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Algemene noot: 

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Wel zijn er af en toe woorden 
vervangen door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bij-
belvertaling bij deze studie gebruiken. 

2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbel-
tekst te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is –bewust– van een andere kleur gemaakt, 
zodat u in één oogopslag kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd. 

3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, 
natuurlijk ook zij of haar gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt 
het voor zich, dat waar gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten. 

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

5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. 
Natuurlijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u 
mag de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. 
Ten overvloede: zie punt 4 hierboven. 

 
Hernieuwde versie: maart 2023 

 
 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden via onze website: 

 

https://www.eindtijdbode.nl 
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I 

Schematisch overzicht van de 7 Geesten van God 
1.  De Geest van God: De Geest van oordeel (namelijk: van licht en dus inzicht) over de zonde (zie 

Jes.4:4). In de eindtijd zal deze Geest “over alle vlees” komen (zie Hand.2:17). Het is Gods wereld-
wijde roepstem tot bekering. 

2.  De Geest van Goddelijke genade en gebeden (zie Zach.12:10) en van wedergeboorte uit God (zie 
Joh.1:13, 3:5, Tit.3:5) aan allen die zich hartgrondig bekeren. 

3.  De Geest van Zijn Zoon (de Trooster), tot deelgave van de verworvenheden van het Lam, aan 
allen, die zich volkomen aan Hem hebben overgegeven (zie Gal.4:6, Joh.14:15-17). De Doop in de 
Geest en in Vuur (zie Matth.3:11-12, Mal.3:1-3). 

4.  De Geest van Zijn Zoon tot vernieuwing (zie Tit.3:5): De Geest tot deelgave (= de Geest Die ons 
deel geeft) aan Zijn opstanding(s-leven). Het doel van de Spade Regen uitgieting in de eindtijd 
(zie Jl.2:23): tot wedergeboorte en groei tot (de volle) wasdom van de Vrucht van de Geest in ons 
(zie Gal.5:22, 2Petr.1:3-4). 

5.  De Geest van Zijn Zoon tot deelgave aan Zijn (aardse) zalving (zie Jes.61:1-4). Dit tot redding van 
(de mensen van) de wereld (zie 1Kor.12:4-7). 

6.  De Geest van Zijn Zoon tot heiligmaking (van ons persoonlijk leven) en tot Goddelijke gerechtig-
heid (zie 1Petr.1:3-4, 1Petr.1:2, Jl.2:23). 

7. De Geest van de Vader Die ons Goddelijke heerlijkheid en volmaaktheid in Hem geeft (zie 1Petr. 
4:14, Ef.3:18-19, Jes.60:1-2, Matth.13:43). 

 

II 

Inleidend woord over de 7 Geesten van God 
• “En van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en 7 vurige lampen waren brandende voor 

de troon, welke zijn de 7 geesten van God.” (Openbaring 4:5) 

• “En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en van de 4 dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, 
staande als geslacht, hebbende 7 hoornen, en 7 ogen; dewelke zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn 
in alle landen.” (Openbaring 5:6) 

• “En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, helder als kristal, voortkomende uit de troon van 
God, en van het Lam.” (Openbaring 22:1) 

Deze teksten vertellen ons, dat de Heilige Geest van God uitgaat, zowel uit de Vader als uit de Zoon (het 
Lam). Het is deze Geest van de Zoon, als Gods Hogepriester, Die het werk op aarde –door het Lam van 
God volbracht door middel van Zijn dood èn opstanding– persoonlijk uitwerkt in het hart en het leven van 
hen, die zich (hier op aarde) tot God hebben bekeerd en zich aan Hem hebben overgegeven in belijdenis 
van hun zondeschuld. Het is het Lam van God, Dat, als Gods Hogepriester aan de rechterhand van God 
gezeten zijnde, door Zijn Geest heen Zijn heilswerk, verkregen door Zijn dood èn opstanding, stap na stap 
toebedeelt aan hen, die zich tot God en tot Jezus Christus hebben bekeerd, zulke christenen zo deelge-
vend aan Zijn overwinning over satan en zonde 1, zodat zij zelf daadwerkelijk in hun persoonlijk leven als 
overwinnaars over satan en zonde op deze wereld (kunnen) wandelen, leven en werken. Deze Heilige 
Geest, deze Geest van de Vader èn van het Lam van God, heeft 7 openbaringsvormen, die in de Schrift 
de 7 Geesten Gods worden genoemd, en die wij eerst in het kort zullen bezien om daarna wat uitvoeriger 
op Zijn openbaringsvormen in te gaan. Hij tracht de zondaar in de eerste plaats in Zijn eerste openba-
ringsvorm te leiden tot oprechte bekering om hem/haar daarna, na oprechte overgave aan Hem, te reini-
gen en te heiligen en daarna te rechtvaardigen. 

De 1ste openbaringsvorm van de Geest van God: 

de Goddelijke Roeper tot bekering in de woestenij van ons hart en leven 
Het eerste werk, de eerste openbaringsvorm van de Geest van God, is Zijn openbaring aan de zondaar 
als licht, ook wel de Geest van Oordeel genoemd. De Vader zendt Zijn Geest uit, Die, door middel van 
het gepredikte Woord van God, licht brengt in de gewetens van de zondaren, tot overtuiging van hun 
zondig leven aan de ene kant en tot openbaring van Zijn genade-aanbod, als zij zich tot Hem bekeren, 
aan de andere kant, opdat dezen zich waarlijk gaan bekeren tot God en hierdoor door God kunnen worden 
verlost van hun grote en kleine zonden en van de zondige staat, waarin zij leven en werken. 
• “En Die (= de Heilige Geest) gekomen zijnde zal (als eerste goddelijk werk) de wereld (= “het wereldse” in het hart en denken 

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

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/4.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/2.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/12.html#10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/1.html#13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/3.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/titu/3.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/gala/4.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/14.html#15-17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/3.html#11-12
https://www.statenvertaling.net/bijbel/male/3.html#1-3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/titu/3.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/gala/5.html#22
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2pet/1.html#3-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/61.html#1-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/12.html#4-7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/1.html#3-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/1.html#2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/4.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/4.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/3.html#18-19
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/60.html#1-2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/13.html#43
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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van de zondaar) overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel.” (Johannes 16:8) 

• “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.” 
(Spreuken 28:13) 

• “Welgelukzalig is de mens, die voortdurend vreest (om te zondigen tegen God en Zijn gebod); maar die zijn hart verhardt, 
zal in het kwaad vallen.” (Spreuken 28:14) 

In de eindtijd, de tijd waarin wij nu leven, komt Hij (namelijk: de Geest van de Vader) zo over alle vlees tot 
het vormen van een wereldwijde opwekking. 
• “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw 

dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten (= visioenen) zien, en uw ouden zullen dromen dro-
men.” (Handelingen 2:17) 

Ook zendt Hij (= de Zoon van God) in de laatste dagen Zijn oordelen uit over de wereld en over het 
onbekeerde deel van Zijn Gemeente en dit in steeds toenemende mate. Hierover kunnen wij in het Boek 
Openbaring lezen en dit zien wij ook in de wereld om ons heen gebeuren. 
• “...want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn (of: Uw oordelen over de aarde gaan), zo leren de inwoners van de wereld 

gerechtigheid.” (Jesaja 26:9b) 

De onbekeerlijken in wereld en Kerk / Gemeente worden dan slachtoffer van Gods oordelen, maar allen, 
die zich oprecht van hun zondig leven bekeren, vinden bij God genade en worden door Hem bewaard. 
• “Aan uw zijden zullen er 1000 vallen, en 10.000 aan uw rechterhand; maar tot u (die volkomen afgestorven is aan de 

zonde[macht]) zal het niet genaken.” (Psalm 91:7) 

• “U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent (of: huis) naderen.” (Psalm 91:10) 

De 2de openbaringsvorm van de Geest van God: 

de Geest van Goddelijke genade en der gebeden 
God zendt naar de oprechte bekeerlingen / christenen Zijn Geest van genade en der gebeden. 
• “Doch over het huis (= [na]geslacht) van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest van 

genade en der gebeden.” (Zacharia. 12:10a) 

Hij zal allen, die zich oprecht tot Hem bekeren (dus ook de halsstarrige, maar oprechte Joden, die zich, 
op het laatste nippertje, bij Zijn wederkomst zullen bekeren), deze werking van Zijn Geest geven; allen die 
Zijn aanbod van verlossing en heil door Jezus Christus, Zijn Zoon, hebben aanvaard door acceptatie van 
Zijn Woord en zich, in gehoorzaamheid en overgave aan Hem, hebben laten dopen (via de waterdoop 
door onderdompeling, bede van een verlangen om volkomen gereinigd te willen worden van alle zonden), 
zo zal Hij, door deze Geest van genade, dezulken doen wedergeboren worden uit Hem. Tot al deze, uit 
Hem wedergeboren, gelovigen zal de Vader dan de Geest van Zijn Zoon zenden, die de Here Jezus ook 
wel de Trooster noemt. 
• “En overmits gij kinderen zijt (= uit Hem zijt wedergeboren), zo heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw 

harten, Die roept: Abba, Vader!” (Galaten 4:6) 

En deze Geest van Zijn Zoon, het Lam van God, gaat dan de verworvenheden van het Lam aan deze 
gelovige bekeerlingen / christenen toebedelen, beide Zijn dood èn opstanding. 

De 3de openbaringsvorm van de Geest van God: 

tot deelgave aan de verworvenheden van het Lam van God 
Het eerste wat de Geest van God dan in ons hart en leven doet, is ons verlossen van de zondemacht, 
door ons te dopen in Zijn vuur, ons zo deel gevend aan Zijn dood èn opstanding. Wij hebben echter een 
vrije wil, die God nooit zal torpederen, wij moeten dus van harte willen, dat dit aan ons gebeurt en moeten 
ons hiertoe aan Hem overgeven. Dan begint ons kruisleven, de doorkruising van onze natuurlijke “ik”-wil, 
die uiteraard zondig is, door Zijn louterende macht, door de wassing in (en dus de reiniging door) Zijn 
bloed. Dit is Zijn juk, dat Hij op ons wil leggen (zie Matth.11:29) en dat wij vrijwillig op ons moeten nemen. In 
Mattheüs 3 vers 11-12 zegt Johannes de Doper: 
• “Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben 

Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan (= een mand om koren te zuiveren 
van het [oneetbare en dus waardeloze] kaf) in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer (beeld van ons hart en leven) doorzuiveren, 
en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden”. 

In Jesaja 4:4 wordt deze Geest ook wel de Geest van oordeel en uitbranding genoemd (namelijk in de 
Statenvertaling, de King James vertaling en in het oorspronkelijke Hebreeuws). Zijn wij zo in Hem gedoopt, 
dan spreken wij in tongen. Nogmaals: wij moeten wel willen meewerken aan deze loutering (aan het vrij-
gemaakt worden van de macht van de zonde), anders gebeurt die niet. 
• “Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam 

doodt, zo zult gij leven.” (Romeinen 8:13) 

• “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van vlees (= van de 
vleselijk ingestelde mens) en van (de zondige, menselijke [en eventueel duivels beïnvloede]) geest, voleindigende de heiligmaking 
in de vreze Gods.” (2 Korinthe 7:1) 

• “...Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HERE der heirscharen 2.” 

