid) hebben aangedaan, tezamen met het overblijfsel van de Joden die mede “in een punt des tijds” veranderd 
zijn (zie 1 Korinthe 15:51-53).  
Dus: wie bewonen de aarde in het 1000-jarige Rijk? Allemaal kinderen Gods, van het ene uiterste van de aarde tot 
het andere uiterste. Dan zien wij Abraham lopen, dan zien wij David lopen, dan zien wij alle kinderen Gods uit alle 
tijden – ook John Wesley
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 enz. – verenigd op de aarde. Maar niet als een gewoon mens, want we hebben dan al-

lemaal geestelijke lichamen.  
 
We gaan nu kijken naar de opstanding (de 1

ste
 opstanding wel te verstaan, die van de rechtvaardigen

60
 – zie 

Openbaring 20:4-6). In 1 Korinthe 15 vers 51-55 staat geschreven: 

• “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in 
een ondeelbaar ogenblik (SV: in een punt des tijds), in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal 
klinken en de (rechtvaardige) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (“de levenden 

die overgebleven zijn” op aarde, door God bewaard voor de Grote Verdrukking – zie 1 Thess. 4:15 en Openb. 12:6+14) zullen veran-
derd worden.” (1 Kor. 15:51-52) 

Het betreft hier “de (rechtvaardige) doden” van ALLE tijden, van het begin (van de Schepping) af aan. Er zijn doden 
(“heiligen die ontslapen waren”) die al eerder “werden opgewekt” met Jezus (rond Zijn kruisdood en opstanding), 
en dit waren er “velen”, staat er geschreven (zie Mattheüs 27:52-54), maar dit waren lang niet alle gestorvenen. 
Maar, alle rechtvaardige doden van alle tijden komen hier op aarde terug. Hun geesten komen hier (bij het klinken 
van “de laatste bazuin”) bijeen en staan op uit de doden, en zij krijgen een geestelijk lichaam. 

• “Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijk-
heid bekleden.” (1 Kor. 15:53) 

Dus een ieder is dan met onvergankelijkheid bekleed. En dan zijn allen onsterfelijk. 
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 Zie eventueel de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven” van CJH Theys. (noot 

AK). 
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 Zie eventueel de studie “De eindtijd profetieën van de profeet Zacharia” en/of “De visioenen van Zacharia en de geeste-
lijke betekenis ervan voor de Bruidsgemeente” van E. van den Worm. (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie “Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (voorafgaand aan het EINDE van de huidige 
tijdsbedeling)” van CJH Theys. (noot AK) 
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 Voor meer uitleg over dit vers of hoofdstuk, zie eventueel de GRATIS ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van “Het Boek Daniël”, 
hoofdstuk 2, met de titel “De 1ste droom van Nebukadnezar: Het beeld”, van CJH Theys. (noot AK) 
59

 Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Wesley (noot AK) 
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 Met “de rechtvaardigen” of “rechtvaardige doden” worden hier degenen bedoeld die “in Hem” ontslapen zijn. In het OT was 
dat ontslapen in het geloof “in God” (de God van Abraham, Isaak en Jacob wel te verstaan), en in het NT was – en is dat nog 
steeds – ontslapen in het geloof “in Jezus Christus”. (noot AK) 



Het 1000-jarige Rijk van Jezus Christus 15 

• “En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onster-
felijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot 
overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?” (1 Kor. 15:54-55) 

U ziet dus hier dat er een opstanding is, in de eindtijd (namelijk aan het eind van de Grote Verdrukking). Wanneer 
dat zal zijn hebben wij in 1 Korinthe 15 gelezen, namelijk “bij de laatste bazuin”, dat is de 7

de
 bazuin – aan het ein-

de van de 7
de

 bazuin wel te verstaan. 
Wij gaan hiervoor ook naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-17: 

• “Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd 
bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, 
zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u 
met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de (weder)komst van de Heere, de ontsla-
penen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 
met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (gestorven) zijn, zullen eerst op-
staan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (op aarde, door God bewaard voor de Grote Verdrukking – zie 
Openb. 12:6+14), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere (SV: de He-
re tegemoet) in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” 

U ziet hier, dat er staat, “tegemoet in de lucht”. Als u iemand tegemoet gaat, dan komt die persoon naar u toe. Dan 
gaat die persoon u niet naar zijn huis brengen, maar u brengt hem naar uw huis. Laten wij dus a.u.b. goed naden-
ken: we gaan “de Here tegemoet” en komen met Hem weer terug (naar de aarde). U gaat dus niet met Hem mee 
naar Zijn huis in de hemel. En dit gebeurt, zoals we al hebben gezien en gelezen in 1 Korinthe 15:52, “bij de laatste 
bazuin” en dat is de 7

de
 bazuin. Dit is vlak voor de (Weder)komst van de Heer, dan krijgen we die opstanding uit de 

doden van alle zaligen van alle tijden, en die komen allemaal naar de aarde. Zoals Daniël zegt: “Dan zal de hele 
berg Sion (beeld van de ware kinderen van God: christenen, Messias-belijdende Joden en Oudtestamentische ge-
lovigen) de gehele aarde beslaan” (zie Dan. 2:35). De aarde is dan gevuld met opstandingsmensen, die allemaal 
opstandingslichamen hebben.  
Weet u wat dit zeggen wil: een opstandingslichaam? Dan hebt u geen gewoon lichaam meer van vlees en bloed, 
maar een geestelijk lichaam. Daarom kunt u Hem tegemoet gaan in de lucht, want met dit stoffelijke lichaam kunt 
u dat niet. “Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven” (zie 1 Korinthe 15:50), ook niet het 1000-
jarige Rijk, want dit is het Koninkrijk van God op aarde. En dus wordt ook het 1000-jarige Rijk niet beërfd door 
“vlees en bloed”; er kan geen mens van “vlees en bloed” in het 1000-jarige Rijk zijn. Waarom niet? Omdat al die 
mensen zijn weggevaagd. Een ieder die daar (in het 1000-jarige Rijk) is, is een opstandingsmens die de opstan-
ding heeft ervaren (zie 1 Thessalonicenzen 4:14-17 en Openbaring 20:4-6), en die dus niet meer kan sterven en 
niet meer kan zondigen. Dan zijn we allemaal broeders van elkaar. De hele wereld vol met broeders, want een op-
standingsmens kent geen geslacht.

61
 Eén grote groep. Ze zijn allemaal aan de engelen gelijk, er wordt niet ge-

trouwd. De Heer zegt in Mattheüs 22 vers 30: “Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet 
ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel”. Dat zal een wonderlijke wereld zijn, een he-
mel op aarde.  
Weet u dat de temperatuur daar heel anders is? In Jesaja 30 vers 26 staat er geschreven dat de zon dan 7 maal 
zo heet zal zijn als nu, en dat de maan net zo heet is als de zon. Dus in die hitte kunnen “vlees en bloed” niet le-
ven. Dit zijn feiten van het Woord (van God), wilt u daar a.u.b. goed aan denken?  

Wanneer komt de Here Jezus terug op de wolken des hemels? 
In Zacharia 14 vers 1-4 staat er geschreven: 

• “Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden (o Jeruzalem) zal worden ver-
deeld.” (Zach. 14:1) 

Dus er wordt een oorlog gevoerd, de oorlog van Armageddon, en de antichristelijke mensen gaan de buit van Je-
ruzalem onder elkaar delen.  

• “Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de 
huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap weg-
trekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.” (Zach. 14:2) 

Dus u ziet hier dat de helft (de overigen) niet wordt uitgeroeid, want: 

• “Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de 
strijd.” (Zach. 14:3) 

U ziet hier wanneer de Here Jezus (Weder)komt. Dat is hier precies bepaald. Er is hier geen tijd genoemd, maar 
wel een gelegenheid, namelijk wanneer de helft van Jeruzalem door de antichrist zal zijn ingenomen, dan 
komt de Here terug. Dus: wanneer is de komst van de Here Jezus op de wolken? Wanneer de antichrist Jeruzalem 
voor de helft heeft ingenomen. Dit is de zichtbare Wederkomst. (Noot: Als Jezus komt als Bruidegom is het een 
geestelijke, ONzichtbare Wederkomst. Dan komt Hij als Bruidegom om Zijn Bruid, die – geestelijk gezien – gereed 
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 Ook dochters van God worden – als zij volmaakt in Christus zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke 
rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). Want, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan 
wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus 
niet aanwezig. (noot AK) 



Het 1000-jarige Rijk van Jezus Christus 16

is, te verzamelen en haar – als Zijn wereldwijde Lichaam – te gebruiken als een bruikbaar instrument in Zijn hand, 
om zielen te winnen ten tijde van die grote opwekking).

62
  

Dit is Jezus’ komst op de wolken (en dus de zichtbare Wederkomst): wanneer IEDEREEN Hem zien zal. (Noot: 
Want Zijn komst als Bruidegom wordt niet gezien door de mensen die – geestelijk gezien – niet gereed zijn, en al 
helemaal niet door de wereld. Alleen degenen die gereed zijn die zullen Hem – in en door de Heilige Geest – zien 
en ervaren.) Maar deze komst is de (Weder)komst op de wolken en dan zal IEDEREEN Hem zien; en dat zal zijn 
wanneer Jeruzalem voor de helft veroverd is door de antichrist (aan het eind van de Grote Verdrukking). 

• “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijf-
berg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de 
ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.” (Zach. 14:4) 

U ziet hier dat de Olijfberg, waarop Jeruzalem gebouwd is, wordt gespleten (bij Zijn Wederkomst). Waar blijft Jeru-
zalem dan? Ze zal in puin zijn. Het (aardse) Jeruzalem dat we nu hebben wordt gewoon vernietigd, want de Olijf-
berg, waarop Jeruzalem gebouwd is, wordt “in tweeën gespleten”. Velen zeggen wel eens dat de Here, als Hij We-
derkomt, dan door een zekere poort van Jeruzalem zal binnenkomen, maar die bestaat dan niet meer. Ook het ge-
hele Jeruzalem van mortel (= metselspecie, cement) en steen zal dan niet meer bestaan. Trouwens, alle mensen 
die dan leven zullen mensen met een geestelijk lichaam zijn en die hebben geen behuizing van mortel en steen 
meer nodig.  
U ziet dus dat vele verwachtingen die christenen van het 1000-jarige Rijk hebben, en de inleiding daartoe, dat die 
allemaal fantasieën zijn. Maar als we het Woord goed laten doorwerken dan zien wij een ander beeld, dan zien we 
dat de Heer komt met heerlijkheid en glorie, en dat er een 1000-jarig Rijk op aarde wordt gevestigd met alle chris-
tenen en met alle heiligen van alle tijden (zowel Oud- als Nieuwtestamentisch), hier op aarde. En al wat stof is, wat 
“vlees en bloed” is (ofwel alle onbekeerde, stoffelijke lichamen, nog levend aan het einde van de Grote Verdruk-
king), dat wordt vernietigd. Want het 1000-jarige Rijk is een geestelijk Koninkrijk op aarde. En waarom is het 
geestelijk? Omdat we, als we opgestaan zijn, een geestelijk lichaam hebben ontvangen. In 2 Thessalonicenzen 1 
vers 10 staat dat, als die (1

ste
) opstanding plaats heeft, we in elkaar “de heerlijkheid van de Here aanschouwen met 

verbazing”. Dan zien we in elkaar – met verbazing – Gods heerlijkheid. Met andere woorden: we worden geheel 
andere mensen, een heel andere creatuur en een geheel andere aarde. En dan wordt er een 1000-jarig Rijk ge-
vierd, een hemel op aarde! 