 
2 Here der heirscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/11.html#29
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(Zacharia. 4:6b) 

• “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HERE (= God wil met medewerking van ons de zaken bezien)...” (Jes. 1:18) 

De 4de openbaringsvorm van de Geest van God: 

de Geest van het Goddelijke (nieuwe) leven 
Het is Zijn openbaring in ons als “de Geest van het leven” om de Christus-natuur aan ons toe te bedelen. 
Deze Geest stort Zich, als “Spade Regen” (beeld van de uitgieting van de Heilige Geest), over ons uit en 
zorgt ervoor dat de vrucht van de Geest zich in ons kan ontwikkelen en rijpen. 
• “Maar de vrucht van de Geest 3 is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, matigheid (NBG: zelfbeheersing).” (Galaten 5:22) 

• “...Ik ben gekomen, opdat zij het (eeuwige) leven hebben, en overvloed (van dit leven) hebben.” (Johannes 10:10b) 

Ook dit nieuwe leven komt niet ineens, maar stap voor stap. 
• “Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige 

(mens, geestelijk) vernieuwd van dag tot dag.” (2 Korinthe 4:16) 

De 5de openbaringsvorm van de Geest van God: 

de Deelgever aan de aardse zalving (of: roeping) van Jezus Christus 
Zo roept de Geest van God Zijn trouwe discipelen ook tot deelname aan Zijn aardse zalving, tot priester-
lijke dienst, tot redding van (de mensen van) de wereld uit de klauwen van satan, tot vorming van het 
Koninkrijk der hemelen op aarde, tot vorming van de Gemeente, onder Zijn leiding en in Zijn kracht, uit 
hen, die eerst verloren waren in de wereld. Het is dus Zijn eigen aardse zalving (roeping), die Hij zo met 
ons deelt. Die zalving (roeping) van de Here Jezus Christus vinden wij in Jesaja 61 vers 1-3: 
• “De Geest van de Here HERE is op Mij, omdat de Here Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan 

de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid 
uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des 
HEREN, en de dag van wraak (of: oordeel) van onze God; om alle treurigen te troosten; om de treurigen Sions te 
beschikken, dat hun gegeven worde sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van treurigheid, het lofgewaad 
in plaats van een benauwde geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting van de 
HERE, opdat Hij verheerlijkt worde.” 

Als wij bereid zijn om, naar Zijn roeping, Hem zo te dienen, dan zal Hij een deel van Zijn zalving over en 
in ons uit storten. De zalfolie is een beeld van de Heilige Geest 4 Die ons toebereidt (of: bekwaam maakt) 
tot de geroepen bediening. Hij stort dan Zijn Geest van macht en kracht en wijsheid in ons uit. Macht 
en kracht, niet om over mensen te heersen, maar tot vernietiging van de machten der duisternis, tot 
verlossing van hen, die onder de vloek van satan in de wereld leven; en Zijn Geest van wijsheid om in 
lijdzaamheid en liefde de mensen uit de zonde(macht) te leiden en de kennis van Gods wil aan de 
mensen bekend te maken door de Schrift in ware Goddelijke zin te ontvouwen. 
• “Ziet, Ik geef u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht (en macht) van de vijand; en 

geen ding zal u enigszins beschadigen.” (Lukas 10:19) 

• “Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te 
Jeruzalem (hier: het beeld van de eigen plaatselijke Gemeente), als in geheel Judea en Samaria (hier: het beeld van de omliggende 
gebieden), en tot aan het uiterste der aarde.” (Handelingen 1:8) 

• “Voorts, mijn broeders (en zusters), wordt krachtig in de Here, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele 
wapenrusting Gods, opdat gij de listige (mis- en) verleidingen van de duivel kunt wederstaan. Want wij hebben de 
strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldenaars van de 
wereld, de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (= de duivelse machten die ons omrin-
gen). Daarom, neemt aan de gehele wapenrusting Gods (zowel de innerlijke als de uiterlijke), opdat gij kunt wederstaan 
in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.” (Efeze 6:10-13) 

Hij, de Hogepriester, geeft aan Zijn medearbeiders, Zijn aardse priesters, ook gaven van wijsheid en 
kennis, van wonderen en tekenen (en ook dit zijn openbaringen van Zijn Geest), en Hij leidt Zijn gezalf-
den in de bediening, waartoe Hij hen heeft geroepen. Ook maakt Hij ze (geestelijk) bekwaam voor hun 
taak / bediening. 
• “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij 

in dezelve zouden wandelen.” (Efeze 2:10) 

• “Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van 
openbaring in Zijn kennis; namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van 
Zijn roeping, en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; en welke de uitnemende 
grootheid van Zijn kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht.” (Efeze 1:17-19) 

 
 

3 Deze 9 vruchten van de Geest hebben altijd te maken met de inwoning en natuur van God in ons hart en leven. Dus geen 

menselijke liefde die ophoudt als de ander ons pijn of verdriet doet, maar Goddelijke (= onvoorwaardelijke) liefde, liefde die, wat 
de ander ook doet of zegt, toch het eeuwige zieleheil van de ander voor ogen houdt. Ook geen menselijke blijdschap, vrede enz., 
die ophoudt als de omstandigheden tegen zitten, maar de –als het goed is, altijd aanwezige– blijdschap, vrede enz. van God in 
ons hart en leven. (noot AK) 
 

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

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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Wij moeten echter als Zijn mede-arbeiders wel bedenken, dat gaven en bedieningen van Zijn Geest onze 
eigen zaligheid niet garanderen, wel de vrucht van de Geest (in ons), namelijk de verloste, nieuwe 
mens 5 in Jezus Christus. Gaven en bedieningen dienen tot redding van anderen. 

De 6de openbaringsvorm van de Geest van God: 

de Geest van heiligmaking en Goddelijke gerechtigheid 
Voor Zijn trouwe discipelen komt Hij als de Geest van heiligmaking tot gerechtigheid. 
• “De uitverkorenen (zij die uitverkoren zijn om Zijn aardse roeping te delen) naar de voorkennis van God de Vader, in de 

heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus; genade en 
vrede zij u vermenigvuldigd.” (1 Petrus 1:2) 

Deze heiligmaking geschiedt niet automatisch. Wij hebben hier, geestelijk gezien, naar te hongeren en 
te dorsten. 
• “Zalig zijn (zij) die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6) 

Zulke christenen zullen Zijn hemels heiligdom, reeds hier op aarde, in de geest binnen mogen gaan. 
• “Dewijl wij dan, broeders (en zusters), vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 

Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees (= 
door Zijn dood); en dewijl wij hebben een grote Priester over het huis Gods; zo laat ons toegaan met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam 
gewassen zijnde met rein water.” (Hebreeën 10:19-22) 

Zo worden degenen die daar oprecht naar verlangen, door de Grote Hogepriester van God, onze Here 
Jezus Christus zelf, stap voor stap (in en door de Geest) geleid naar onze Hemelse Vader, in Zijn hemels 
heiligdom, en mogen Zijn uitverkoren medewerkers, de gelovigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, stap 
voor stap binnenleiden in Gods heiligdommen in en door de wijsheid, kennis en kracht van de Heilige 
Geest. 

De 7de openbaringsvorm van de Geest van God: 

de Geest van volmaakte heiligheid en Goddelijke heerlijkheid en gerechtigheid 
Is onze heiligmaking voleindigd, zodat wij reeds hier op aarde onberispelijk leven, zo komt ook de Geest 
van de Vader in ons woning maken en worden wij opgenomen in Zijn heerlijkheid en volmaaktheid. 
Dit kan en zal in deze eindtijd reeds hier op aarde gebeuren. 
• “Opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 

en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.” 
(Efeze 3:18-19) 

• “STA OP (uit de geestelijke [zonde]slaap, in en door de kracht van de Heer), word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijk-
heid van de HERE (= JaHWeH) gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de 
volken; doch over u zal de HERE (JaHWeH) opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1-
2) 

• “En er werd een groot teken gezien in de hemel (= het koninkrijk der hemelen, namelijk: de Bruid / Bruidsgemeente hier op aarde); 
namelijk een vrouw 6 (= de vrouw van het Lam), bekleed met de zon (beeld van de Vader); en de maan (beeld van de Zoon) 
was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren (beeld van de Heilige Geest).” (Openbaring 12:1) 7 

• “En buiten alle twijfel, de verborgenheid (eerst verborgen, later –namelijk: in de eindtijd– openbaar) van de godzaligheid (NBG: 
de godsvrucht = de Goddelijke natuur) is groot; God is geopenbaard in het vlees (= in de mens), (en die mens) is gerechtvaar-
digd (namelijk: rechtvaardig gemaakt) in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd 
in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timotheüs. 3:16) 

• “Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de 
kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare 
beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlo-
den zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.” (2 Petrus 1:3-4) 

  

 
5 Zie eventueel onze GRATIS studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus…” van E. van den Worm. (noot 

AK) 
 

6 Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. 

Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm en/of “Een 
ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?” van A. Klein. 
De Bruid / Vrouw van het Lam van God is hier bekleed en doorkleed met de drievoudige openbaring van de almachtige God. 

• Zij is aangedaan met de gerechtigheid van God de Vader, hier uitgebeeld door de zon, 

• terwijl zij staat in de eeuwige en volmaakte verlossing van satans zondemacht door haar geloof in de Bloedverzoening van 
de Zoon van God, hier uitgebeeld door haar staan op de maan, 

• terwijl zij is gekroond met de majesteit, heerlijkheid en kracht van de Heilige Geest, hier uitgebeeld door de kroon met 12 
sterren op haar hoofd. (noot AK) 

 

7 Vergelijk Openbaring 12:1 met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom) 6:10, “Wie is zij die verschijnt als de dage-

raad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen?” (HSV). (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf


 

De 7 Geesten van God 

7 

III 

De studie van de 7 Geesten van God 

De 1ste openbaringsvorm van de Heilige Geest: 

de Geest van Oordeel en Licht 

Gods Roepstem tot bekering en van Zijn aanbod van genade door Jezus Christus op grond van het 
volbrachte werk op Golgotha 
• “Jezus dan sprak opnieuw tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal niet in de duisternis 

wandelen, maar zal het licht des levens hebben.” (Johannes 8:12) 

Het eerste wat de Geest van God in ons wil bewerken, op grond van het volbrachte werk op Golgotha, is 
een rein geweten, hetwelk wij verkrijgen door onze zonden berouwvol te belijden èn ons (oprecht) 
tot God te bekeren om zo (de macht van) de zonde en satan te verlaten. 
• “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. 

Welgelukzalig is de mens, die voortdurend (God) vreest; maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen.” (Spreu-
ken 28:13-14) 

God bewerkt deze bekeringswil door Zijn Geest van Licht over deze wereld uit te storten. Dit Licht van 
God werkt tweeledig: 
1.  Hij openbaart zo onze begane zonden (van heden en verleden) en onze zondige mentaliteit; 
2.  Hij openbaart Zijn genade-aanbod op grond van het volbrachte werk van het Lam van God  (door Zijn 

dood aan het kruis van Golgotha èn Zijn opstanding). 
Na zijn zonden en zondige mentaliteit bij God beleden te hebben, moet de zondaar –in de kracht van de 
Allerhoogste, die hij heeft af te bidden– voorzichtig verder willen wandelen, om terugval te voorkomen. 
• “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige (= 

verlosse) van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) 

Teksten over dit oordelend licht van God: 
• “En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem heilig genoemd zal worden, 

een ieder, die geschreven is ten leven te Jeruzalem; als de Here zal afgewassen hebben de drek (beeld van de begane 
zonden) van de dochters van Sion, en de bloedschulden (beeld van de zondige staat) van Jeruzalem zal verdreven 
hebben uit derzelver midden, door de Geest van oordeel, en door de Geest van uitbranding.” (Jesaja 4:3-4) 

• “Ziet, de hand des HEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, 
dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen u en tussen uw God, en 
uw zonden verbergen het aangezicht van u, (zo)dat Hij (u) niet hoort.” (Jesaja 59:1-2) 

Daarom luidt in Johannes 16 vers 8 het woord: 
• “En Die (= de Heilige Geest) gekomen zijnde zal (als eerste goddelijk werk) de wereld (= de wereld in het hart en denken van de 

zondaar) overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel”. 

In de eindtijd wordt Gods Geest, namelijk Zijn licht, uitgestort over alle vlees (mensen) tot opscherping 
van hun gewetens, opdat de wereldwijde opwekking kome. 
• “En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest over alle vlees...” (Handelingen 2:17a) 

• “STA OP (uit de geestelijke [zonde]slaap, in de kracht van de Heer), word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid 
van de HERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over 
u zal de HERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen (hier: de volken) zullen tot uw 
licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” (Jesaja 60:1-3) 

Dit is tevens een profetie van de wereldwijde opwekking, die in de laatste dagen zal plaatsvinden. 
• “Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, beeld van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die 

voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (= tot Zijn 
geestelijke “vaten”, die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het (Bloed)verbond aan 
Dewelke gij lust hebt (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der 
heirscharen 8. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (en dus niet in de zonde –of geestelijke 
slaap– blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als de zeep van de vollers 
9. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van alle wijze, geroepen 
en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver (= door 
en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is); dan zullen zij de HERE spijsoffer (beeld van hun woord-
bediening, de zgn. geestelijke spijze) toebrengen in gerechtigheid (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid, zie 
Jl.2:23). Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de HERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de 
vorige jaren.” (Maléachi 3:1-4) 

De eerstgenoemde Engel, “die voor Zijn aangezicht de weg bereiden zal”, is de eerste openbaringsvorm 
van de Heilige Geest, Die Zich eveneens manifesteerde in de bediening van Elia tegen het afvallige Israël, 

 
8 Zie noot 2. 
 

9 Vollers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door (het te bleken met) de zeep. In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij 

ons –in en door Zijn Bloed– “wit”, dat is geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als Psalm 51:9, 
Jesaja 1:16 + 18. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/5.html#26-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/51.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/1.html#16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/1.html#18
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en ook in de bediening van Johannes de doper, maar óók tijdens de bediening van Jezus vóór Hij Zich 
gaf als Lam van God op Golgotha. Verder openbaart deze Geest Zich zo in alle ware dienstknechten van 
God, die (de mensen) tot bekering roepen. De tweede Engel, “de Engel van het (Bloed)verbond”, is de 
Geest van Jezus Christus, een volgende openbaringsvorm van de Heilige Geest, Die Zich in het leven van 
de zondaar manifesteert, als die zich tot God heeft bekeerd en hij goddelijke genade heeft verkregen, 
waardoor hij uit God is wedergeboren, zodat dan de vuurdoop van de Geest kan plaatsvinden tot loutering 
(hier: verlossing) van alle zonden en zondemachten, als de bekeerling / christen zich hiervoor tenminste 
heeft geopend, omdat hij een vrije wil heeft en God deze vrije wil niet torpedeert. 
• “Want alzo zegt de Here der heirscharen: Nog eens, een weinig tijd zal het zijn; en Ik zal de hemelen en de aarde, 

de zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens aller 
heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heirscharen. Mijn is het zilver, en Mijn is 
het goud, spreekt de Here der heirscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het 
eerste 10, zegt de Here der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de Here der heirscharen”. 
(Haggaï. 2:7-10) 

Het ‘eerste huis’ uit bovenstaande tekst is de Gemeente uit de begintijd (ten tijde van de apostelen) en het 
‘laatste huis’ is de Gemeente in de eindtijd. En bovengenoemde “hemel” is niet de hemel van God, want 
die is zondeloos en hoeft niet “bewogen” te worden, maar is het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk 
de Gemeente / Kerk. Wij kunnen dit onder andere uit Mattheüs 25:1-13 opmerken, waar die hemel ook zo 
genoemd wordt: “Het koninkrijk der hemelen (dus: de Gemeente / Kerk) is gelijk aan 10 maagden...”.11 Dus 
zowel de Kerk / Gemeente alsook de wereld zullen in de laatste dagen bewogen, geschud, worden: na-
melijk onder Gods oordeel vallen. Vergelijk hiervoor het Boek Openbaringen met zijn zegel-oordelen, ba-
zuin-oordelen en fiool-oordelen. God zal in de laatste dagen Gemeente / Kerk en wereld schudden, opdat 
de wereldwijde opwekking plaats zal kunnen vinden. 
• “Want Hij zal de aarde vullen met de kennis van de heerlijkheid van JaHWeH (= de Here God) zoals de wateren (de 

bodem van) de zee bedekken.” (Hábakuk 2:14, letterlijke vertaling) 

Dan zal het EEUWIGE Evangelie (zie Openb.14:6) de gehele wereld vervullen. Dit is het Evangelie, dat 
dan, gezuiverd van alle menselijke en duivelse inbreng en uitleg, klip en klaar aan de gehele wereld zal 
worden verkondigd. Het zal, als een licht, aan de wereld Gods genade verkondigen en allen deelgeven 
aan deze genade; genade die, door de (kruis)dood op Golgotha en door de opstanding van het Lam van 
God is volbracht (zie Hebr.9:11-15 en 10:14). En dit zal overal gebeuren, waar mensen zich waarachtig tot God 
hebben bekeerd èn zich overgegeven onder belijdenis van schuld. 

De aanstaande wereldwijde opwekking, die in Rotterdam begint 
Deze wereldwijde eindtijd-opwekking zal mijns inziens in Nederland (Rotterdam) beginnen. Om dit te zien, 
zullen wij eerst naar Jesaja 8:19-23 en 9:1 gaan: 
• “Wanneer zij dan tot u zeggen zullen: Vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en binnens-

monds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? Zal men in plaats van de levenden de doden (om 
raad) vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad 
zullen hebben. En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig; en het zal geschieden, wanneer 
hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien; 
als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en 
voortgedreven door donkerheid. Maar het land, dat beangstigd was, zal niet geheel verduisterd worden; gelijk als 
Hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan, en naar het land van Nafthali 
aan (door hun verbanning uit het land van Israël door Assyië), alzo heeft Hij het in het laatste heerlijk gemaakt (door dat land 
het licht tot opwekking te geven), naar de weg zeewaarts aan gelegen over de Jordaan, aan Galiléa der heidenen.” (Jesaja 
8:19-23) 

• “Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des 
doods, over dezelve zal een licht schijnen.” (Jesaja 9:1) 

Dit volk moet, als ze het vanwege Gods oordelen moeilijk zullen hebben in de eindtijd, zich niet wenden 
tot waarzeggers en duivelskunstenaars, maar Gods profetisch Woord raadplegen. 
• “En wij hebben het profetische woord, dat zéér vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, 

schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster (beeld van de Here Jezus Christus in Zijn 
openbaring door de Heilige Geest in de laatste dagen, vlak voor de GROTE MORGEN, het 1000 jarige Vrederijk) opga in uw harten. 
Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voort-
gebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben 
ze gesproken.” (2 Petrus 1:19-21) 

Gods Woord vertelt ons in het bovenstaande, dat het volk van Zebulon het in de laatste dagen, politiek en 
economisch gezien, zéér moeilijk zal hebben. Het zal om zich heen schouwende “benauwdheid en duis-
ternis” zien. Maar Hij zal het land van Zebulon en Nafthali in het laatste der dagen heerlijk maken en 
daar Zijn groot licht doen schijnen, waardoor dat volk, diep overtuigd van zijn zonden, waarin het is 

 
10 Zie eventueel onze GRATIS studie “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de Here Jezus 

Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de 1ste Gemeente” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

11 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van 

E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#1-13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/14.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/9.html#11-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/10.html#14
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heerlijkheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heerlijkheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
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verzonken, zich als één man, net als in Ninevé (zie Jona 3), tot God zal bekeren, zodat het volk, door God 
–op grond van hun bekering en geloof in het volbrachte werk op Golgotha (namelijk: de [kruis]dood) èn de 
opstanding van Jezus Christus, Gods dierbaar Lam– gered kan worden en vervolgens zal worden gebruikt 
als verkondigers van Zijn heil, zodat het dan, in Gods kracht, “de volken tot de berg van Gods heiligheid 
zal roepen” en de grote opwekking van de eindtijd in zal zetten. Wij zullen aan de hand van Gods profetieën 
zien, dat met de stam Zebulon Nederland bedoeld wordt. Zebulon is één van de 10 zgn. “verloren” stam-
men, die in de volkerenzee is opgegaan. 
• “Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen; en zijn zijde zal zijn 

naar Sidon”. (Genesis 49:13) 

Aldus profeteerde Jakob in Genesis 49:13. Zebulon zal in de eindtijd dus een kustland zijn, een grote 
zeehaven hebben en van de scheepvaart leven. Wij denken dan aan Rotterdam als wereldhaven. En 
van Zebulon profeteerde Mozes: 
• “Verheug u, Zebulon! over uw uittocht (= verbanning), en Issaschar! over uw hutten. Zij zullen de volken tot de berg 

(Sion, de berg van Gods heiligheid) roepen; daar zullen zij offers der gerechtigheid offeren; want zij zullen de overvloed 
van de zeeën zuigen, en de bedekte verborgen dingen van het zand.” (Deuteronomium. 33:18-19) 

Dit volk zal in de eindtijd dus leven van scheepvaart en visserij en van gaswinning. Het is niet moeilijk 
om aan de hand van deze profetieën in (het volk van) Nederland (de nazaten van) Zebulon te zien. Wij 
gaan ook naar Openbaring 10 vers 1-3: 
• “En ik zag een andere sterke Engel, afkomende van de hemel, Die bekleed was met een wolk; en een regenboog 

was boven Zijn hoofd; en Zijn aangezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als pilaren van vuur. En Hij had in 
Zijn hand een boek, dat geopend was; en Hij zette Zijn rechtervoet op de zee, en de linker op de aarde. En hij riep 
met een luide stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als Hij geroepen had, spraken de 7 donderslagen hun stem-
men.” 

Deze “sterke Engel” is de “Engel van het (Bloed)Verbond”, die wij ook zagen in Openbaring 1:13-18 en Maleachi 
3:1. Hij stond met Zijn rechtervoet op de zee en met zijn linkervoet op de aarde. Hij stond dus aan de kust 
van een kustland; naar onze vaste overtuiging is dit kustland Nederland (Rotterdam): natuurlijk èn gees-
telijk gezien de Poort van Europa! Hier brult de Leeuw van Juda Zijn overwinningsbrul uit. Hier zal Zijn 
eindtijd-overwinning (en dus eindtijd-opwekking) beginnen. Als dit licht van de Heilige Geest door de zon-
daar wordt genegeerd, volgt enkel nog het oordeel van de almachtige God. 
• “Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.” (Hebreeën 10:31) 

De 2de openbaringsvorm van de Heilige Geest: 

de Geest der genade en der gebeden 
Alléén de oprecht bekeerde christen ontvangt deel aan de tweede en verdere openbaringsvormen van de 
Heilige Geest. 
• “Doch over het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten de Geest der genade en der 

gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met 
de rouwklacht over (de dood van) een enige zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt 
over (de dood van) een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10) 

Het is de Geest van God, Die Hij uitstort over dat deel van het volk van Juda, dat Jezus Messias koppig 
en volhardend blijft verwerpen, maar toch eerlijk blijft staan tegenover God, waardoor het zich op het 
laatste nippertje bekeert tot Yeshua ha Massiah, als zij Hem zien verschijnen op de wolken van glorie bij 
Zijn lichamelijke (en dus zichtbare) wederkomst 12 om het 1000-jarig Rijk 13 te vestigen op aarde. Het is de 
Geest, Die Hij ook uitstort over allen, die zich tot Hem bekeren en zich (oprecht) aan Hem overgeven in 
belijdenis van schuld. Hij is de Geest der gebeden, Die voor ons bij de Vader pleit om genade. 
• “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk 

het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.” (Romeinen 8:26) 

De wedergeboorte uit Woord, water en Geest 
Door deze Geest van goddelijke genade worden wij uit God wedergeboren. 
• “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen 

gaat; alzo is een ieder, die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3:8) 