Gebeurtenissen en omstandigheden bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk 
We weten dat het heerlijk is als Jezus (Weder)komt, maar alleen voor de Zijnen, niet voor de anderen. Want Hij 
komt voor de anderen ten oordeel. We gaan hiervoor nog even kijken naar Openbaring 11,

63
 wat gaat over de 7

de
 

engel, en zijn laatste (7
de

) bazuin. Deze bazuin houdt de 7 laatste oordelen in, de finale oordelen, die de aarde he-
lemaal verderven vanwege alle misstanden die er dan zijn. Zoals u weet zal de aarde in de laatste tijd (= de laatste 
fase van de eindtijd) onder het gezag van de antichrist zijn en zal de gehele aarde de dwang van de antichrist ken-
nen om zijn merkteken te dragen. Dit merkteken zal zijn: het getal van zijn naam op ieders voorhoofd of rechter-
hand. Als het goed is weet u dat de Bijbel zegt dat, als je het merkteken van de antichrist accepteert, je de eeuwige 
doem van God ingaat (zie Openbaring 14:9-11).  
In Openbaring 13:17 staat geschreven dat als u het merkteken van de antichrist – namelijk het getal van zijn naam 
op uw voorhoofd of op uw hand – niet draagt, dat u dan wordt uitgesloten om iets “te kopen of te verkopen”: U 
mag/kan geen huis huren, u mag/kan geen kleren kopen, u mag/kan geen eten kopen, u mag en kan niets als u 
het merkteken van de antichrist niet hebt. U wordt dan helemaal uitgebannen door die maatschappij van de anti-
christ. Maar, als u het merkteken aanneemt dan bent u bij God voor eeuwig verloren en in Openbaring 14:9-11 
staat geschreven dat u dan voor eeuwig verdoemd bent.
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Het is dus heel belangrijk dat christenen het merkteken van de antichrist WEIGEREN, maar… besef ook dat u dan 
tegelijk de keuze om te (moeten) sterven maakt als u dat doet (zie Openbaring 20:4 – “onthoofd (door de antichrist en 
zijn helpers)… om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God”). Besef echter ook dat als u het merkteken 
van de antichrist (om wat voor reden ook) toch aanvaardt, dan aanvaardt u het maar voor hooguit 3½ jaar, want 
dan wordt het antichristelijke rijk (en dus ook de Grote Verdrukking) beëindigd door de Wederkomst van de Heer 
met grote kracht. En Hij komt om te oordelen en om de resterende volkeren, die dan nog leven (en het merkteken 
van de antichrist aanvaardt hebben), te verderven. 
 
Laten we naar Openbaring 11 vers 18 gaan en dan lezen we daar over het oordeel van de 7

de
 engel: 

• “En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om 
geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan 
hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden (SV: om te 
verderven degenen, die de aarde verdierven).” 

De toorn van de volkeren is dus een toorn tegen God. Want heel dat volk is duivels/satanisch geworden door het 
merkteken van de antichrist, want met het merkteken krijgt u ook de geest van de antichrist binnen; zijn satanische 
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 Zie eventueel de studie: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” en/of “Een ANDER geluid – Is de visie aangaan-
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geest gaat u dan beheersen, en die geest haat God. De Here Jezus Christus komt dus om hen bij Zijn Wederkomst 
hun (verdiende) loon te geven; Hij komt “om te verderven, allen, die de aarde verdierven”, namelijk allen die het an-
tichristelijke rijk (dan nog) zullen bewonen. Hierna (na deze toorn van God) zal er geen één antichristelijk mens 
meer leven, want allen gaan dood door de kracht van Zijn tegenwoordigheid.  
We zien wel eens zo met blijdschap uit naar de Wederkomst van Jezus, als “de Koning der koningen”, op de wol-
ken van glorie; en dat is heerlijk voor de Zijnen, maar niet voor Zijn vijanden (zie Openbaring 19:11-21). Dus alle 
mensen die nog niet de Here Jezus hebben toegelaten in hun hart, en dus niet behoren tot het Koninkrijk van de 
Zoon van Gods liefde, die staan in deze verderfenis. Want Zijn komst is “om te verderven, allen, die de aarde ver-
dierven”. We hebben al eerder, in Maleachi 4:1+3, gelezen dat hun lichamen verbrand (tot “as”) worden door die 
geweldige hitte van Zijn tegenwoordigheid. Want wij dienen een God van vuur, van heerlijkheid. Zijn aanschijn is 
als een vuurvlam, als de heerlijkheid van de zon in haar volle kracht. En dat moeten we dus goed bedenken. Hij 
komt dus voor ons die Hem liefhebben en Hem toegewijd zijn, die ons leven hebben gegeven aan Hem, om ons op 
te nemen in Zijn (1000-jarig) Koninkrijk, en om ons daarna de plaats te geven die Hij voor ons gepland heeft in 
eeuwigheid, namelijk in die Nieuwe Hemel. 
Dit moet u weten, onze plaats (ofwel: onze eeuwige bestemming) is niet in deze oude hemel: er is een oude hemel 
en (er komt) een Nieuwe Hemel. Zelfs van Jezus, nadat Hij opgestaan is uit de doden, staat geschreven dat Hij als 
Zoon van God in de hemel moet worden opgenomen: “Want Hij moet als Koning heersen, totdat…” (zie 1 Korinthe 
15:25), dus tijdelijk, omdat Hij na Zijn dood in een andere positie staat ten aanzien van de dingen in de oude he-
mel, als voorheen. Voorheen was Hij alléén de Zoon van God, de eeuwige Koning, maar later is er een heel ande-
re situatie ontstaan en is er plaats gebouwd voor ons, als de Bruid van Christus, als het Lichaam van de Here.
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Dit Lichaam heeft in de oude hemel geen plaats. We mogen daar wel zijn, maar worden er tijdelijk in opgenomen 
als we sterven, dan mogen we logeren in “het huis van de Vader” (zie Johannes 14:2).  
Als ik deze dingen zeg, dan is het voor u misschien wel nieuw, maar toch is het zo. Want, wat ik u wil vertellen is 
namelijk dat de zielen die al gestorven zijn – alle rechtvaardigen van alle eeuwen, van alle tijden – terugkomen op 
de aarde, om hier lichamelijk op te staan uit de dood. Allen die gestorven zijn als rechtvaardigen van God, krijgen 
een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam. Een heel ander lichaam, geen lichaam van “vlees en bloed”, en dat 
lichaam is eeuwig. De Heer maakt eerst onze geest nieuw als wij tot Hem komen, mits wij Hem toegang verleend 
hebben tot onze diepe zelf, want sommigen geven Hem die toegang niet. Sommige mensen gaan naar de Ge-
meente/Kerk en gaan zich uiterlijk christelijk gedragen, maar hun hart, hun diepe zelf is gesloten voor de Heer. En 
dat is een enorme moeilijkheid, want dat is juist de zwakke plek van de mens, daar komen de lelijke gedachten van 
satan/de duivel binnen door die bres (= de zwakke, onbeschermde plek) van onze oude mens, en dan zijn wij een 
verloren schepsel, al lijken wij nog zo vroom van buiten. De innerlijke mens is de eigenlijke mens, en die hebben 
we het eerst te geven aan de Heer, dat is het begin, en dan wordt onze ziel, ons leven, veranderd. En uiteindelijk, 
bij de opstanding van de (rechtvaardige) doden, wordt ook het lichaam veranderd. Dan krijgen wij een lichaam; 
geestelijk, wonderlijk, eeuwig. De Heer zegt dat wij dan net “als engelen” zijn (zie Mattheüs 22:30 en Markus 
12:25). Dus wij krijgen een lichaam als dat van de engelen, want de engelen hebben ook een lichaam.

66
 Demonen 

hebben geen lichaam, maar een demon kan wel binnenkomen in (ofwel bezitnemen van) een lichaam van de 
mens. Maar engelen, zelfs de gevallen engelen hebben een lichaam. Gevallen ofwel satanische engelen kunnen je 
wel beïnvloeden, ze kunnen je wel onder druk zetten.  

De bewoners van het 1000-jarige Rijk zijn ALLEN opgestane kinderen Gods met een eeuwig 
opstandingslichaam 
We krijgen dus allen een nieuw lichaam, een geestelijk lichaam. Dit wil ik eerst onder de loep nemen. We gaan 
hiervoor naar 1 Korinthe 15 vers 42-49. 
Eerst wil ik nog dit zeggen: Velen van ons hebben ten aanzien van het 1000-jarige Rijk en ten aanzien van de din-
gen die komen gaan, heel verkeerde visies gekregen. En het wordt tijd dat we nou eens kijken naar wat de Bijbel 
zegt over deze dingen, zodat wij geen verkeerde verwachtingen zullen hebben. Want sommigen hebben heel 
vreemde verwachtingen van het 1000-jarige Rijk, zoals dat er daar ook nog bekeerlingen (ofwel: nog te bekeren 
mensen) zullen zijn, en dat Israël dan zal uitgaan om deze mensen te bekeren enz. Al deze dingen zijn voorstellin-
gen die niet stroken met de Schrift. Laten wij liever – zeker als kinderen van de eindtijd – onze (geestelijke) ogen 
openen en onze visie baseren op de Schrift: dus op wat de Schrift zegt en niet op wat (bijvoorbeeld) prof. dr. Jan 
Janssen zegt. Een mens is een mens en al is hij nog zo geleerd, hij kan dwalen, maar de Schrift dwaalt niet.  

• “Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid (SV: in verderfelijkheid), 
het wordt opgewekt in onvergankelijkheid (SV: in onverderfelijkheid).” (1 Kor. 15:42) 

Het lichaam wat wij dan krijgen is een onverderfelijk lichaam (= een onvergankelijk lichaam): het gaat nooit meer 
dood, het wordt nooit oud, het blijft eeuwig jong en het blijft altijd hetzelfde. Net als de engelen hebben we dan een 
lichaam, dat niet meer verderft: dus niet aan ziekte onderhevig is, of aan welke verderving ook, die door de zonde 
plaatsvond. Want, de zonde zal er niet meer zijn. Dat lichaam is dus onverderfelijk. 

• “Het (lichaam) wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid.” (1 Kor. 15:43a) 
Het tweede karakteristiek van dit lichaam is; dat het een heerlijk lichaam is, een wonderlijk lichaam, net als dat 
van Jezus. Weet u dat Jezus’ heerlijkheid een ongelimiteerde heerlijkheid is? Als u geestelijker bent, gaat die heer-
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 Zie eventueel de studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” van E. van 
den Worm. (noot AK) 
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 Zowel in het Oude als Nieuwe Testament kunnen wij lezen over engelen die aan mensen verschenen zijn (zichtbaar en met 
een speciale boodschap van God). (noot AK) 
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lijkheid zich meer openbaren dan wanneer u minder geestelijk bent. Er zijn namelijk gradaties bij de opstanding, 
want naar gelang u – door de kracht van Jezus – in die heiligmaking

67
 hebt geleefd komt er verandering in uw 

geest. En dat lichaam zal, omdat het dan geestelijk is, die meerdere heerlijkheid uitstralen. Aan de hand van de in-
nerlijke toestand van de geest, wordt het lichaam heerlijker en heerlijker. Het Woord zegt ook: “Wij… worden van 
gedaante veranderd… van heerlijkheid tot heerlijkheid” (zie 2 Korinthe 3:18), naar de mate, dat u geestelijk groeit. 
Die heerlijkheid wordt hoe langer hoe stralender geopenbaard. U weet vast wel dat de Heer Zelf gezegd heeft: “De 
rechtvaardigen zullen in het Koninkrijk van Mijn Vader stralen als de zon” (zie Mattheüs 13:43). Wij zullen zonne-
kinderen zijn in heerlijkheid, maar de één zal een zwakkere uitstraling hebben dan de ander – en later wordt dat 
hoe langer hoe wonderlijker, heerlijker en heerlijker – naar de mate van de groei van de geestelijke volwassenheid. 
Ook straks, in het 1000-jarige Rijk, is er groei. Geestelijke groei dus, want we krijgen, als we sterven, die geestelij-
ke toestand geopenbaard, waarin wij (tot op het moment van ons sterven) zijn gegroeid. Er zijn er die, net als de 
moordenaar aan het kruis, sterven en die Jezus dus op het laatste nippertje hebben aanvaard, die komen eerst in 
het Paradijs, in de laagste hemel. En ik wil u verzekeren, het is een hemels Paradijs. Maar, daar is ook een troon-
hemel, waar de heerlijkheid van God is en daar kunnen zij, die in eerste instantie in het Paradijs komen, in het 
begin nog niet komen, want die heerlijkheid van God – wat de Bijbel noemt de “Shekinah”-heerlijkheid van God, dat 
ontoegankelijke witte licht, die heerlijkheid van de macht van de Majesteitelijke God – kunnen zij dan nog niet ver-
dragen. Er staat geschreven: “In het onzienlijke woont Hij” (zie 1 Timotheüs 6:16). Het is ontoegankelijk voor dege-
nen die daar nog niet klaar voor zijn. Er staat ook nog geschreven dat wij “zonder heiligmaking” God in Zijn heer-
lijkheid niet kunnen zien (zie Hebreeën 12:14 en 1 Thessalonicenzen 3:13). Wij moeten dus groeien… naar die 
heerlijkheid toe, naar die plaats waar God woont en troont. Dat is ook onze plaats, daar horen wij in wezen thuis, 
dáár zijn wij voor geroepen. De planning van God is dat wij dáár zijn waar Hij is, want wij moeten Zijn Lichaam 
zijn. Hij wil in ons wonen. Wij moeten een heiligdom zijn van God. Wij moeten een tempel zijn, een lichaam, van 
Zijn heerlijkheid, van de volheid van Zijn heerlijkheid.
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Dàt is Zijn bedoeling om ons zo te maken tot die (geestelijke) volkomenheid van “het Allerheiligdom” ofwel “het Hei-
lige der heiligen”.
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 Nogmaals: daar is onze plaats, daar heeft Hij ons voor geroepen, maar velen van ons kennen 

geen leven van heiligmaking door de kracht van de Heilige Geest en door de macht van het Woord van God. Vele 
christenen sterven met een berouwvol gebed op hun lippen, met de bede om vergeving van hun zonden, omdat ze 
nog steeds (tot het einde van hun aardse leven) in zonde hebben geleefd. En dan ben je wel behouden, en “in de 
hemel”, maar bij het begin (in het Paradijs, in de laagste hemel), want als wij een tijdje met Jezus gewandeld heb-
ben en we zondigen, dan gaan we terug naar af. Telkens als wij zondigen, keren we terug naar af. De Schrift zegt: 
“De zonde zal over u niet heersen” (Romeinen 6:14a). Wij moeten door de Heiland – omdat wij niet meer onder de 
wet zijn, maar onder de genade – zover gebracht zijn, dat de zonde ons niet meer beheerst, dat wij ervan VRIJ 
ZIJN gemaakt. Jezus is “het Lam van God, dat de zonde van ons WEGNEEMT” (zie Johannes 1:29). De Schrift 
zegt: Een kind van God “kan niet (meer) zondigen” (zie 1 Johannes 3:9) door die geweldige heiligmakende kracht 
van Jezus, want Hij heeft alles volbracht! Hij heeft voor 100% de satanische macht voor ons vernietigd, en deze 
vernietiging wil Hij in ons uitdelen. Dan krijgen we dat we groeien in heerlijkheid, want… de één is minder heerlijk 
(in geestelijkheid) dan de ander bij het begin van de opstanding, omdat de één geestelijk meer volwassen is dan 
de ander. Maar dat groeit wel bij, want we zijn allemaal geroepen “tot de mannelijke rijpheid van de Zoon van God”, 
“tot de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). ALLEMAAL zegt de Schrift! In één 
gezin kunnen er baby's zijn én volwassen kinderen, maar we zijn allemaal geroepen om (ook in geestelijke zin) 
VOLWASSEN te worden! 
 
Wij gaan verder met de beschrijving van het opstandingslichaam: 

• “Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.” (1 Kor. 15:43b) 
Ja, het opstandingslichaam is een krachtig lichaam, het is een wonderlijk en krachtig lichaam. 

• “Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er 
is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen 
(SV: een levende ziel), de laatste Adam tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het 
natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk (SV: aards); de tweede Mens 
is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke (SV: de aardse) is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de 
Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke (SV: de aardse) gedragen 
hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.” (1 Kor. 15:44-49) 

We dragen nu wel het aardse beeld van Adam en Eva, maar we zullen eenmaal het beeld dragen van Jezus in Zijn 
volle glorie en kracht. Geloven we dit? Laat ons alstublieft geloven wat de Schrift zegt: “En zoals wij het beeld van 
de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen” (zie 1 Korinthe 15:49). Daar-
vandaan dat Jezus ook zegt: “De rechtvaardigen zullen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader” (Mat-
theüs 13:43a). Een geestelijk lichaam is heel anders dan een stoffelijk lichaam. Een geestelijk lichaam kan zich 
stoffelijk (= tot materie, en dus zichtbaar) maken, net als Jezus na Zijn dood (zie o.a. Lukas 24:15-16 en 30-39), 
maar toen Hij dwars door de muren heenging, naar de discipelen toe, toen had Hij een geestelijk lichaam (zie Lu-
kas 24:33-36). En toen Hij eenmaal bij Zijn discipelen was had Hij Zich weer gematerialiseerd, en Hij zei (omdat zij 
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“angstig en zeer bevreesd werden en dachten dat ze een geest zagen”): “Raak Mij aan” en voel of ik een spook of 
een geest ben”, “want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb” (zie Lukas 24:37-39). Dus 
een geestelijk lichaam kan zich materialiseren. Jezus, in Zijn opstandingslichaam, zei: “Hebben jullie wat te eten, 
want jullie zien Mij als een spook, geef mij iets te eten”. Toen hebben zij Hem “een stuk van een gebakken vis en 
van een honingraat” gegeven en Hij “at het voor hun ogen op” (zie Lukas 24:41-43). Dus u kunt met een geestelijk 
lichaam dingen van deze aarde eten.  
Een geestelijk lichaam is een wonderlijk lichaam. Het kan zich direct elders (naar toe) begeven. Het gaat door 
muren en kan zich zo (dus echt in een oogwenk) naar, bijvoorbeeld, Moskou verplaatsen. En dan bent u daar, in 
plaats van hier.  
Een geestelijk lichaam uit zich in de gedachten. De gedachten worden geuit en niets is daar bedekt. Heel uw ge-
dachtewereld is zichtbaar, is ervaarbaar. We kunnen dus zeggen dat iedereen dezelfde taal spreekt. Voor ons, 
Nederlanders, lijkt het dus alsof ze allemaal Nederlands in de hemel praten, want onze gedachten uiten zich in het 
Nederlands, maar… we spreken daar dus allemaal dezelfde taal. Want de gedachten van de ander uiten zich en u 
formeert dat in uw eigen taal. In elk geval ontvangt u die uitzending van gedachten en u weet precies wat de ander 
bezielt (of bedoelt).  
Welnu vrienden, dit is een geestelijk lichaam. En in dit lichaam komen alle (gelovige) mensen – alle heiligen, alle 
rechtvaardigen van alle eeuwen – op de aarde terug. Dit is de OPSTANDING uit de doden.  

Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-
jarige Rijk 
Er komt bij aanvang van het 1000-jarige Rijk een heel andere toestand op aarde. De huidige mens (zoals die nu 
nog leeft op deze aarde), die bestaat uit “vlees en bloed”, en de dieren en planten zoals die nu nog op aarde zijn, 
zijn straks niet meer (in die hoedanigheid) aanwezig in het 1000-jarige Rijk. Misschien is het goed om dit nu (aan 
de hand van het volgende vers) te gaan bekijken.  

• “Dan (= tijdens het 1000-jarig Rijk) zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht 
van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen.” (Jes. 30:26a) 

Laat ons dit goed beseffen. Laat ons deze woorden goed indenken. Zevenmaal zo sterk zal de “zon” zijn in het 
1000-jarige Rijk. Zevenmaal! Stel je voor dat het hier 30 graden is, dan wordt dat daar 210 graden. Kunt u als 
mens van “vlees en bloed” leven bij 210 graden? Onmogelijk! Geen enkel dier, geen enkele boom; ze worden ver-
brand in die hitte. Misschien is het door deze hitte, dat de lijken van de antichristelijke mensen verbrand zijn (tot 
“as” worden, zie Maleachi 4:1+3). Zij (de ongelovige, goddeloze mensen) zullen in ieder geval – alleen al door de 
Wederkomst van Jezus Christus, op de wolken in glorie – gedood zijn/worden (zie Openbaring 19:11-21). 
En de “maan” zal zijn als de zon nu. Dus is er daar een heel andere toestand. Maar, als geestelijke mens kunt u 
daar rustig wonen. Als geestelijke mens hebt u geen huis van steen nodig, u hebt een geestelijk huis nodig, gees-
telijke toestanden. Hoe het ook zal zijn, we zullen zien wat een wonderlijke dingen “God bereid heeft voor hen die 
Hem liefhebben” 
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 (zie 1 Korinthe 2:9). Het zullen wonderlijke dingen zijn. 