• “Welke niet uit bloed, noch uit de wil van het (menselijk) vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren 
zijn.” (Johannes 1:13) 

Deze wedergeboorte uit God is een geestelijke ervaring van hoge orde. Wij ervaren Hem (= de Geest) 
dan zoals wij de wind voelen waaien. Dit gebeurt als wij ons oprecht tot God hebben bekeerd van alle 
zonde en de zondige staat, waarin wij verkeren, in algehele overgave aan Hem met belijdenis van schuld, 
en Zijn genade-aanbod, dat het gepredikte Woord ons biedt, aanvaarden. Gebeurt dit, dan begint onze 
wedergeboorte, die uit 3 fasen bestaat: 
1.  onze wedergeboorte uit het Woord, 

 
12 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot AK) 
 

13 Zie eventueel onze GRATIS studie “Wat de Schrift leert over het 1000-jarig Rijk van de Here Jezus Christus” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jona/3.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/1.html#13-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/male/3.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/male/3.html#1
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wederkomst2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
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2.  onze wedergeboorte uit water (de waterdoop), 
3.  onze wedergeboorte uit God (de Geest). 
• “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende 

Woord van God.” (1 Petrus 1:23) 

• “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven (letterlijk: het recht gegeven) kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Johannes 1:12) 

Wij worden dan door het Woord, als het Zaad van God, bevrucht, gelijk een vrouw bevrucht wordt door 
het zaad van een man. Deze eerste fase van de wedergeboorte kunnen wij vergelijken met de foetale 
staat van de boreling in de schoot van de moeder, zijn “incubatieperiode” dus. Het boven aangehaalde 
Schriftwoord zegt dan ook, dat wij in dat geval macht (het recht) krijgen kinderen Gods te worden, gelijk 
een boreling in zijn foetale staat macht heeft gekregen om daadwerkelijk geboren te worden. Dit geloof in 
Jezus Christus ontvangen wij van God (zie Ef.2:8) als wij onder het gehoor komen van het gepredikte Woord. 
• “...En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder (iemand) 

die hun predikt.” (Romeinen 10:14b) 

De tweede fase van de wedergeboorte ondergaan wij als wij uit water worden wedergeboren, namelijk 
door de waterdoop bewust te ondergaan, na onze zonden beleden te hebben in absolute overgave 
aan onze hemelse Redder, ten aanzien van God, duivel en mensen (medegelovigen). 
• “Waarvan het tegenbeeld, de (water)doop, ons nu ook behoudt, niet dat die een aflegging is van de vuiligheid van 

het lichaam, maar die een vraag (beter: een bede) is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus 
Christus.” (1 Petrus 3:21) 

De waterdoop is een gebed tot God uit een goed geweten (dus NA belijdenis van zonden) om deel te 
mogen hebben aan het sterven van Jezus en aan Zijn opstanding. De waterdoop is dus geen werkelijk 
sterven en opstaan met Jezus, maar een gebed (een vraag) tot God om dit in geestelijke zin te mogen 
ondergaan. Het daadwerkelijke deelhebben aan het sterven èn opstaan van Jezus wordt later, door de 
Geest van Jezus Christus, als een dagelijks vorderend proces aan de gelovige gegeven. 
• “Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren (= wederge-

boren uit Gods Geest) wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3) 

• “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het 
Koninkrijk van God niet ingaan.” (Johannes 3:5) 

Dit water is het water van de waterdoop. Deze geboorte uit water is een handeling van een dienstknecht 
van God in de Naam van God en is overeenkomstig 1 Petrus 3:21 een oprechte vraag (bede) van de 
gelovige om deel te mogen hebben aan Zijn dood èn opstanding op Golgotha en moet dus gevolgd worden 
door de wedergeboorte uit Gods Geest. 
• “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met 

Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot heerlijkheid van 
de Vader, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden 
zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding.” (Romeinen 
6:3-5) 

Alzo worden wij wedergeboren uit het Woord, uit water en uit God (= uit Zijn Geest), anders kunnen wij 
het Koninkrijk van God niet zien en ingaan. Pas daarna ervaren wij het nieuwe leven in het Koninkrijk 
van God. Wij sterven dan daadwerkelijk aan onze zonde-natuur en groeien daadwerkelijk in de Christus-
natuur, dag aan dag, dus niet ineens. 
• “Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige 

(mens, geestelijk) vernieuwd van dag tot dag.” (2 Korinthe 4:16) 

Sterven wij, vóórdat wij alle 3 de fasen van de wedergeboorte hebben ondergaan, dan kunnen wij dus het 
Koninkrijk van God niet zien en niet ingaan. Wij komen dan in het Paradijs of de Voorhemel, net als de 
zgn. “goede” moordenaar. Want Jezus zei tot hem: “Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het 
Paradijs zijn” (Lukas 23:43). Dezulken moeten hun verdere geestelijke ontwikkeling eerst in het hiernamaals 
ervaren, voordat zij Gods ware hemel mogen ingaan. Hetzelfde ervaren de zgn. “sterfbed-bekeerlingen”. 
In het licht van de tabernakel worden dergelijke “foetus-christenen” ook wel “Voorhofs-christenen” 14 
genoemd. Blijven zij Jezus in deze staat getrouw, dan wordt hun de wedergeboorte uit God en de vol-
maaktheid na hun sterven toegerekend. Zijn wij, door toedoen van de Geest van genade, uit God weder-
geboren, dan zendt Hij ons de Geest van Zijn Zoon toe om ons deel te geven aan het volbrachte werk 
op Golgotha (waarmee voor ons het [af]sterven aan het oude, zondige leven wordt bedoeld). 
• “En omdat gij kinderen (Gods) zijt (dus wedergeboren uit God), zo heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw 

harten, Die roept: Abba, Vader!” (Galaten 4:6) 

Daarom staat er geschreven in Johannes 6 vers 44: 
• “Niemand kan tot Mij (= Jezus) komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hen trekke...” 

De Geest van Gods Zoon is hetzelfde als ‘de Geest van Jezus Christus’ en ‘de Geest van het Lam van 
God’, Die ons in de eerste plaats troost met de Bijbelse boodschap, dat Hij op Golgotha alles voor ons 

 
14 Voor meer over de geestelijke betekenis van de zgn. “Voorhofs-christenen”, zie eventueel onze GRATIS studies “Chris-

tus in de Tabernakel” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen 
van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe)” en/of “Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus” van 
E. van den Worm. (noot – AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/2.html#8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/3.html#21
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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heeft volbracht. 
• “Maar Christus, de Hogepriester van de toekomende goederen (= de geestelijke goederen, die de Nieuwtestamentische 

gelovige ontvangt), gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel (= de hemelse), niet met handen 
gemaakt, dat is, niet van dit maaksel (= niet de –aardse– tabernakel van Mozes), noch door het bloed van bokken en 
kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweegge-
bracht hebbende. Want indien het bloed van stieren en bokken, en de as van de jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinheid van het vlees; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige 
Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te 
dienen? En daarom is Hij de Middelaar van het Nieuwe Testament, opdat – de dood daartussen gekomen zijnde, 
tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste (= Oude) Testament waren – degenen, die geroepen zijn, 
de beloftenis van de eeuwige erfenis ontvangen zouden.” (Hebreeën 9:11-15) 

• “Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.” (Hebreeën 10:14) 

Deze Geest van Jezus Christus schenkt ons dan geloof, zaligmakend geloof, in Zijn Verlosserschap en 
in het door Hem, voor ons, volbrachte werk op Golgotha, alsook in het Woord van God, dat ons deze 
boodschap geeft: 
• “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u(zelf), het is Gods gave (of: gift).” (Efeze 2:8) 

Deze Geest van Jezus Christus, die ons de verworvenheden van het Lam, op Golgotha volbracht 
(namelijk: de vergeving en verlossing van de zonde èn Zijn opstandingsleven) wil toebedelen, wordt 
daarom ook de “Trooster” genoemd. 
• “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, 

opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; 
want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal IN u zijn.” (Johannes 14:15-17) 

Ook leert de Trooster ons het volbrachte werk van Jezus op Golgotha voortdurend in ons hart te bewaren 
als een vaste belofte van God, wat Daniël het “gedurig offer” noemt (zie Dan.12:11). 
• “Altijd de doding van de Here Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou 

geopenbaard worden. Want wij, die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het leven 
van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.” (2 Korinthe 4:10-11) 

Verder zegt God in Exodus 34 vers 6-7: 
• “Als nu de HERE voor Mozes’ aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, 

lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de 
ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de 
ongerechtigheid van de vaders aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde geslacht.” (Exodus 
34:6-7) 

Hij is dus barmhartig en genadig als wij ons tot Hem bekeren en bekeerd blijven. 
• “De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen, en zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde der wereld 

wegneemt!” (Johannes 1:29) 

Hij vergeeft dus niet alleen onze zonden, maar verlost ons ook van de zonde(machten) en de zondige 
staat waarin wij leven. Deze Goddelijke woorden van vergeving houden een volmaakte verlossing van 
zonde in, net als in 1 Petrus 2 vers 24: 
• “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het (kruis)hout; opdat wij, aan de zonden afgestorven 

zijnde, (nu) voor de gerechtigheid leven zouden; want door Zijn striemen zijt gij genezen”. 

Deze beloften van de Trooster spreken ons van Gods rechtvaardigmaking (van ons hart en leven), door 
ons geloof in onze Verlosser èn door ons geloof in Zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha 
èn door ons geloof in Zijn zaligmakend Woord. 
• “Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet 

en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven (= missen) de heer-
lijkheid van God; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 
Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaar-
digheid, door de vergeving van zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God; tot een 
betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en zal rechtvaardigen 
dengene, die uit het geloof van Jezus is.” (Romeinen 3:21-26) 

De Here God onderwijst ons, dat die verlossing, teweeggebracht door het Lam, eeuwig en volmaakt is 
en dat wij daarom, reeds hier op aarde, voor 100% verlost kunnen worden als wij het geloof van Hem, in 
Zijn zondoffer èn in Zijn Woord, hebben. 
• “U geschiede naar uw geloof.” (Mattheüs 9:29b) 

• “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar 
heeft overgegeven; opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het badwater van het Woord; opdat 
Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar 
dat zij zou zijn heilig en onberispelijk.” (Efeze 5:25-27) 

• “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HERE (= God wil met medewerking van ons de zaken bezien); al waren 
uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als 
witte wol.” (Jesaja 1:18) 

Gods Woord vertelt de zondaar, maar ook de christen, dat er een algehele overwinning is over (de 
macht van) satan en zonde, door het geloof in Zijn gestorte bloed. 
• “En zij hebben hem (= de satan) overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/12.html#11


 

De 7 Geesten van God 

12 

zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe” (lees: “tot het volkomen is afgestorven –aan de zondemacht– door de 
werking van ons geloof”). (Openbaring 12:11) 

Ook spoort de Trooster ons aan om ons kruis dagelijks op ons te nemen, waarmee onze vrijwillige 
deelname bedoeld wordt om (af) te sterven aan ons oude, zondige leven, net zoals Jezus’ Zijn (aardse) 
leven gaf aan het kruis op Golgotha: 
• “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van 

Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en 
Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30) 

Zijn juk is ons kruis, dat Hij ons oplegt. Als wij dit “kruisleven” vrijwillig op ons nemen, dan verliezen wij 
onze zonde-natuur en worden, net als Jezus, zachtmoedig en nederig van hart. 
• “En Hij zei tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, 
1. die verloochene zichzelf, 
2. en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo 

wie zijn leven verliezen zal, omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele 
wereld zou winnen, maar zichzelf verliest, of zelf schade lijdt?” (Lukas 9:23-25) 

Als de bekeerde zondaar / christen zich helemaal in het geloof aan zijn Verlosser heeft overgegeven, dan 
komt de volgende (namelijk: de derde) openbaring van de Geest in zijn leven voor, namelijk de Geest van 
uitbranding, die in de volgende les wordt behandeld. Toch past als slot de waarschuwing, dat deze ver-
lossing van de zondemacht niet in eigen kracht moet geschieden, maar enkel en alleen in de kracht van 
de Heilige Geest van God, hoewel wij hieraan natuurlijk wel, in alle bereidwilligheid, volkomen hebben 
mee te werken. 
• “Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord van de HERE tot Zerubbabel, zeggende: Niet 

door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HERE der heirscharen 15.” 
(Zacharia 4:6) 

De 3de openbaringsvorm van de Heilige Geest: 

de Geest van Vuur; ook wel ‘de doop in vuur’ 
• “Want onze God is een verterend vuur.” (Hebreeën 12:29) 

• “Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HERE (= JaHWeH)...” (Jeremia 23:29) 

Onze God is een Vuur, Dat de zonde verteert en de zondaar, die in de zonde blijft, door Zijn vurig wezen 
treft en veroordeelt, maar die de zondaar, die zich bekeert, loutert van al zijn zonden, die hij berouwvol 
belijdt. 
• “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. 

Welgelukzalig is de mens, die voortdurend (met een heilig vreze) vreest; maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad 
vallen.” (Spreuken 28:13-14) 

Aan Mozes verscheen God als een brand in een braamstruik. 
• “En de gehele berg Sinaï rookte, omdat de HERE op dezelve neerkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook 

van een oven; en de gehele berg beefde zeer.” (Exodus 19:18) 

• “En van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en 7 vurige lampen waren brandende voor 
de troon, welke zijn de 7 geesten Gods.” (Openbaring 4:5) 

Ook Zijn Shekinalicht en -glorie (hiermee wordt de openbaring van Gods heerlijkheid en tegenwoordig-
heid bedoeld) tijdens de tabernakelperiode 16, wezen heen naar Zijn vurig wezen. Shekinah is een door 
de Hebreeën gebruikte term, waarmee Gods tegenwoordigheid werd bedoeld. Hij heeft Zich op de eer-
ste Pinksterdag dan ook geopenbaard als “tongen van vuur”. 
• “En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk (= eensgezind) bijeen. En er ge-

schiedde plotseling uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele 
huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. 
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun 
gaf uit te spreken.” (Handelingen 2:1-4) 

Door deze vuurdoop is het, dat Zijn Geest de bekeerlingen / christenen deelgenoot maakt aan Zijn sterven 
op Golgotha, zodat ook wij bereid zijn om (af) te sterven aan ons oude, zondige “ik’-leven. Dit aan de ene 
kant. Aan de andere kant openbaart Hij hiermee Zijn tegenwoordigheid aan de gelovige bekeerling. 
• “Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben 

Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan (= een mand om koren te zuiveren 
van het [oneetbare en dus waardeloze] kaf) in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer (beeld van ons hart en leven) doorzuiveren, 
en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.” (Mattheüs 3:11-12) 

Deze vuurdoop moet natuurlijk wel onze bereidwilligheid hebben, omdat wij een eigen wil hebben en God 
torpedeert die niet. Zo zal Zijn Geest het kaf van ons leven (namelijk: onze oude, zondige, menselijke 
natuur) verteren tot as. Deze vuurdoop moet dus, net als de brandoffers van het oude verbond, een vrij-
willige zaak zijn. 
• “Hij gedenke al uw spijsoffers en make uw brandoffer tot as.” (Psalm 20:4) 

 
15 Zie noot 2. 
 

16 Voor meer over de geestelijke betekenis van alles wat te maken heeft met de Tabernakel, zie noot 14. 
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• “Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood.” 
(Romeinen 8:2) 

De “Geest des Levens” openbaart zich in ons zondig leven in de eerste plaats als de vernietiger van de 
macht van zonde en dood, de vloek die op de gevallen mens rust en maakt ons ervan vrij. 
• “De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende, en zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde der wereld 

wegneemt!” (Johannes 1:29) 

Binnenkomende in ons persoonlijk leven vergeeft de Here niet alleen onze zonden (als wij Hem daar om 
bidden / vragen), maar Hij neemt ook (als wij hier oprecht naar verlangen) de zondemacht uit ons leven 
weg. 
• “Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, beeld van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die 

voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (= tot Zijn 
geestelijke “vaten”, die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het (Bloed)verbond aan 
Dewelke gij lust hebt (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der 
heirscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (en dus niet in de zonde –of geestelijke 
slaap– blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als de zeep van de vollers 
17. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van alle wijze, geroepen 
en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver (= door 
en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is); dan zullen zij de HERE spijsoffer (beeld van hun woord-
bediening, de zgn. geestelijke spijze) toebrengen in gerechtigheid (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid, zie 
Jl.2:23). Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de HERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de 
vorige jaren.” (Maléachi. 3:1-4) 

De Here was begonnen in het Joodse land en zal de gehele wereld, namelijk allen die zich (oprecht) tot 
Hem bekeren, louteren (= vrij van zonde maken) met Zijn vuur om hen te brengen tot de gerechtigheid 
Gods. 
• “Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, dan zullen wij het ook zijn aan Zijn op-

standing...” (Romeinen 6:5, NBG) 

Wij moeten door beide genadewerkingen (dus dood èn opstanding) samengroeien met Zijn dood en Zijn 
opstanding. Dit gebeurt stap na stap en elke stap is een wonder van Gods genade. Dus niet alles gebeurt 
ineens. Deze openbaringsvorm van de Geest van God wordt daarom ook wel de Geest van Uitbranding 
genoemd. Hiertoe is het Lam van God destijds op aarde gekomen, namelijk om ons uit satans macht te 
verlossen door Zijn dood èn opstanding, waaraan wij deel mogen hebben door ons geloof èn onze beke-
ring tot Hem (zie Jes.4:4, in de SV en de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst). 
• “...Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel (in ons) verbreken zou.” (1 Johannes 

3:8b) 

Hij deelt Zijn totale overwinning over zonde en dood met ons persoonlijk. Nog andere Schriftwoorden, 
die ons vertellen, dat wij niet in zekere mate van de zonde door Hem worden verlost, vinden wij in Johan-
nes 8:36, Efeze 5:26-27 en Romeinen 8:20-21: 
• “Indien dan de Zoon u (van zonden) zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij (van zonden) zijn.” (Johannes 8:36) 

• “Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het badwater van het Woord; opdat Hij haar Zichzelf 
heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig 
en onberispelijk.” (Efeze 5:26-27) 

• “Want het schepsel is aan de ijdelheid (= aan de zonde) onderworpen, niet gewillig, maar om diens (= satans) wil, die 
het aan de ijdelheid onderworpen heeft; op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienst-
baarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods.” (Romeinen 8:20-21) 

Alleen zij, die werkelijk de (totale) verlossing van de zonde begeren door hun geloof in Jezus èn door 
geloof in Zijn verlossingsmacht, die Hij door het storten van Zijn bloed voor ons heeft verkregen, worden 
gelouterd (= vrijgemaakt) van al hun zonden. Alle schijnheiligen schuwen dit (goddelijk) vuur, deze kruis-
werking. 
• “De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de schijnheiligen aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, 

die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die in gerech-
tigheden wandelt, en die billijkheden spreekt; die het gewin der onderdrukkingen verwerpt; die zijn handen uit-
schudt, dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt, dat hij geen bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit; 
dat hij het kwade niet aanzie; Die zal in de hoogte wonen, de sterkte der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; 
zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen 
een ver gelegen land (= de hemel van God) zien.” (Jesaja 33:14-17) 

Zijn Geest breekt het oude leven (onze zondige “ik”-natuur) in ons af –tot aan het fundament toe– en wij 
moeten dit, met Hem, begeren. 
• “Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.” (1 Korinthe 

3:11) 

Dan bouwt de Here, eveneens overeenkomstig ons geloof in Hem, het nieuwe Christus-leven in ons en 
begint in de eerst plaats met het Christus-fundament in ons aan te leggen, dat verschoond is van alle 
(zondige) “ik”-werkingen. Ook dit wil Hij voor 100% in ons uitwerken en wij moeten dit eveneens met Hem 
begeren. 

 
17 Zie noot 9. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/4.html#4
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• “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6) 

Zo worden wij gerechtvaardigd door ons geloof in Hem, door ons geloof in het gestorte bloed (tot vergeving 
van onze zonden) en door het geloof in het gepredikte Woord aangaande het “kruisleven”. Wij worden dus 
niet gerechtvaardigd door ons best te doen of door te jammeren. 
• “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en 

de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die 
geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven (= missen) de heerlijkheid Gods; 
en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welke God voor-
gesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de 
vergeving van zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van God; tot een betoning van Zijn 
rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en zal rechtvaardigen dengene, die uit het 
geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet van het geloof. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van 
de wet.” (Romeinen 3:21-28) 

Alleen de volmaakt gereinigde menselijke natuur mag Gods hemel binnengaan. Zijn wij nog onvol-
maakt, maar wel begenadigd door onze bekering tot Hem, zo moeten wij na het overlijden eerst in het 
Paradijs of de Voorhemel verblijven, net als die “goede” moordenaar (zie Luk.23:43 en Joh.3:5). 
• “Wie zal klimmen op de berg van de HERE, en wie zal staan in de plaats van Zijn heiligheid? Die rein van handen, 

en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert; Die zal de zegen 
ontvangen van de HERE, en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van degenen, die naar 
Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, dat is (het geslacht van) Jakob! Sela 18. Heft uw hoofden op, gij poorten, en 
verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga! Wie is de Koning der ere? De HERE, sterk en geweldig, 
de HERE, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning 
der ere inga! Wie is Hij, deze Koning der ere? De HERE der heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela.” (Psalm 
24:3-10) 

Dus alléén zij, die 
➢ rein van handen, van wandel, van doen en laten; 
➢ rein van hart; 
➢ rein van ziel (het willen, denken / gedachten en begeren); 
➢ rein van mond (dus geen ‘kwade tong’ hebben of leugenaars) zijn. 
Daarom moet de Koning der ere, het Lam van God, door de eeuwige poorten van ons lichaam, onze ziel 
en geest (dus de gehele mens) binnen mogen gaan om ons te louteren (= vrij van zonden te maken) en 
te herscheppen. 
• “Zie, zie Ik sta aan de deur (dus: nog buiten ons hart en leven, buiten de Gemeente, zoals bij de Gemeente te Laodicea) en Ik klop; 

indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen (wij moeten namelijk zelf de deur van ons hart voor Hem opendoen), 
Ik zal tot hem inkomen, en zal met hem avondmaal 19 houden en hij met Mij (met andere woorden: Ik zal hem deel geven 
aan het volbrachte werk van Mijn dood èn opstanding).” (Openbaring 3:20) 

• “Ik ben de Weg (naar de Vader en Zijn hemel), de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader (en Zijn hemel) 
dan door Mij.” (Johannes 14:6) 

• “En die overwint, en die Mijn werken (= deelgave aan Zijn dood èn opstanding) tot aan het einde toe (volkomen) bewaart, Ik 
zal hem macht geven over de heidenen (= de heiden-volkeren).” (Openbaring 2:26) 

De Here zal dezulken ook bewaren in Zijn reinheid, als zij in voortdurende overgave blijven. 
• “En de God van vrede Zelf heilige u geheel en al (= volmaakt); en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam (dus: 

de gehele mens) worde onberispelijk bewaard in de toekomst (letterlijk: in de tegenwoordigheid) van onze Here Jezus Chris-
tus.” (1 Thessalonicenzen 5:23) 

Wij moeten deze uitbranding (namelijk: de loutering –dat is: het vrijmaken / vrijgemaakt worden van de 
zonden– en de wassing in / reiniging door Zijn bloed) niet alleen willen ondergaan, maar ook met alles wat 
in ons is daaraan meewerken. 
• “Want indien gij naar het vlees (= de vleselijke, menselijke natuur) leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest 

de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.” (Romeinen 8:13) 

• “Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeer-
lijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn van God komt over de kinderen der onge-
hoorzaamheid; in dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve (zonden) leefde. Maar nu legt ook gij 
dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwe mond. Liegt niet tegen 
elkaar, dewijl gij uitgedaan (= afgelegd) hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens 
20, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Degene, Die hem geschapen heeft; waarin niet is Griek 
en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Zo 
doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goe-
dertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; verdragende elkaar, en vergevende de één de 
andere, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 

 
18 “Sela” betekent “rust”. Men gaf hier mee aan, dat de psalmzinger een korte rustpauze in zijn psalmzang moest inlossen. 
 