 

We zullen hiervoor ook nog Zacharia 14 vers 6-11 bekijken: 

• “Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal 
één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de 
avond dat het licht blijft.” (Zach. 14:6-7) 

U ziet hier dat er (in het 1000-jarig Rijk) “geen nacht” meer is, het is altijd dag, want wat wij nu nacht noemen zal 
dan minder scherp, minder hel zijn dan overdag. Want overdag schijnt de zon zevenmaal zo sterk als nu en ‘s 
avonds eenmaal, dus een zachter licht dan overdag. Een dag dus met een zevenmaal zo’n sterke zon als nu en 
een nacht van eenmaal zo sterk. Daarvandaan dat er altijd licht is, er is daar geen duisternis meer. 

• “Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de 
zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvin-
den. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam 
de enige. Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeru-
zalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van 
de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de (wijn)perskuipen van de ko-
ning. Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd (SV: zeker) wonen.” (Zach. 
14:8-11) 

Ja, “Jeruzalem zal zeker wonen”. En dan moet u niet denken dat het (aardse) Jeruzalem wat we nu hebben de 
plaats van de Koning zal zijn, want in Zacharia 14:4 hebben we (al eerder in deze studie) ook gelezen dat wanneer 
Jezus terugkomt in glorie, de Olijfberg in tweeën gespleten wordt: 

• “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijf-
berg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de 
ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.” 

En u weet vast wel dat Jeruzalem, zoals het nu is, gebouwd is op die Olijfberg. Dus als die Olijfberg in tweeën ge-
spleten wordt, waar blijft Jeruzalem dan? Een puinhoop! Zoals Jeruzalem nu bestaat – met poorten van baksteen, 
enzovoorts – zo zal dat er dan niet meer zijn. Bovendien, in de laatste dagen zullen er zulke grote, geweldige 
aardbevingen voorkomen, en er zullen dan ook enorme grote krachten plaatsvinden, waardoor de aarde zal scheu-
ren en ook de stad (Jeruzalem) zelf zal gescheurd worden. 
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 Zie eventueel de studie “Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben” van E. van den Worm. (noot AK) 
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We zullen ook nog even naar Openbaring 11:13 gaan. Ook dat vers gaat over Jeruzalem. Het gaat (in Openbaring 
11) over de twee getuigen Gods, en dan wordt in vers 13 de blik ook weer op Jeruzalem gericht: 

• “En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad (Jeruzalem, “de heilige 
stad” uit vers 2 – zie ook nog vers 8) stortte in. En bij die aardbeving werden 7.000 met name bekende personen ge-
dood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.” 

U weet (daar dit al eerder besproken is in deze studie), dat van heel dat volk van Israël (degenen die dan wonen in 
het huidige land Israël
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) er maar één derde gespaard zal blijven, twee derde zal worden gedood. Dit kunnen we 

lezen in Zacharia 13 vers 8-9: 

• “Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land (Israël, zie Zach. 12:1, 13:1-2) twee derde ervan uitge-
roeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur 
brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn 
Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is 
mijn God.” 

U ziet hier dat van het volk Israël, onder de werking van de twee getuigen (Mozes en Elia – zie Openbaring 11:3-
4), tweederde gedood zullen worden door de oorlog die de antichrist hun aan zal doen in dat Armageddon van de 
eindtijd. En dan zal één derde overblijven, en die krijgen een loutering. En dat zal een moeilijke periode zijn, maar 
zij zullen – door die moeilijkheden heen – zich uiteindelijk bekeren en Jezus als hun Messias aannemen. God moet 
dat Israël wel oordelen, omdat het zich hardnekkig blijft opstellen, ondanks de geweldige wonderwerkingen van 
deze twee (door God gezonden) getuigen. 
 

Wij lezen verder nog het volgende in Openbaring 11 vers 8: 

• “En hun dode lichamen (= van de 2 getuigen) zullen liggen op de straat van de grote stad (= Jeruzalem), die in gees-
telijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.” 

Jeruzalem, waar de Here gekruisigd was, wordt door God zelf hier genoemd: “Sodom en Egypte” als beeld van: 
slecht en werelds. En dat is dus tijdens de Grote Verdrukking dat Jeruzalem “Sodom en Egypte” genoemd wordt. U 
ziet dus in welk een geestelijke staat Israël zich bevindt, ook zelfs nog in de Grote Verdrukking. Hoe vaak wordt dit 
anders uitgebeeld en gedacht. Maar, pas te elfder ure, als de Here Wederkomt op de wolken van glorie, zullen zij 
zeggen: “Mijn Here, Mijn God”. 

• “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de 
gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, 
als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 
eerstgeborene.” (Zacharia 12:10) 

• “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen 
van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” (Openbaring 1:7) 

Dan pas zullen zij Hem als de Messias accepteren. Een koppig volk zijn zij, want de meesten willen Jezus niet ac-
cepteren, zelfs niet onder de geweldige wonderwerkingen van de twee getuigen, Mozes en Elia, die (op aarde) te-
rug zullen keren uit de hemel, en die daar (te Jeruzalem) zullen sterven (zie Openbaring 11:3-8). Mozes is welis-
waar reeds lang geleden gestorven (zie Deut. 34:4-5), maar is ook weer opgewekt (zie Judas 1:9). Deze twee ge-
tuigen Gods zullen daar (tijdens de Grote Verdrukking) dat volk bewerken, en uiteindelijk zal één derde deel Je-
zus aanvaarden als Messias en de rest zal geoordeeld worden.  
U moet niet denken dat Israël alleen maar gered zal worden, omdat het Israël is, want de Farizeeën waren ook Is-
raëlieten, en Jezus zei: “Jullie hebben de duivel als jullie vader” (zie Johannes 8:44). Ook Israëlieten moeten zich 
bekeren. Want, al is men als Jood (naar het vlees) besneden, ook zij moeten de besnijdenis van het hart kennen 
(zie Romeinen 2:29). 
 

Dat hart van de mens moet besneden zijn door de geweldige liefdemacht van Jezus (willen wij behouden worden 
voor de eeuwigheid). Als Jezus binnen mag komen in uw hart, wordt uw hart besneden. Als u uw hart geopend 
hebt voor Hem, komt daar die geweldige verlossende kracht van Jezus. Honderd procent verlossing kan dan ko-
men doorbreken, want Jezus heeft de satan voor 100% verslagen. Daarvandaan, als Jezus binnen mag komen in 
uw hart, en u hebt alles aan Hem uitgeleverd, dan kan Hij u voor 100% genezen, 100% victorie geven: de overwin-
ning over machten van satan en over zonde,
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 vooral ook aangaande de (duistere) diepten van ons hart! We kun-

nen die diepten van ons hart afdekken met een schijnvroomheid, maar het gaat om de heling (= heiliging, gene-
zing) van het hart. Daarvandaan dat de Heer zegt: “Mijn kind, geef Mij je hart” (zie Spreuken 23:26a), je diepe zelf. 
Want u weet, het diepe hart is de bron van alle ellende, “de uitgangen des levens” zijn daar (zie Spreuken 4:23, 
SV). En als dat diepe hart in de hand van satan is, en hij zijn smerige gedachten, zijn vunzige, giftige denkbeelden 
kan uitgieten in u, dan wordt heel uw wezen overspoeld met rommel van satan. Alstublieft, geef u aan Jezus, laat 
de genezing nu beginnen. Laat Hem binnenkomen als de Geneesheer van uw hart. Laat Hem u totaal (mogen) rei-
nigen, want alleen als uw hart (volkomen) gereinigd is, bent u pas echt rein. Laat alle diepten van uw wezen door 
Hem gereinigd worden, zoals ook geschreven staat in Psalm 42 vers 8b: “al Uw baren en Uw golven zijn over mij 
heen gegaan”. Laten Gods (geestes)stromen maar komen om ons uit te spoelen, om de duistere diepten van ons 
wezen weg te halen. De diepten uit Gods Geest moeten komen en ons helemaal (mogen) reinigen, van alle onge-
rechtigheid. En Hij wil dat ook doen. Hij heeft het beloofd en Hij heeft het volbracht op Golgotha. Het is Zijn plan, 
het is Zijn wil, Hij heeft ons lief. Hij wil het, maar wij moeten alles aan Hem geven: wij moeten de (duistere) diepten 
van ons hart geven, er mag geen enkel deurtje zijn met privé erop voor Hem. Alles moet ‘open en bloot’ zijn voor 
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 Zie noot 13. 
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 Zie eventueel de studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot 
AK) 
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Jezus. Hij moet binnen mogen komen om ons helemaal te kunnen reinigen. Pas daarna komt het moment dat wij 
helemaal gereinigd zijn van binnen.  
 

U ziet hier dus dat Israël voor één derde deel gespaard zal worden, en de rest wordt veroordeeld door de geweldi-
ge krachten van vernietiging, die plaats zullen vinden in (de laatste fase van) de eindtijd. En u weet dat Jezus voor 
ons als Koning komt, Hij komt om ons een plaats in Zijn Koninkrijk (het 1000-jarig Rijk) te geven, om dat Koninkrijk 
met ons te delen. Maar voor Zijn vijanden, voor degenen die Hem niet hebben binnengelaten in de diepten van hun 
hart, komt Hij als een Verderver; zeker voor al degenen, die het merkteken van de antichrist hebben.  
Weet dat de hele wereld (alle aan het eind van de Grote Verdrukking nog levende mensen) dat merkteken ontvan-
gen zal hebben, nodig om te kunnen blijven leven onder de heerschappij van de antichrist. Alleen Israël zal dat 
merkteken verworpen hebben (mede door het gezegende werk van Gods “twee getuigen” – zie Openbaring 11:3-
6).  
Misschien vraagt u zich af: wie blijven er dan nog over? Weet dat de Heer heeft gezegd: “Als Ik Wederkom zal Ik 
nog geloof vinden op de aarde?” (zie Lukas 18:8). Dat vindt Hij niet meer, want de christenen (degenen die straks 
niet bij de “bewaring” 

73
 ofwel de wegname

74
 zijn) worden in de Grote Verdrukking allemaal gedood door de anti-

christ (en zijn helpers). Het wordt ‘de holocaust van alle christenen’. Zelfs de schijnchristenen – behorend tot “die 
grote hoer uit Openbaring 17” 

75
 – worden gedood, verbrand (zie Openbaring 17:15-16)! Alle christenen (nogmaals: 

degenen die, bij aanvang van de Grote Verdrukking, niet bij de bewaring ofwel wegname zullen zijn), een ieder die 
zich (tijdens de Grote Verdrukking) christen noemt en die het merkteken weigert te ontvangen omdat men christen 
is, die zullen gedood worden door de antichrist (en zijn helpers). 
 
 

NOOT AK:  
In de Grote Verdrukking zullen deze christenen, vanwege hun oprechte geloof in Jezus Christus, bereid zijn 
om hun leven te geven; want iedereen zal dan gedood worden vanwege het feit dat men niet wil buigen voor 
het beest en zijn beeld. Zie hiervoor Openbaring 7 vers 9-17 en 20 vers 4: 

• “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en ta-
len, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. … En 
één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn 
zij en waar zijn zij vandaan gekomen? … Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij 
hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 
Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. … En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.” (Openb. 7:9-17) 

• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord 
van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op 
hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 
1000 jaar lang.” (Openb. 20:4) 

 

Als je (tijdens de Grote Verdrukking) gedood wordt door de antichrist omdat je volhardend de Heer wilt blijven toe-
behoren, dan is je geest, je innerlijke mens, gered. Je lichaam verderft, gaat het graf in, maar je geest is gered. 
Dezen (de gedode/onthoofde christenen tijdens de Grote Verdrukking) krijgen dus bij de opstanding een nieuw li-
chaam. En dat gebeurt bij de Wederkomst van de Heer (zie Openbaring 1:7 en 19:11-21 – Dit is de voor een ieder 
zichtbare Wederkomst

76
 aan het eind van de Grote Verdrukking).  

De eerste opstanding van de doden geschiedt vlak voor de aanvang van het 1000-jarige Rijk,  
bij de Wederkomst van de Here Jezus op de wolken 
En een ieder die geschreven staat in het Boek des Levens zal opstaan in een nieuw geestelijk lichaam. Laat ons 
gaan naar Openbaring 20 vers 4: 

• “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die 
het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd 
en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren (SV: zij leefden en heersten als koningen) 
met Christus, 1000 jaar lang.” 

U ziet hier dus ook wat voor een dood de christenen (die niet bij de bewaring ofwel wegname zijn) in de Grote Ver-
drukking te verduren krijgen, namelijk de dood door onthoofding. Ook ziet u hier dat, aan het begin van het 1000-
jarige Rijk, een gedeelte “koningen” wordt en heerschappij ontvangen zal. Het zal daar net als in een heel groot 
gezin zijn: we zijn daar allemaal broeders,

77
 allemaal opgestane rechtvaardigen. Allen hebben (in het 1000-jarig 

Rijk) dus een opstandingslichaam. De aarde is dan (zoals ook al eerder in deze studie vermeld) 7 maal zo warm 
(zie Jesaja 30:26), en zo zullen zij leven en heersen (HSV: “regeren”) en overheerst (ofwel: geregeerd) worden. De-
genen die nog jonggelovig zijn, ofwel geestelijk onvolwassen zijn en dus ‘met de hakken over de sloot’ in het 1000-
jarig Rijk gekomen zijn, zullen dan onder liefdesheerschappij staan van degenen die al (geestelijk) volwassen zijn.  
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 Openbaring 3 vers 10: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de ver-
zoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A. Klein. (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer uit Openbaring 17” van E. van den 
Worm. (noot AK) 
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 Zie eventueel het artikel: “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot AK) 
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 Zie noot 61. 
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Ik wil u nogmaals wijzen op het feit, dat ook met betrekking tot het (Konink)rijk van Christus, gedurende die 1000 
jaren, er geschreven staat “dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven” (zie 1 Korinthe 15:50). 
Mensen van “vlees en bloed” kunnen dus het “Koninkrijk van God” (= de eeuwige heerlijkheid van en bij God

78
), 

maar ook dat van het 1000-jarig Rijk van Christus, niet beërven.  
 

NA het 1000-jarige Rijk komt er een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Kent u het verschil? Ik heb u dit al 
meer gezegd: er is een oude aarde en een Nieuwe Aarde, een oude hemel en een Nieuwe Hemel. Daar zit een 
verschil in, een geweldig groot verschil. Alles is dan anders geworden. Wij zijn dan bestemd om, als hemelbewo-
ners van de Nieuwe Hemel, in gerechtigheid en liefde te heersen over de Nieuwe Aarde. Om ons daarvoor (voor 
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde) klaar te maken, is het 1000-jarige Rijk (om alle gelovigen, ook degenen die 
‘met de hakken over de sloot’ behouden zijn, tot 100% volmaaktheid te brengen).  
U kunt dit (het 1000-jarige Rijk) zien als een prelude, een inleiding (voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde). 
Anderen zijn al gelouterd in de Grote Verdrukking, zoals in bovenvermelde tekst (van Openbaring 20:4) geschre-
ven staat, en hebben door deze loutering “de maat van Christus” ontvangen (= “de maat van de grootte van de vol-
heid van Christus” – zie Efeze 4:13); de Christus’ natuur heeft zich in die korte tijd van ellende, gedurende de Grote 
Verdrukking, in hen ontwikkeld. Deze christenen zijn in die ellendige tijd geestelijk volgroeit en ze worden “konin-
gen met Christus” in het 1000-jarige Rijk. Anderen, die (geestelijk) nog niet ten volle volgroeid zijn, krijgen een an-
dere taak. Dit kunnen wij lezen in Lukas 19 vers 17 “…Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, macht-
hebber over tien steden” en vers 19 “…En u, wees machthebber over vijf steden”, ofwel (een soort van) burge-
meester over 5 steden en anderen over 10 steden. Er zijn daar dus “steden” in dat 1000-jarig (Konink)rijk van 
Christus, want er zijn ontelbaar veel mensen. Mensen van alle tijden (zowel gelovigen uit het oude als uit het nieu-
we verbond) leven dan tegelijkertijd op aarde. Wij zullen er dan zijn, samen met Abraham, David, Jesaja etc., met 
alle mensen die in alle tijden zalig zijn geworden. Wij krijgen dan de situatie, dat degenen die nog niet rijp zijn voor 
de troonspositie hiervoor worden klaargemaakt, want we zijn allemaal geroepen om “koningen” te zijn met (Koning) 
Jezus. We zijn niet geroepen om (zoals velen denken) alleen maar ‘een huisje in de hemel te hebben’, maar we 
zijn allemaal geroepen om koningen te zijn, priesterkoningen van Jezus. Maar, allen moeten nog wel naar die 
(volmaakte geestes-)toestand toe groeien (zoals wij ook kunnen lezen in Hebreeën 11:39-40,
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 en dat zal gebeu-

ren tijdens het 1000-jarig Rijk van Christus).  
We zullen de scepter (een sierlijk bewerkte staf als symbool van vorstelijk gezag, ook wel ‘koningsstaf’ genaamd) 
van dat “Koninkrijk van God” (eerst het 1000-jarige Rijk, als een prelude, een inleiding, en dan de Nieuwe Hemel 
en de Nieuwe Aarde) niet ontvangen als ons hart nog niet eender klopt als het hart van Jezus. 

• “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot 
Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot 
Zijn wonderbaar licht.” (1 Petr. 2:9) 

Een “koninklijk priesterschap”, ofwel priesterkoningen, allemaal. En dan zult u wellicht zeggen: “Waarvoor alle-
maal?” Maar dat zullen we straks (later in deze studie) wel zien. We moeten dus allemaal het heerlijke karakter, het 
wezen van God, uitstralen in eeuwigheid. Wij zijn in wezen als een diamant. En God woont in ons, en Hij is het 
licht, en als het licht in een diamant is, dan moet u eens kijken hoe die diamant straalt en heerlijk is. Houdt een di-
amant echter in een donkere kist en u ziet niks meer van die heerlijkheid. Een diamant is dus in wezen niets, maar 
met het licht erin, verheerlijkt hij dat licht. En zo moeten wij ook God IN ons doen wonen, en wij moeten in die zui-
verheid van een diamant (of briljant) zijn, want dan kan het licht van God heerlijk uitstralen, dan is het wonderbaar. 
En dat is ook Gods bedoeling. Wij moeten heiligdommen zijn, “sanctuaries” zegt de Engelsman. Heiligdommen, ta-
bernakels van God.
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 En wij moeten eeuwige heiligdommen zijn in het “Heilige der heiligen, want daar woont Hij.
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En dit is de bedoeling van God, om ons daar te hebben. En allen die daar (geestelijk gezien) nog niet zijn, moeten 
(tijdens het 1000-jarig Rijk) groeien naar dat einddoel, want we dienen een God met een doel. Hij heeft een doel 
met ons, Hij wil ons brengen naar het einddoel van absolute heiligheid: 100% heiligheid, 100% reinheid, 100% 
volmaaktheid, 100% rechtvaardigheid, 100% heerlijkheid, 100% kracht, kortom net als Jezus. Dit is dus Gods wil 
en Zijn plan. Dit is dus niet iets om groots op te zijn, maar dit is de roeping van een christen. Wij moeten hiernaar-
toe gaan, wij moeten voorwaarts gaan op de weg die ons door God is voorgesteld, en die weg leidt naar een be-
stemming, en die bestemming is deze 100% heerlijkheid en 100% reinheid van Jezus. Dan kunnen wij in eeuwig-
heid met Hem bruiloft vieren (= zuivere, geestelijke gemeenschap met Hem hebben), een eenheid met Hem vor-
men. Hij als Hoofd van dit geestelijk Lichaam en wij als leden van dat Lichaam. Dit goddelijke Lichaam gaat dan 
over de Nieuwe Aarde – in liefde en gerechtigheid – heersen (HSV: regeren) over een nieuwe schepping van God 
(lees Jesaja 65:17-25).  
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 In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” . Gods wezen is 
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 “En deze allen (de Geloofsgetuigen uit het Oude Testament – zie vers 4 t/m 38) hebben, hoewel zij door het geloof een goed getui-
genis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons (de Bruidsgemeente) 
iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” (Hebr. 11:39-40). (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van 
onze almachtige God en Vader”. (noot AK) 
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 Voor meer over de geestelijke betekenis van “het Allerheiligdom” ofwel “het Heilige der heiligen”, zie de studie “De Taberna-
kel van Israël; het Goddelijk patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen” van E. van den Worm en/of “Christus 
in de Tabernakel” (uitleg over de geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys. (noot AK) 
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Er staat geschreven dat wij de aarde zullen beërven (zie Mattheüs 5:5). Leest u dat goed? Er staat dat we de aar-
de zullen beërven, niet (alleen maar) bewonen, u mag het hebben (= ontvangen), als koningen. De aarde is name-
lijk alles wat materie is. Er is een hemel en er is een aarde. Al die sterren en planeten enzovoorts die horen alle-
maal bij de aarde. Alles wat stof is, is aarde. We zullen straks die werelden, die glorievolle werelden die God gaat 
scheppen, die Nieuwe Aarde(n), beërven ofwel bezitten als koningen van God. We zullen hiertoe (naar deze 
Nieuwe Aarde[n]) uitgezonden worden! Lieve vrienden, dit is het begin van de eeuwigheid, die Nieuwe Aarde(n). 
Daarvandaan dat Hij zo vele planeten geschapen heeft; waarvan God plaatsen, Koninkrijken van Zijn glorie zal 
maken in het heelal. Denkt (of dacht) u dat Hij dat alles voor niets heeft geschapen, al die planeten en ontelbare 
sterren?! Integendeel. Hij heeft deze aarde gesteld tot een kweekbed van al die koningen (of “zonen Gods”), om ze 
later, als ze (geestelijk) volwassen zijn, uit te zenden (in die onvergankelijke, geestelijke lichamen) tot glorie van 
God. Dan dragen we de Naam van God uit naar al die plaatsen, als heersers, in de liefde van God, als priesterko-
ningen, want we gaan straks die nieuwe schepselen leiden, naar God toe. En dat zal gebeuren op de Nieuwe Aar-
de(n), in de nieuwe toestand. Dan heersen wij niet meer als mensen, maar als Gods kinderen, als Gods zonen,
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als goden.  
In Johannes 10 vers 34 staat: “U bent goden”. Als u een zoon van God bent geworden, dan bent u een god (met 
kleine letter). Een “kind” (ofwel: een puppy) van een hond is een hond, een zoon van een mens is een mens, een 
zoon van God is een god. 
Laten wij Johannes 10 vers 34-36 lezen: 