19 Zie eventueel onze GRATIS studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van 

Gods Lam…” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

20 Zie noot 5. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/23.html#43
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/3.html#5
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
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En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band van volmaaktheid.” (Colossenzen. 3:5-14) 

• “En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de 
hemelen is, u uw misdaden vergeve. Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw 
misdaden niet vergeven.” (Markus 11:25-26) 

• “Trekt niet een ander juk aan (= vormt geen ongelijk span) met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid met de 
ongerechtigheid gemeen, en welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En welke overeenstemming is 
er tussen Christus met Belial, of welk deel heeft de gelovige (gemeen) met de ongelovige? Of wat samenvoeging (of: 
gemeenschappelijke grondslag) heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; 
gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij 
zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Here, en raakt niet aan 
hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, 
zegt de Here, de Almachtige.” (2 Korinthe 6:14-18) 

• “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van vlees (= van de 
vleselijk ingestelde mens) en van (de zondige, menselijke [en eventueel duivels beïnvloede]) geest, voleindigende de heiligmaking 
in de vreze Gods.” (2 Korinthe 7:1) 

Zijn wij zelf niet bij machte om ons los te maken van welke ongerechtigheid dan ook, zo laat ons deze 
(zondige) band aan Hem geven. Hij is onze Verlosser, Die ons 100% verlossen kan van elke zondeband. 

Ook moeten wij met heel ons hart: 
1.  geloven in Zijn macht om dit te kunnen doen; 
“...Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” (Mattheüs 28:18) 

2.  geloven in de totale verlossing, die Zijn dood èn opstanding voor ons hebben bewerkstelligd. 
“Maar Christus, de Hogepriester van de toekomende goederen (= de geestelijke goederen, die de Nieuw Testamentische gelo-
vige ontvangt), gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel (= de hemelse), niet met handen gemaakt, 
dat is, niet van dit maaksel (= niet de –aardse– tabernakel van Mozes), noch door het bloed van bokken en kalveren, maar 
door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
Want indien het bloed van stieren en bokken, en de as van de jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot 
de reinheid van het vlees; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is 
Hij de Middelaar van het Nieuwe Testament, opdat – de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening van de 
overtredingen, die onder het eerste (= Oude) Testament waren – degenen, die geroepen zijn, de beloftenis van de 
eeuwige erfenis ontvangen zouden.” (Hebreeën. 9:11-15) 
“Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.” (Hebreeën 10:14) 

3.  geloven in het Woord des kruises: 
“Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid van een ieder, die 
gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek.” (Romeinen 1:16) 

4. ook moeten wij het Woord van het kruis als Gods belofte in ons hart bewaren: 
“Altijd de doding van de Here Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou 
geopenbaard worden. Want wij, die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het leven 
van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden.” (2 Korinthe 4:10-11) 

Zo zal Hij Zijn dood èn opstanding, stap na stap, in ons hart en leven waarmaken (zie 2Kor.4:16). Ook moeten 
wij om deze vuurdoop bidden: 
• “Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de 

Heilige Geest geven (aan) degenen, die Hem (daarom) bidden?” (Lukas 11:13) 

• “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de 
inwendige mens.” (Efeze 3:16) 

Om dezelfde reden ondergaan wij gewillig de waterdoop (door onderdompeling natuurlijk) en nemen wij 
deel aan het avondmaal, daar beide een bede (moeten) inhouden om gereinigd te worden en af te sterven 
aan ons oude, zondige leven. Wij moeten Hem tenslotte de volle vrijheid geven om dit werk in ons hart en 
leven uit te werken, totdat wij (volkomen) afgestorven zijn aan de zonde(macht), om dan ook in dit afge-
storven / zondeloos zijn te blijven. 
• “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het (kruis)hout; opdat wij, aan de zonden afgestorven 

zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden; (net als Hij) door Wiens striemen gij genezen zijt.” (1 Petrus 2:24) 

Dan zullen wij reeds hier op aarde zondeloos leven tot eer en verheerlijking van Zijn onvolprezen Naam. 
• “Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, 

want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Een ieder, die 
de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder (of zuster) niet liefheeft.” (1 Johannes 3:9-10) 

De 4de openbaringsvorm van de Heilige Geest: 

de Geest van het NIEUWE Goddelijke LEVEN 
Van nu af aan, nadat de Geest van het Lam ons van de zondemacht heeft verlost door de doop in Zijn 
vuur, leidt Hij ons op de Weg van het NIEUWE LEVEN naar de Vader en Zijn heerlijkheid toe. 
• “Jezus zei tot Thomas: Ik ben de Weg (naar de Vader en Zijn hemel), de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de 

Vader (en Zijn hemel) dan door Mij.” (Johannes 14:6) 

Wij moeten nu op deze genade-weg dicht bij de Geest van Jezus blijven en voorzichtig (blijven) wandelen, 
en elke vorm van zonde, waartoe satan ons heeft verleidt en (mogelijk nog) verleidt, belijdend bij Jezus 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/4.html#16
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neer leggen, zodat wij in Zijn rust blijven. Op deze genade-weg doet de Geest des Heren ons stap voor 
stap in dit NIEUWE LEVEN groeien, Hij geeft niet alles ineens. 
• “Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige 

vernieuwd van dag tot dag.” (2 Korinthe 4:16) 

• “Niemand komt tot de Vader (en Zijn hemel) dan door Mij.” (Johannes 14:6b) 

Hij wil ons dit NIEUWE LEVEN rijkelijk geven: 
• “Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft 

Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken van rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartig-
heid, door het bad van wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest; Dewelke Hij over ons rijkelijk heeft 
uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker; opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen 
zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven.” (Titus 3:4-7) 

• “...Ik ben gekomen, opdat zij het (eeuwige) leven hebben, en overvloed (van dit leven) hebben.” (Johannes 10:10b) 

De goddelijke levensvonk, die ons tot kinderen van de hemelse Vader heeft gemaakt, begint klein en moet 
in ons groeien tot volle (geestelijke) rijpheid. Gods Woord noemt dit goddelijke leven, dit christelijke leven, 
de vrucht (namelijk: het resultaat) van de Heilige Geest. 21 
• “Maar de vrucht van de Geest 22 is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, matigheid (NBG: zelfbeheersing).” (Galaten 5:22) 

Wij trekken zo, gedreven door de krachtige herschepping van de Geest èn het Woord, de Christus-natuur 
aan, de nieuwe mens 23, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
• “Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de 

begeerlijkheden van de verleiding; en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed (= in uw denken), 
en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:22-24) 

• “Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de 
kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare 
beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden 
zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.” (2 Petrus 1:3-4) 

• “Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, 
hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen 
man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.” (Galaten 3:26-28) 

Wij worden zo meer en meer aan de goddelijke natuur deelachtig, wij gaan op Hem lijken. Zo groeit Gods 
liefde (in het Grieks: agapè) in ons (zie Rom.5:5). 
• “Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid; braakt u een braakland (= ontgint u nieuw land); daar het tijd is de 

HERE te zoeken, totdat Hij kome, en over u de gerechtigheid regene.” (Hoséa 10:12) 

Wij doen zo ook Zijn heerlijkheid aan: 
• “De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid (van zonde). En wij allen, met ongedekte 

aangezichte de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in ge-
daante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren Geest.” (2 Korinthe 3:17-18) 

Deze geestelijke groei is niet automatisch, wij moeten er, geestelijk gezien, naar hongeren en dorsten. 
• “Zalig zijn (zij) die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6) 

Wij gaan op deze weg, geestelijk gezien, Zijn heiligdom binnen en naderen meer en meer onze hemelse 
Vader, Die in de hemel woont. 
• “Dewijl wij dan, broeders (en zusters), vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 

Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees (= 
door Zijn dood); en dewijl wij hebben een grote Priester over het huis Gods; zo laat ons toegaan met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam 
gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis van de hoop vasthouden; (want Die het 
beloofd heeft, is getrouw); en laat ons op elkaar acht slaan, tot opscherping van de liefde en van goede werken.” 
(Hebreeën 10:19-24) 

Wij gaan niet alléén op deze weg: Hij is onze Grote Gids en Herder. 
• “Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus...” (Hebreeën 12:2) 

• “Ik ben de goede Herder...” (Johannes 10:11) 

• “De Here is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes 
aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.” 
(Psalm 23:1-3) 

Hij is de Grote Bewaarder van Zijn kinderen (zonen en dochters): 
• “En de God van vrede Zelf heilige u geheel en al (= volmaakt); en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam (dus: 

de gehele mens) worde onberispelijk bewaard in de toekomst (letterlijk: in de tegenwoordigheid) van onze Here Jezus 
Christus” (1 Thessalonicenzen 5:23) 

Hij is onze Wonderlijke Raad(sman) en sterke God op deze genade-weg (zie Jes.9:5), met Wie wij dus in 
gezonde en goede relatie moeten staan. Deze genade-weg van God vindt men ook in de profetie van 
Jesaja in hoofdstuk 35 vers 1-10: 
• “De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als 

 
21 Zie noot 4. 
22 Zie noot 3. 
23 Zie noot 5. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/5.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/9.html#5
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een roos. Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is 
haar gegeven, het sieraard van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid van de HERE, het sieraad van 
onze God. Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzame van harte: 
Weest sterk, en vreest niet; ziet, u God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u verlossen. 
Alsdan zullen de ogen van de blinden opengedaan worden, en de oren van de doven zullen geopend worden. 
Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong van de stomme zal juichen; want in de woestijn zullen 
wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land 
tot springaders van wateren; in de woningen van de draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen 
zijn. En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine 
zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die op deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er 
zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden; maar de 
verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met 
gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droe-
fenis en zuchting zullen wegvlieden.” 

Sommigen zien in deze profetie van Jesaja de terugkeer van Israël naar Kanaän, maar de inhoud ervan 
is te heilig om op deze profane (= wereldse) gebeurtenis te slaan, want velen van het Israëlitische volk 
keren ONBEKEERD naar Kanaän terug. Zo wordt uit de eerst / voorheen zondige mensheid de Gemeente 
van Jezus Christus gebouwd, waarom Paulus in 1 Timotheüs 3 vers 16 ook eindigt in een heerlijke over-
winnings-climax: 
• “En buiten alle twijfel, de verborgenheid (eerst verborgen, later –in de eindtijd– openbaar) van de godzaligheid (NBG: de 

godsvrucht = de Goddelijke natuur) is groot; God is geopenbaard in het vlees (= in de mens), (en die mens) is gerechtvaardigd 
(= rechtvaardig gemaakt) in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, 
is opgenomen in heerlijkheid.”  

De 7 stappen, die een BEKEERLING / CHRISTEN moet maken op de weg, de heilige weg (zie Jes.35:8) 
van Gods GENADE 
Wij worden op deze weg NIET gedragen. Deze rechtvaardigmaking geschiedt niet AUTOMATISCH, maar 
wij hebben deze KRUISWEG VRIJWILLIG te gaan, al worden wij wel door Zijn Geest GELEID (zie Rom. 
8:14). 
1ste stap: Wij hebben; 

▪ te GELOVEN in het VOLBRACHTE WERK (in Zijn dood èn opstanding, voor ons); 
▪ te GELOVEN, dat Hij (= Zijn Geest) ALMACHTIG is om Zijn OVERWINNING met ons te 

delen; 
▪ te GELOVEN in het gebrachte kruisWOORD (zie Rom.3:21-26). 