• “Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw Wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de Wet hén goden 
noemde tot wie het woord van God kwam (SV: geschied is), en aangezien de Schrift niet gebroken kan worden, 
zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd 
heb: Ik ben Gods Zoon?” 

“Tot wie het Woord van God geschied is”. Het Woord van God moet in ons die verandering teweeg gebracht heb-
ben van een zondig mensenhart en mensenkind, tot een zoon van God, en de goddelijke natuur aan u gegeven 
hebben. “Als de Wet hén goden noemde”. Dit kunt u ook lezen in Psalm 82 vers 6: “Ík heb wel gezegd: U bent go-
den, u bent allen zonen van de Allerhoogste”. Dus de bedoeling van God is om u als goden te maken, want er 
staat weliswaar geschreven dat Hij, Jezus, eerst de Eniggeboren Zoon van God is, maar later is Hij niet meer de 
Enige Zoon maar de Eerstgeborene onder vele broederen. Ja, wij worden broeders van Jezus. Nogmaals, een 
Zoon van God is een god; wij worden goden, met een kleine g, want wij zijn het Lichaam van God, en Hij is het 
Hoofd. Hij wordt aanbeden door de engelen, wij niet. Maar wij zullen dezelfde heerlijkheid openbaren als Jezus, 
want in 1 Johannes 3:2 staat dat: “wij Hem gelijk zullen zijn”. U moet deze tekst (goed) in u opnemen, dat “als Hij 
geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn”, gelijk als Jezus. En niet alleen in Zijn wandel op aarde, in 
die bedekte staat van het vlees, maar wij zullen ook zijn als Jezus in de glorie van de Geest. En hoe meer u gerijpt 
bent, volwassen raakt in het geestelijke, hoe meer u Jezus gelijkvormig wordt. Zoals ook die 144.000 (zie Openba-
ring 7:4-8 en 14:1-5 
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), zij zullen gelijk zijn aan Hem, in Zijn glorie, de eerstelingen van God, het hart van de Bruid
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van Christus, het Lam. 
Welnu, deze dingen moet u goed weten, God heeft een plan. Hij wil u brengen naar goddelijke heerlijkheden, naar 
een niveau van goddelijke heerlijkheden, waarin u Hem dient als zonen. Daarvandaan dat wij Hem Vader noemen. 
Een engel noemt Hem geen Vader, een engel noemt Hem Heer. En wij noemen Hem Vader, Hij wordt onze Vader. 
Daarvandaan dat wij een enorme toekomst tegemoet gaan, een wonderlijke toekomst. En u moet niet denken dat u 
als christen alleen maar ‘een huisje in de hemel’ gaat hebben. God roept u voor iets veel meer dan dat. Open uw 
(geestelijke) ogen en laat de Schrift u vertellen wat een wonderlijke roeping God heeft voor u en voor mij. Daar-
vandaan dat God (o.a. in 1 Petrus 2:9) zegt dat we “koninklijke priesters, priesterkoningen” zullen zijn! Glorie voor 
Jezus!  
 

We gaan hiervoor ook naar Openbaring 20 vers 6: 

• “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar 
zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar 
lang.” 

“Priesters” en “koningen” van de Heer! “De tweede dood” (zie hiervoor ook nog Openbaring 20:11-15) heeft over 
die opstandingskinderen geen macht meer, de zonde heeft over hen geen macht meer. Niemand die aan die eer-
ste opstanding (aan het eind van de Grote verdrukking, bij de zichtbare Wederkomst van Jezus en aanvang van 
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 Zie noot 61. 
83 “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” 
(Openb. 7:4 – 12.000 uit elke stam, zie vers 5-8) 
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader 
geschreven. …de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maag-
den. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor 
God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.” (Openb. 14:1-5) 
84

 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 Li-
chaam 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”. Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen tot “de mate van 
de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:3). 

• Zie eventueel ook nog de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak” van E. van den Worm. (noot AK) 
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het 1000-jarig Rijk) deel heeft kan/zal ooit meer zondigen. Dus er is ook geen bekering meer nodig! Er zijn daarom 
ook geen bekeringen, en ook geen mensen die anderen tot bekering zullen leiden, in het 1000-jarige Rijk (daar on-
gelovigen, mensen van “vlees en bloed” dit Rijk niet zullen beërven). Velen leren wel dat Israël (de huidige, Joodse 
inwoners uit het 2-stammenrijk van Juda

85
) mensen zullen bekeren, maar daar (in het 1000-jarig Rijk) is helemaal 

geen bekering meer, want al deze mensen (Oud- en Nieuwtestamentische gelovigen die ontslapen waren) zijn op-
gestaan uit de dood en zullen nooit meer kunnen worden overwonnen door de zonde (al moeten velen nog wel 
groeien naar de totale Goddelijke volwassen- en volmaaktheid toe, totdat de manlijke rijpheid van Christus ook in 
hen zal zijn). 

Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren? 
U weet ook (vanwege eerdere uitleg in deze studie) dat er in het 1000-jarig Rijk een groei is naar volwassenheid (= 
de geestelijke volmaaktheid) toe.  
Laten we eens kijken naar Hebreeën 11 vers 39-40. Hier zien we dat ook de mensen uit het Oude Verbond groei-
en naar de volmaaktheid van Christus toe, totdat de manlijke rijpheid van Christus ook in hen zal zijn (zie Efeze 
4:13, waar staat dat “allen” komen tot de status van “een volwassen man, tot de maat van de grootte van de vol-
heid van Christus”). 
• “En deze allen (= de geloofsgetuigen uit het Oude Testament, zie vers 4-38) hebben, hoewel zij door het geloof een goed 

getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen.” (Hebr. 11:39)  
Dus zij hebben geloofd, maar hebben “de vervulling van de belofte niet verkregen”. Zij waren ‘alleen maar’ gelovi-
gen. Zij geloofden God. Abraham geloofde God, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Verder niks. Ook 
geen aardse erfenis. God beloofde hem Palestina (zoals diverse Christelijke en Joodse schrijvers, zeker in het ver-
leden, het huidige “Israel” nog steeds noemen – AK

86
), maar hij heeft “de vervulling van de belofte niet verkregen”. 

Abraham heeft ook uitgezien naar “de stad die fundamenten heeft” (zie Hebreeën 11:10, en ook nog Openbaring 
21:14+19), maar de heerlijkheid van de hemel, al deze dingen, heeft hij (nog) “niet verkregen”, maar hij geloofde 
God. Ook hij moet deze volmaakte (geestelijke en/of hemelse) toestanden nog ontvangen. 

• “Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij (de geloofsgetuigen uit het Oude Testament) zonder 
ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” (Hebr. 11:40) 

Wij worden dus in het 1000-jarige Rijk allemaal instrumenten van God om al dat volk van het Oude Verbond (gees-
telijk) volmaakt te maken. Tenminste, als u zelf die volmaaktheid al ontvangen hebt van de Heer, want hoe meer 
wij (geestelijk) volwassen zijn, des te meer kunnen wij uitdelers worden van Gods heerlijkheid. Als u niets hebt, 
kunt u ook niets uitdelen. Als u geen brood (beeld van de geestelijke spijze) hebt, kunt u ook geen brood uitdelen, 
u moet eerst zelf dat brood (ontvangen) hebben. Dat NIEUWE LEVEN

87
 moet in u zijn, dat Christusleven; en 

naarmate dat Christusleven in u gevonden wordt, kunt u dat uitdelen aan de andere kinderen Gods, die dat nog 
niet hebben, zelfs aan een persoon als (bijvoorbeeld) Jesaja. In wezen is Jesaja niets zonder God. In wezen is 
Abraham niets als God niet gewerkt had door hem heen. Maar Abraham, David enzovoorts hebben door geloof (in 
God) gehandeld, maar ze hebben in het geestelijke geen vorderingen gemaakt, geen groei (want alleen in en door 
Christus kunnen wij “tot de volmaaktheid komen” – zie Hebreeën 11:40 en ook nog Efeze 4:13).  
Daarvandaan dat de Heer zegt: “Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter pro-
feet dan Johannes de Doper, maar… de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij” (Lukas 7:28). Om-
dat de minste wedergeboren is, maar zij (degenen uit het Oude Verbond) nog niet, ze hebben alleen (God) ge-
loofd. En heel veel mensen van het Nieuwe Verbond sterven ook zoals zij, ‘alleen maar’ in het geloof en verder 
hebben ze (geestelijk gezien) weinig tot niets (denk aan de Laodicea-gemeente, zie Openbaring 3:15-19). De gelo-
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 Zie noot 13. 
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 Het volk van Israël bestaat uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam Israël 
kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het ‘huis van Israël’ en het ‘huis 
van Juda’ (de zgn. Joden). Het ‘huis van Israël’ bestaat uit 10 stammen, die in de loop van de geschiedenis weggevoerd zijn 
uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij tot op heden (in het ‘ver-
borgen’, vaak zonder het zelf te weten) wonen. Het zijn vooral de zgn. ‘christelijke’ landen in Noordwest Europa en de landen, 
waar velen later naar toe zijn gemigreerd, zoals Amerika, Canada, en Australië. Het ‘huis van Juda’ bestaat uit 2 stammen, na-
melijk het volk van Juda en Benjamin die, in de dagen dat Jezus op aarde was, in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. 
Het ‘huis van Juda’, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). 
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar 
rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profe-
tisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel 
Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land 
Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de ri-
vier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. 
Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt.  
Zie eventueel ook nog de link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(staat)  

• In Jozua 13:1-6 staat: “Jozua nu was oud en op dagen gekomen, en de HEERE zei tegen hem: U bent zelf oud geworden en op dagen ge-
komen, en er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. Dit is het land dat overgebleven is: alle gebieden van de Fi-
listijnen en heel het land van de Gesuriet; vanaf de Sichor, die tegenover Egypte ligt, tot aan het gebied van Ekron in het noorden, dat tot 
het gebied van de Kanaänieten wordt gerekend. De vijf stadsvorsten van de Filistijnen, die van Gaza en die van Asdod, die van Askelon, 
die van Gath en die van Ekron, en de Avvieten; vanaf het zuiden heel het land van de Kanaänieten, en Meara, dat van de Sidoniërs is, tot 
aan Afek, tot aan het gebied van de Amorieten; bovendien het land van de Giblieten, en de hele Libanon, waar de zon opkomt, vanaf Baäl-
Gad, onder aan de berg Hermon, tot aan Lebo-Hamath; allen die in het Bergland wonen vanaf de Libanon tot aan Misrefoth-Maïm, al de Si-
doniërs. Ík zal hen van voor de ogen van de Israëlieten verdrijven. Alleen, maak dat het land aan Israël als erfelijk bezit toevalt, zoals Ik 
u geboden heb.” (noot AK)  
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 Zie eventueel de studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm. (noot AK) 
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vigen uit het Oude Verbond hebben geloofd in die wonderlijke God en ze hebben zich geopend voor die God, maar 
hebben op aarde de goddelijke natuur (= het aan Christus gelijkvormig zijn, ofwel “de maat van de grootte van de 
volheid van Christus” – zie Efeze 4:13) niet gekregen. Ook zijn er vele gelovigen uit het Nieuwe Verbond die zich 
pas op hun sterfbed bekeren. Zij hebben dan als het ware, net als de gelovigen uit het Oude Verbond, (tijdens hun 
aardse leven) niets van de goddelijke Christus-natuur ontvangen. Zij moeten alles van deze goddelijke Christus-
natuur daar, in het 1000-jarige Rijk, ontvangen. Daar krijgen we de grote actie, een geweldige opvoeding van het 
Lichaam van Christus tot volmaaktheid. Want als het 1000-jarige Rijk voorbij is zien we die Nieuwe Hemel in scè-
ne gezet worden. Johannes werd (in de geest) uit zijn tijd gebracht in de eeuwigheid van Gods Nieuwe Hemel (zie 
o.a. Openbaring 1:1+9 en 21:1). Hij ziet dan de Bruid van Christus, schoon en heerlijk (zie Openbaring 21:2+9b-
11).  
Ziet u, heel de Bruid van Christus moet in het 1000-jarige Rijk tot (geestelijke) volwassenheid gebracht worden. In 
het Koninkrijk van God (op aarde) is er (als het goed is, geestelijke) groei, maar… ook in het 1000-jarige Rijk. Alle 
gelovigen gaan in die 1000 jaren geestelijk groeien tot de volwassenheid bereikt is, van heerlijkheid tot heer-
lijkheid. In dit Rijk van Christus wordt alles dan heerlijker en heerlijker, tot iedereen dan gegroeid is tot volwassen 
zonen Gods.

88
 Dan is iedereen, als Zijn Bruid, gereed voor de positie en taak in de Nieuwe Hemel. Dit zag Johan-

nes in Openbaring 21.
89

 De gehele Bruid neemt dan haar positie in en… haar plaats is van de troon van God af tot 
de Nieuwe Aarde toe (zie o.a. Openbaring 21:22-27 en 22:1-5). Dit is een eeuwige positie, afdalend van Gods 
troon tot de Nieuwe Aarde toe (waarvan de ladder uit de hemel in Jakobs droom een uitbeelding is – zie Genesis 
28:12). Zij (de Bruid van Christus) moet voor deze Nieuwe Aarde zorgen, erover heersen in de liefde en gerech-
tigheid van God. 

 

Het einde van het 1000-jarige Rijk en het begin van de eeuwigheid van de Nieuwe Hemel en 
de Nieuwe Aarde 
Wij gaan hiervoor naar Openbaring 20 vers 5-10 (dat, onder andere, gaat over “de eerste opstanding”): 
• “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren...” 

(Openb. 20:5)  
Dus alle mensen die niet staan in het Boek des Levens, zij die niet in de genade van Jezus zijn gestorven – en dus 
niet gered zijn – die worden niet levend, die blijven (tijdens het 1000-jarig Rijk) in hun graf en hun geesten zijn al-
lemaal opgeborgen in hades, in het dodenrijk. Alle ongeredde geesten van de mensen gaan naar het dodenrijk, 
naar hades. Niet meteen naar de hel, maar eerst naar het dodenrijk. Ze komen pas in de hel (= de poel van vuur 
en zwavel) na het oordeel van de grote witte troon (zie Openbaring 20:11-15, en dit oordeel vindt plaats na het 
1000-jarig Rijk). Het dodenrijk is als het ‘huis van bewaring’, je bent schuldig bevonden, maar nog niet veroordeeld. 
Je wordt in bewaring genomen voor het grote oordeel en iedereen die in het dodenrijk komt is in bewaring voor het 
grote oordeel. 
Dan staat er geschreven in Openbaring 20 vers 7: 
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 Zie noot 61. 
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 Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek 
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 21, met de titel “Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het 
Nieuwe Jeruzalem” van CJH Theys. (noot AK) 
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• “En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten (SV: 
ontbonden worden).” 

U leest hier dat satan voor “1000 jaar” gevangen is, in de diepten van de put (“de put van de afgrond” zie Openba-
ring 20:1-3, en ook nog Openbaring 9:1-2), en niet alleen satan, maar ook al zijn engelen, al zijn demonen, al zijn 
macht. Heel die duivelse boel is daar binnenin geborgen, in de diepte van die put. In Openbaring 20:6 lazen wij al 
(zie onderaan blz. 23-24), dat na het 1000-jarige Rijk de onrechtvaardige doden ook opstaan, maar dan in een 
geestelijk lichaam gelijk aan dat van satan. Zoals de rechtvaardige doden (1000 jaar eerder) opgestaan zijn in een 
lichaam gelijk aan dat van Jezus. 

• “En hij (= satan) zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en 
Magog,90 om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op 
over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.” (Openb. 20:8-
9a) 

Wij moeten hier goed lezen: Waartoe verleidt hij (satan) deze volken? Niet tot zonde, want het zijn al zondaren, 
maar tot “de oorlog”. Wat een schrik zal dat geven. Deze (goddeloze) mensen staan (na die 1000 jaar) ook op, op 
“de aarde”. Ziet u? En deze aarde is dan vol van heiligen, die (na die 1000 jaar) al in het eindstadium zijn om de 
(volmaakte) Bruid van Christus te zijn in de Nieuwe Hemel. De Bruid van het Lam, het Nieuwe Jeruzalem

91
 – hier 

(in Openbaring 20:9) “de geliefde stad” genoemd – is dus aan het eind van de 1000 jaar pas klaar voor haar taak in 
de Nieuwe Hemel. Wij concluderen dat het Nieuwe Jeruzalem nu nog niet bestaat. De eerste “levende stenen” (zie 
1 Petrus 2:5) van deze stad worden vlak voor de Bruiloft van het Lam,

92
 dus vóór de Grote Verdrukking, gevormd, 

maar pas aan het eind van die 1000 jaar vindt haar volmaking (de geestelijke volmaaktheid van allen die het 1000-
jarig Rijk mogen ingaan) plaats! 
Plotseling staan dan de vervloekten te midden van hen en vallen hen aan. 

• “Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen (de vervloekten). En de duivel, die hen mis-
leidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij 
zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.” (Openb. 20:9b-10) 

Dan trekt God de Bruid van het Lam in de Nieuwe Hemel op en werpt Hij vuur op de oude aarde, terwijl satan/de 
duivel en al zijn trawanten worden geworpen in de hel, de poel van vuur, voor eeuwig. De duivel/satan wordt nu 
pas geworpen in de hel. Vóór het 1000-jarige Rijk begon waren de valse profeet en de antichrist (“het beest”) al 
geworpen in de hel en proefden zij als eerste mensen de hel (zie Openbaring 19:19-20). De duivel/satan ervaart dit 
pas 1000 jaar daarna (zie Openbaring 20:7+10). 
In het laatste oordeel, zoals u kunt lezen in de volgende verzen, worden alle mensen geoordeeld die geen deel 
hebben aan deze 1000 jaar, want degenen die wel het 1000-jarige Rijk binnenkomen die worden niet meer geoor-
deeld, die zijn al eerder beoordeeld, namelijk vóór het 1000-jarige Rijk, bij Jezus wederkomst (aan het eind van de 
Grote Verdrukking). Dezen (allen die het 1000-jarig Rijk mogen ingaan) worden beoordeeld naar hun werken (ge-
daan in, door en/of voor Hem – lees o.a. 1 Korinthe 3:10-15). Degenen echter die niet gered zijn worden na het 
1000-jarige Rijk geoordeeld naar hun (onbeleden) zonden. Al hun zonden worden dan bekent en dan krijgt u dat 
ook zij naar de hel gaan, naar die verdoemde plek, “de poel van vuur en zwavel” die brandt “in alle eeuwigheid” 
(zie Openbaring 20:10). Want, “als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des Levens, werd hij in de 
poel van vuur geworpen.” (Openbaring 20:15) 
En in eeuwigheid zijn ze daar. Met andere woorden, die “poel van vuur” is de plaats waar satan en al zijn trawan-
ten, en al zijn volgelingen, en al de mensen die niet gered zijn, voor eeuwig gaan leven. Dat is hun koninkrijk, on-
der de wrede tiran, onder satan.  
Vrienden, hier ziet u dus wat er gaat gebeuren aan het einde van de 1000 jaren. Die mensen die verleidt worden 
tot de oorlog zijn dus de opgestane onrechtvaardige doden, in Openbaring 20:8 genaamd “Gog en Magog”.93

 
 