2de stap: Wij hebben naar Hem toe te komen in het gebed (zie Matth.11:28-30, Jes.1:18). 
3de stap: Wij hebben Hem te ontvangen in ons hart en leven, opdat Hij dit VOLBRACHTE werk in ons 

kan uitwerken door de wassing in (en dus de reiniging door) Zijn Bloed, door onszelf te (laten) 
dopen in Zijn Naam (zie Matth.3:11-12, Openb.3:20). 

4de stap: Wij moeten willen STERVEN aan onze oude zonde-natuur (zie Luk.9:23-25, Mal.3:1-3 en 1Petr.2:24). 
5de stap: Wij hebben, geestelijk gezien, te hongeren en te dorsten naar het NIEUWE LEVEN, naar de 

Christus-natuur, de Goddelijke natuur, die Hij ons wil geven tot in de VOLMAAKTHEID toe (zie 
Matth.5:6, Filip.3:10-14, 2Petr.1:3-4 en Ef.4:13). 

6de stap: Wij hebben Hem op deze (heilige) weg GEHOORZAAM te volgen (zie Joh.3:36). 
7de stap: Wij hebben ons af te scheiden van zonde en verleiding en VOORZICHTIG te (handelen en 

te) wandelen in deze wereld (zie 2Kor.6:14-18, 2Kor.7:1 en Luk.1:17). 

De 5de openbaringsvorm van de Heilige Geest: 

De Geest van Jezus Christus, Die ons tot deelname roept aan Zijn zalving 

Deelname, door de Geest, aan de aardse zalving van Jezus Christus, tot vorming van de Gemeente, 
het Lichaam van Jezus Christus, uit de zondige wereld. 

I De roeping van de, door de Heer, uitverkorenen uit de discipelen (van Jezus). 
De roeping tot dienstknecht van het Lam, tot vorming van de Gemeente, is een uitverkiezing. Sommigen 
roept de Heer hiertoe. Alle discipelen van de Heer zijn geroepen tot getuigen van Hem, namelijk tot ver-
kondiging van het wonder wat de Heer in zijn of haar leven heeft gedaan; sommigen onder hen worden 
geroepen tot deelname aan Zijn aardse zalving, tot vorming van de Gemeente. Hij roept wie Hij wil. 
• “En Hij klom op de berg, en riep tot Zich, wie Hij wilde; en zij kwamen tot Hem.” (Markus 3:13) 

Wij moeten wel bereid en gewillig zijn, om aan deze roeping gehoor te geven. 
• “En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het Evangelie des vredes.” (Efeze 6:15) 

Zijn dienstknechten moeten Hem vrijwillig willen dienen. 
Ook kunnen wij begeren om Hem te dienen en daartoe zelfs theologische scholing (willen) ondergaan. 
Toch is de roeping daartoe een zaak van de Here Jezus Zelf. 
• “Dit is een getrouw woord: zo iemand tot het ambt van een opziener (= voorganger, van de Gemeente) lust heeft, die 

begeert een voortreffelijk werk.” (1 Timotheüs. 3:1) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/35.html#8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/3.html#21-26
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/11.html#28-30
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/1.html#18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/3.html#11-12
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/9.html#23-25
https://www.statenvertaling.net/bijbel/male/3.html#1-3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/2.html#24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/5.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/fili/3.html#10-14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2pet/1.html#3-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/4.html#13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/3.html#36
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/6.html#14-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/7.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/1.html#17
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• “En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?” (Romeinen 10:15) 

Zijn degenen die door de Here geroepen worden ook bereid bevonden om Hem werkelijk te dienen, im-
mers zo’n leven is in ware zin altijd een offer, dan zal Hij dat leven hiervoor toebereiden en dan zal Hij 
zo’n persoon / christen tot dat geestelijke ambt bekwaam maken. 
• “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat 

wij in dezelve zouden wandelen.” (Efeze 2:10) 

II De Zalving van de geroepen dienstknechten 
De Here Jezus deelt Zijn zalving (aangaande de aardse roeping) met dezulken. Hij zalft ze hiertoe en 
doopt hen in Zijn Geest tot een krachtige bediening, die de tegenwerkende machten van de duisternis 
overwint. Laten wij eerst Jezus’ eigen zalving bezien: 
• “De Geest van de Here HERE is op Mij, omdat de Here Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan 

de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid 
uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des 
HEREN, en de dag van wraak (of: oordeel) van onze God; om alle treurigen te troosten; om de treurigen Sions te 
beschikken dat hun gegeven worde sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van treurigheid, het lofgewaad 
in plaats van een benauwde geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting van de 
HERE, opdat Hij verheerlijkt worde.” (Jesaja 61:1-3) 

In vers 4 zien wij de toebedeelde zalving in Zijn knechten in werking: 
• “En zij zullen de oude verwoeste plaatsen (her)bouwen, de vorige verstoringen (veroorzaakt door hun zondig leven) weer 

oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord (namelijk: in de zonde) waren van geslacht tot geslacht.” 
(Jesaja 61:4) 

Hij deelt Zijn arbeiders dus dezelfde zalving toe, althans een deel ervan, die de Vader Hem heeft toebe-
deeld. 
• “Jezus dan zei opnieuw tot hen: Vrede zij u, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, (zo) zend Ik ook u.” (Johannes 

20:21) 

III Hij doopt zulke christelijke arbeiders met Zijn Geest 
Hiertoe doopt Hij hen ook met de Geest van God tot bekrachtiging van hun getuigenis. 
• “Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te 

Jeruzalem (hier: het beeld van de eigen plaatselijke Gemeente), als in geheel Judea en Samaria (hier: het beeld van de omliggende 
gebieden), en tot aan het uiterste der aarde.” (Handelingen 1:8) 

De Geestesdoop kent ook andere doeleinden: 
a) De doop in / met de Heilige Geest wordt niet alleen maar aan de gelovige gegeven tot bekrachtiging 

van de arbeid in Christus, maar ook tot deelname aan het sterven van het Lam, namelijk tot het 
(volledig) afsterven aan de zondemacht. 

In Mattheüs 3 vers 11-12 zegt Johannes de doper: 
• “Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben 

Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan (= een mand of zeef om koren te 
zuiveren van het –oneetbare en dus waardeloze– kaf = het lege omhulsel) in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer (beeld van ons 
hart en leven) doorzuiveren, en Zijn tarwe (beeld van de van zonden verloste zielen) in Zijn schuur (beeld van Gods Koninkrijk) 
samenbrengen, en zal het kaf (beeld van het oude, zondige leven) met onuitblusbaar vuur verbranden.” 

• “Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, beeld van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die 
voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (= tot Zijn 
geestelijke “vaten” - die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het (Bloed)verbond aan 
Dewelke gij lust hebt (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der 
heirscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (en dus niet in de zonde –of geestelijke 
slaap– blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als de zeep van de vollers 
24. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van alle wijze, geroepen 
en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver (= door 
en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is); dan zullen zij de HERE spijsoffer (beeld van hun woord-
bediening, de zgn. geestelijke spijze) toebrengen in gerechtigheid (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid, zie 
Jl.2:23).” (Maléachi 3:1-3) 

b) Verder dient de doop in / met de Geest, namelijk de inwoning van de Geest in de gelovige, tot sterking 
van de innerlijke mens en zijn persoonlijke strijd tegen satan en zijn machten, tot persoonlijke hei-
ligmaking en volmaking van de gelovige / christen. 

• “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de 
inwendige mens.” (Efeze 3:16) 

IV De gaven of openbaringen van de inwonende Geest 
Verder ontvangen gelovigen / christenen gaven (of openbaringen) van de inwonende Geest tot toerus-
ting van Gods dienstknecht, ten behoeve van de geestelijke dienst: 
• “En er is verscheidenheid van gaven, doch het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid van bedieningen, en 

het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid van werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 

 
24 Zie noot 9. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
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Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot hetgeen oorbaar (= nuttig) is.” (1 Korinthe 12:4-7) 

De bedieningen zijn een andere vorm van openbaringen van de inwonende Geest, maar daarover later 
meer. 
1) “Want deze wordt door de Geest gegeven het woord der wijsheid.” (1 Korinthe 12:8a) 
Het “woord der wijsheid” is een openbaring van de inwonende “Geest der Wijsheid”, waarmee de ge-
zalfde dienstknecht van God wordt toegerust. Zo ontving Salomo de gave van wijsheid. 
• “Gij zult ook spreken tot allen, die wijs van hart zijn, die Ik met de geest van wijsheid vervuld heb.” (Exodus 28:3a) 
 

2) “…, en een ander het woord der kennis, door dezelfde Geest.” (1 Korinthe 12:8b) 
• “Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van 

openbaring in Zijn kennis; namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop 
van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; en welke de uitne-
mende grootheid van Zijn kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, Die Hij 
gewrocht (= bewerkt) heeft in Christus, als Hij Hem uit de dood heeft opgewekt; en (Hij) heeft Hem gezet tot Zijn 
rechterhand in de hemel.” (Efeze 1:17-20) 

Elk kind van God moet weten wat “de hoop” is / inhoudt, die God in ons wekken wil, en wat “de rijkdom” is 
/ inhoudt, die Hij ons wil geven. Daarom moet de degene die het Woord brengt / uitlegt, degenen die God 
tot dit ambt heeft geroepen, deze kennis dragen. 
• “Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. En (Hij) zei tot hen: Alzo staat er geschreven, en 

alzo moest de Christus lijden, en uit de dood opstaan ten derde dage. En in Zijn Naam gepredikt worden bekering 
en vergeving van zonden, onder alle volken, beginnende van(uit) Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. 
En ziet, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem (hier: het beeld van de eigen plaatselijke 
Gemeente), totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.” (Lukas 24:45-49) 

Met dit doel voor ogen opent ‘de Geest van Jezus Christus’ de christen dus het verstand. 
 

3) Vervolgens vervult Hij Zijn dienstknechten met de Geest der Waarheid, opdat zij het Woord der Waar-
heid zuiver leren kennen. 
• “Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; 

en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (van zonde).” (Johannes 8:31-32) 

Alleen het Woord der Waarheid maakt van zonden vrij. 
• “Indien dan de Zoon u (van satan en zijn zondemachten 25) zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij (van zonden) 

zijn.” (Johannes 8:36) 

• “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, 
opdat Hij bij u zal blijven (tot) in eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; 
want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen 
laten; Ik kom terug tot u. Nog een korte tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, 
en gij zult leven. In die dag zult gij erkennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden 
heeft, en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal 
hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren. Judas (ook wel Thaddéüs genoemd, de broer van Jakobus), dus niet 
Judas Iskáriot, zei tot Hem: Here, wat is het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus 
antwoordde en zei tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, 
en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Wie Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden 
niet; en het woord dat gij hoort, is het Mijne niet, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. Deze dingen heb Ik 
tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die 
zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:15-26) 

• “Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerech-
tigheid.” (Efeze 6:14) 

In 1 Petrus 1 vers 13a wordt ons vertelt welke lendenen hier zijn bedoeld: “Daarom opschortende de 
lenden van uw verstand”. De innerlijke mens van ons denken moet bij een dienstknecht van de Here 
worden vernieuwd door het Woord en door de Geest der Waarheid, zodat het hart van Gods dienst-
knecht kan worden gevuld met de gerechtigheid van God. 
 