De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde 
De Nieuwe Hemel is anders dan de oude hemel. Jezus moe(s)t ook in deze oude hemel opgenomen worden, tot-
dat deze opstanding van alle dingen is voltrokken. En dan krijgt u dat Hij “tronen gaat” in de Nieuwe Hemel (zie 
Openbaring 22:1+3). 
Ook voor de Bruid is er plaats in de Nieuwe Hemel. Dit kunt u zien in Openbaring 21. Hier ziet u de Nieuwe Hemel 
en de Nieuwe Aarde. Hoe heerlijk, hoe wonderlijk, hoe geestelijk en hoe heilig is dit, want zij (de Bruid) zal ingaan 
in de volheid van de roeping van God. Het doel waartoe God de mens geschapen heeft, heeft zich dan voltrokken 
aan haar. Ze is gereedgemaakt door Jezus, op grond van Zijn eeuwige verzoening, en gaat nu – voor eeuwig – 
met Hem (in liefdesheerschappij) heersen over de Nieuwe Aarde. Er komt dus een tijd waarin een Nieuwe Aarde 
door God geschapen zal worden. Onze God is een Schepper-God, Hij schept nieuwe dingen, en Hij gaat steeds 
door. Daarom is er een plan gemaakt, en het plan is dat Hij uit deze mensheid, deze Adamietische mensheid (al-
lemaal voortgekomen uit Adam… en Eva), priesterkoningen wil maken, bestemd om straks over Zijn Nieuwe 
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 Let op: Dit is een andere strijd, en tijd, dan die van “Gog en Magog” uit Ezechiël (zie eventueel “De oorlog van Gog en 
Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) – De Russische opmars” van CJH Theys. De “Gog en Magog” uit Ezechiël is vóór de grote 
verdrukking, de “Gog en Magog” uit Openbaring is aan het eind van het 1000-jarig Rijk van Christus. (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” van E. van 
den Worm. (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 
93

 Zie noot 90. 
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Schepping, Zijn Nieuwe Aarde, in liefde te heersen.  
U krijgt namelijk de scepter (een sierlijk bewerkte staf als symbool van vorstelijk gezag, ook wel ‘koningsstaf’ ge-
naamd) niet in handen, noch de priesterkleding naar “de ordening van Melchizedek” 
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 (zie o.a. Psalm 110:4, He-

breeën 5:6+10, 6:20, 7:17+21b) – het kleed met al de versierselen verbonden aan uw ambt – als uw hart niet klopt 
gelijk het hart van Jezus. Pas als u zo bent gemaakt, gegroeid daartoe, krijgt u de priesterkleding naar “de orde-
ning van Melchizedek”, de kroon en de scepter, en dan mag u delen in de grote heerschappij van Gods univer-
sum, van de Nieuwe Aarde, waarop een nieuwe mensheid gaat wonen en leven. 
 

Nu gaan we nog even kijken naar die Nieuwe Aarde waarover wij (in liefdesheerschappij) mogen heersen, met Je-
zus als de “Koning der koningen” en wij als die “koningen”, met Jezus als de “Heere der heren” en wij als die “he-
ren” (zie 1 Timotheüs 6:15 en Openbaring 19:16), waarover Hij de Opperheer is.  
Laten we gaan naar Jesaja 65 vers 17-25: 

•  “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel (SV: nieuwe hemelen) en een nieuwe aarde.” (vers 17a) 
U ziet hier dat het gaat om de Nieuwe Hemel(en) en de Nieuwe Aarde en… dat is pas na het 1000-jarige Rijk! U 
moet dus niet denken dat deze toestanden in het 1000-jarige Rijk voorkomen. Het betreft hier dus de Nieuwe Aar-
de, die wij mogen bezitten als “koningen”. Wij kunnen liever spreken over Nieuwe Aarden, omdat dan (volgens de 
prediker van deze studie) al de planeten van het heelal door God bewoonbaar zullen worden gemaakt! Wat een 
werelden, getooid met Gods heerlijkheid! 

• “Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk 
en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep,…” (Jes. 65:17b-18a) 

Dus waarover moeten wij ons verheugen? Over de Nieuwe Schepping van God, over de nieuwe mensen waarover 
wij in liefde mogen heersen en die wij in liefde mogen leiden. 

• “…want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk (SV: en haar volk = het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid, de Vrouw 
van het Lam – zie Openbaring 21:1+9-11) blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn 
volk. Geen stem van geween zal erin (nogmaals: in haar = het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid, de Vrouw van het Lam) meer ge-
hoord worden, of een stem van geschreeuw.” (Jes. 65:18b-19)  

  
• “Daar (op die “nieuwe aarde” – zie vers 17a) zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft,…” (Jes. 

65:20a)  
Hier wordt opeens gesproken over een zuigeling, een baby, en u weet (uit eerdere vermeldingen in deze studie) 
dat als wij de eeuwigheid ingegaan zijn, wij dan niet meer trouwen. We zijn dan als de engelen. We zijn dan ook 
niet meer mannen en vrouwen, we zijn dan allemaal zonen.
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 De menselijke geest kent geen mannelijkheid of 

vrouwelijkheid. Uw lichaam en ziel wel, maar uw geest is man noch vrouw. En die geest komt straks in een nieuw 
lichaam, een eeuwig engelen-lichaam, een eeuwig heerlijk lichaam, een eeuwig geestelijk lichaam. Maar… op die 
Nieuwe Aarde komen ook weer mannen en vrouwen voor, die baby’s krijgen, een nieuw mensengeslacht dus, 
waarin de zonde van Adam (vanwege de ver-/misleiding van satan) niet heerst, maar die wel, zoals wij, een vrije 
wil hebben om te kiezen of zij God willen dienen of niet. 

• “…of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige,…” 
(Jes. 65:20b) 

Hier hebt u een omstandigheid die wij nooit gekend hebben. De mensen van die wereld (dus een nieuw mensen-
geslacht dat dan, na het 1000-jarig Rijk, komt te leven op de Nieuwe Aarde) worden precies 100 jaar. Ze sterven 
niet jong meer, allemaal worden ze 100 jaar. En na die 100 jaar zullen zij “sterven” staat er geschreven. Met dit 
“sterven” moeten wij verstaan: een ophouden om ‘in het vlees’ te leven. Er zal dus een toestand zijn zoals (al) de 
bedoeling was bij God toen Hij Adam schiep: de mens moet leven. En als hij (de mens van de Nieuwe Aarde) vol-
doet aan de wil van God dan wordt hij plotseling veranderd in een eeuwig wezen, en krijgt hij een eeuwig lichaam 
en krijgt hij deel aan Gods heerlijkheid. Net zoals geschiedde aan Henoch (zie Genesis 5:24). Want de dood, het 
afsterven van het lichaam, was nooit de bedoeling van God, maar… dit kwam door de zonde (vanwege de ver-
/misleidende macht van satan – lees Genesis 3, vooral vers 19, en Genesis 6:3).  
Deze mensen (op de Nieuwe Aarde) worden dus plotseling veranderd. Als zij die 100 jaar toegewijd zijn aan God, 
worden zij aan het gezin van God toegevoegd (en verkrijgen dus ook het eeuwige leven en een onverganke-
lijk/onsterfelijk lichaam). Als zij echter niet toegewijd zijn geweest aan God, maar hun eigen wil hebben gevolgd, 
zullen zij gevoegd worden bij de verdoemden. Een persoonlijk oordeel zal dan over elk van hen komen, want de 
satan is er dan niet meer (want die is, na het 1000-jarig Rijk, voor eeuwig in “de poel van vuur en zwavel” gewor-

                                                 
94

 Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:  
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem) die 
Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de aartsvader (d.i. 
voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Gen. 14:18). Melchizedek was een priester 
van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in Psalm 110:4. In het Oude Tes-
tament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een belangrijke, Messiaanse, ty-
pologische lering (d.i. geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtestamentische, 
priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie  Hebr. 7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als 
type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het 
Levietische (d.i. Israëlitische tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebr. 7:3 
in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Gen. 14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier 
als een geheimzinnig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst...”). Men spreekt 
aldus van “een priesterschap naar de ordening van Melchizedek”. (noot AK) 
95

 Zie noot 61. 
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pen – zie Openbaring 20:10), waardoor deze mensen ook niet meer door hem konden worden ver-/misleid. Maar… 
zij hebben nog wel een eigen wil: ze mogen voor God kiezen of niet, God gehoorzamen of niet gehoorzamen, en 
aan de hand daarvan worden ze – na 100 jaar – ge-/beoordeeld. 

• “…maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden.” (Jes. 65:20c) 
 

• Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bou-
wen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn 
als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen (SV: Mijn 
uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten
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). Zij zullen zich niet voor niets vermoeien (SV: niet tevergeefs arbei-

den) of kinderen baren voor iets verschrikkelijks (SV: ter verstoring), want zij zijn het nageslacht van de gezegenden 
door de HEERE (SV: zij zijn het zaad der gezegenden des Heren), en hun nakomelingen met hen. En het zal geschie-
den dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje 
zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen 
geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.” (Jes. 65:21-25) 

Deze toestanden zijn dus op de Nieuwe Aarde en NIET in het 1000-jarige Rijk, zoals zo velen denken. Op de 
Nieuwe Aarde zal de leeuw stro eten en zullen er ook andere dieren zijn, maar zij zullen elkaar geen kwaad meer 
doen. Een heel andere aarde dus (dan die waarop wij nu nog leven), want deze huidige aarde is zo geworden door 
satan, door de werkingen van satan. Maar… op die Nieuwe Aarde oefent satan geen macht meer uit en zullen alle 
mensen persoonlijk door God ge-/beoordeeld worden. Over dit volk krijgen wij dus (liefdes)heerschappij, als zonen 
Gods, als geestelijke zonen van God. Misschien zien ze ons ook, want we kunnen ons dan materialiseren (net als 
Jezus, na Zijn opstanding – zie o.a. Lukas 24:15-31+36-43 en Johannes 20:24-30). De opstandingsmens kan zich 
verbergen, onzichtbaar maken, maar hij kan zich ook materialiseren (en dus lijfelijk zichtbaar worden, o.a. voor de 
mensen op de Nieuwe Aarde). 
 
U ziet het vrienden, de Schrift vertelt (aangaande dit onderwerp) heel andere dingen dan de dingen die velen van 
ons gewend zijn te horen. De dingen blijken soms heel anders te zijn dan hoe wij onderwezen zijn.  
Mogelijk is mijn betoog voor u heel revolutionair en heel anders dan u ooit gedacht hebt. Toch heb ik niets anders 
gedaan dan u weergegeven wat de Schrift zegt, en niet wat één of andere geleerde theoloog denkt dat er gaat 
geschieden.  
Laat ons daarom hoe langer hoe meer van de eindtijd (willen) weten en verstaan, want er staat nog best veel ge-
schreven over de dingen van het 1000-jarige Rijk, en van de tijden daarna. Laat ons (willen) weten wat God met 
ons van plan is en met blijdschap en geloof de dingen tegemoet gaan die Hij bereid heeft voor degenen die Hem 
liefhebben.
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Een uitgewerkte prediking van wijlen E. van den Worm 
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Bewerkt door A. Klein
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 Moeten wij hier, bij “hun handen verslijten”, misschien denken aan slijtage ofwel artrose na die 100 jaar…? (noot AK) 
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 Zie eventueel de studie “Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben” van E. van den Worm. (noot AK) 
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 De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. 
Deze preek is zo’n 25 jaar geleden letterlijk door mij uitgetypt, maar is nu verder (hopelijk ter verduidelijking) taalkundig en in-
houdelijk iets aangepast. (noot AK) 
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