4) De ziel van het Woord der Waarheid, waarmee een dienstknecht van God moet zijn toegerust, en die 
hij aan de bekeerlingen / christenen moet brengen, is de overwinning door het gestorte bloed van het 
Lam 26, die aan dezulken wordt doorgegeven door de prediking van het Woord des kruises 27, namelijk 
de prediking dat wij, die geloven, ook moeten (af)sterven aan ons oude, zondige leven. 
• “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.” (1 Korinthe 2:2) 

• “Want het woord des kruises is voor degenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is 
het een kracht Gods.” (1 Korinthe 1:18) 

• “En zij (= Zijn ware discipelen) hebben hem (= satan) overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van 
hun getuigenis, en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad tot de dood toe (zodat zij bereid waren om 

 
25 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 

Worm. (noot AK) 
 

26 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinningen van het gestorte bloed van het Lam van God, Dat nu op de hemel-

troon zit, over satans zondemacht” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

27 Voor meer over de betekenis van “het Woord des kruises” zie onze “Kennismakingsbrief” (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bloed.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/kennismaking.pdf
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volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven).” (Openbaring 12:11) 

• “Maar Christus, de Hogepriester van de toekomende goederen (= de geestelijke zaken, die wij in het  Nieuwe Verbond ken-
nen), gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte (= de hemelse) tabernakel, niet met handen gemaakt, dat 
is, niet van dit maaksel (= niet de –aardse– tabernakel van Mozes), noch door het bloed van bokken en kalveren, maar 
door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
Want indien het bloed van stieren en bokken, en de as van de jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt 
tot de reinheid van het vlees; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En 
daarom is Hij de Middelaar van het Nieuwe Testament, opdat – de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening 
van de overtredingen, die onder het eerste (= Oude) Testament waren – degenen, die geroepen zijn, de beloftenis 
van de eeuwige erfenis ontvangen zouden.” (Hebreeën 9:11-15) 

De verlossing en zaligmaking door het Woord van het kruis geschiedt niet automatisch 
Dit gepredikte Woord der Waarheid brengt niet automatisch de overwinning in het leven van de bekeerling 
/ christen; de rechtvaardigmaking, door het geloof in Jezus Christus èn Zijn Woord, heeft geen eenzijdige 
werking. Dezulken hebben mee te werken met God. 
• “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HERE (= God wil met medewerking van ons de zaken bezien); al waren 

uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als 
witte wol.” (Jesaja 1:18) 

a) Wij hebben tot de Almachtige te komen en samen met Hem te rechten, Hem te gehoorzamen en 
met de Geest van Jezus Christus de weg van het kruis, namelijk de afsterving van de oude, zondige mens, 
lijdzaam te volgen tot het einde toe. 
• “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van 

Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en 
Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30) 

b) De gelovige moet ook de zonde ontvluchten: 
• “Trekt niet een ander juk aan (= vormt geen ongelijk span) met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid met de 

ongerechtigheid gemeen, en welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En welke overeenstemming is 
er tussen Christus met Belial, of welk deel heeft de gelovige (gemeen) met de ongelovige? Of wat samenvoeging (of: 
gemeenschappelijke grondslag) heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; 
gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij 
zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Here, en raakt niet aan 
hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, 
zegt de Here, de Almachtige.” (2 Korinthe 6:14-18) 

• “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van vlees (= van de 
vleselijk ingestelde mens) en van (de zondige, menselijke [en eventueel duivels beïnvloede]) geest, voleindigende de heiligmaking 
in de vreze Gods.” (2 Korinthe 7:1) 

Het Woord van het kruis brengt volmaakte verlossing van de zonden 
Dan zal het Woord van het Kruis, gezalfd door de Geest van Christus, ons maken wit als sneeuw, namelijk 
zonder vlek en zonder rimpel, onberispelijk, en dus volmaakt. 
• “Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het badwater van het Woord; opdat Hij haar Zichzelf 

heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig 
en onberispelijk.” (Efeze 5:26-27) 

Het Woord der waarheid brengt de gelovige VOLMAAKTHEID in de Christus-natuur 
De kennis van Gods Woord der Waarheid wil de gelovige niet alleen verlossing van de zonde(macht) 
brengen, maar ook volmaaktheid in de Christus-natuur. Het zal ons maken tot een heilige: 
• “Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle 

zou kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de 
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.” (Efeze 3:17-19) 

• “Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder 
de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Dewelke wij verkondigen, vermanende een ieder 
mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus 
Jezus; waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.” (Colossenzen. 1:27-29) 

• “En aangedaan hebt de nieuwe mens 28, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Degene, Die 
hem (of haar) geschapen heeft.” (Colossenzen. 3:10) 

• “En de God van vrede Zelf heilige u geheel en al (= volmaakt); en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam 
(dus: de gehele mens) worde onberispelijk bewaard in de toekomst (letterlijk: in de tegenwoordigheid) van onze Here Jezus 
Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.” (1 Thessalonicenzen 5:23-24) 

 

5) Een andere Geestesgave is ‘de gave van macht en kracht’ over alle machten van de duisternis. 
• “Zie, Ik geef u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijand; en geen ding 

zal u enigszins beschadigen.” (Lukas 10:19) 

• “En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; 
met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, 

 
28 Zie noot 5. 
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dat zal hun niet schaden...” (Markus 16:17-18a) 

Hier wordt de dienstknecht van God aangegord (= bekleed) met de Geest van Macht en Kracht over al 
de machten en werken van de duisternis, namelijk over duivelse machten, als deze Geest zich door hen 
heen openbaart en de gave in werking stelt door Zijn dienstknecht heen. Let op: de Heer geeft Zijn dienst-
knecht nooit macht en kracht over mensen, over gelovigen. Degenen, die dit doen, misbruiken hun door 
God gegeven positie en neigen naar sektevorming. 
• “Weidt (= voed) de kudde Gods, die onder u is (met het juiste geestelijke voedsel), hebbende opzicht daarover, niet uit 

dwang, maar gewillig; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig (= bereidwillig) gemoed; noch als heerschappij 
voerende over het erfdeel van de Here, maar als (herders die) voorbeelden van de kudde geworden zijn.” (1 Petrus 
5:2-3) 

 

6) Weer een andere soort gave vormen de (diverse soorten) gaven van gezondmakingen. Als de Geest 
van Gezondmaking zich door Zijn dienstknecht heen openbaart, dan wordt de zieke op bovennatuurlijke 
wijze genezen. 
• “...en aan een ander (wordt door dezelfde Geest gegeven) de gaven van gezondmakingen.” (1 Korinthe 12:9) 

• “…(en degenen, die geloofd zullen hebben) op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.” (Markus 
16:18b) 

• “Is iemand ziek onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen van de Gemeente, en dat zij voor hem bidden, hem 
zalvende met olie in de Naam van de Here. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Here zal hem 
oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Belijdt elkaar de misdaden, en bidt 
voor elkaar, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.” (Jakobus 5:14-16) 

 

7) Nog een andere gave, of openbaring van de inwonende Geest, is “de gave van geloof” en een andere 
“van werkingen der krachten”. Openbaart de inwonende Geest zich op deze wijze, dan gebeuren er 
bovennatuurlijke wonderen. Alle gaven dienen tot vermeerdering van het geloof van de discipelen / 
volgelingen van de Heer en van anderen. 
 

8) Weer een andere gave van het Woord is die van profetie, terwijl wij ook het profetisch Woord hebben, 
namelijk profetieën die door vroegere dienstknechten van de Here uitgesproken zijn, en die in de zgn. 
canon van de Schrift (= de lijst van kerkelijk erkende Bijbelboeken) zijn vastgelegd. 
• “En wij hebben het profetische woord, dat zéér vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, 

schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster (beeld van de Here Jezus Christus in Zijn 
openbaring door de Heilige Geest in de laatste dagen, vlak voor de GROTE MORGEN, het 1000 jarige Vrederijk) opga in uw harten. 
Dit eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds niet voort-
gebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben 
ze gesproken.” (2 Petrus 1:19-21) 

 

9) Tenslotte kennen wij de gave van onderscheiding der geesten, van tongen, en van uitlegging der 
tongen. De onderscheiding der geesten doet ons onderkennen (= herkennen, weten) of een woord of iets 
of iemand uit God is of niet. De tongentaal wordt ook wel “gebedstaal” genoemd. 
• “Want die een vreemde taal (de zgn. tongentaal) spreekt, spreekt niet (tot) de mensen, maar (tot) God; want niemand 

verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden.” (1 Korinthe 14:2) 

Soms spreekt de Geest in tongen door Zijn dienstknecht (of dienstmaagd) heen en de dienstknecht zelf 
verstaat niet wat Hij door hem heen spreekt, maar de toehoorders horen hem in hun eigen taal spreken. 
Dit wonder gebeurde op de dag van Pinksteren in Jeruzalem. 
• “En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen uit alle volken, die onder de hemel zijn. En als 

deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal 
spreken. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: Ziet, zijn niet alle deze, die daar 
spreken, Galiléërs? En hoe horen wij hen een ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers, en 
Méders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotámië, en Judéa, en Cappadócië, Pontus en Azië. En 
Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libyë, hetwelk bij Cyréne ligt, en uitlandse (= in het buitenland wonende) 
Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze (eigen) talen de grote 
werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig (= onzeker), zeggende, de één tegen de 
ander: Wat wil / zal toch dit zijn / zeggen? En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoete wijn.” (Handelingen 2:5-13) 

Een andere mogelijkheid bij de gave van tongen is, dat de Geest in een vreemde, onbekende taal spreekt 
en vervolgens de taal doet vertalen (mogelijk door een andere gelovige) in de taal van de gelovigen. Dit 
is de gave van uitlegging der tongentaal en/of vreemde talen. 

V Bedieningen van de Heer 
Behalve door gaven, openbaart de Geest zich ook door toebedeling van bedieningen. Uitverkorenen, die 
door de Heilige Geest worden gebruikt om een bepaalde bediening in de gemeenschap van gelovigen te 
volbrengen worden door de Geest hiertoe geroepen en gevormd, gezalfd. Door middel van deze gezalfde 
helpers van de Geest van Jezus Christus wordt het volk van God, de Gemeente, op aarde gevormd, uit 
hen die Hij heeft getrokken uit de zondaars van deze wereld. Er zijn vijf soorten van bedieningen / helpers 
van de Geest van de Here Jezus Christus op aarde, die de Gemeente (= Gods volk) voorgaan, en die zo 
Gods getuigen door woord en daad vormen. Helpers die Hij ook heeft geroepen, gezalfd en toebereid voor 
hun speciale taak / bediening. 
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• “En Dezelfde (= Christus) heeft sommigen gegeven tot apostelen 1, en sommigen tot profeten 2, en sommigen tot 
evangelisten 3, en sommigen tot herders 4 en leraars 5; tot de volmaking van de heiligen, tot het werk der bedie-
ning, tot opbouw van het lichaam van Christus; totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en 
van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van 
Christus; opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en op en neer, heen en weer geslin-
gerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij van mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te 
brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden (op)groeien in Hem, Die het Hoofd is, namelijk 
Christus; Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere delen naar vermogen, 
zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is.” (Efeze 4:11-16) 

In de eindtijd komt er mijns inziens nog een zesde groep van helpers bij, de verlossers, zij die het Lichaam 
van Christus, de Gemeente, verlossen van elke vorm van macht van de vijand, namelijk van de demo-
nische kwellingen en elke vorm van zondeheerschappij. 
• “Er zullen heilanden (verlossers, namelijk gezalfden Gods) op de berg Zion opkomen, om Ezaus gebergte (beeld van we-

reldsgezinde christenen) te richten; en het koninkrijk zal des Heren (= van JaHWeH) zijn.” (Obadja 21) 

VI Alle dienstknechten van de Heer zijn slechts Zijn instrument tot opbouw van de Gemeente 
Al de geroepen en gezalfde dienstknechten van de Heer zijn slechts instrumenten van de Heilige Geest. 
Hij is de Heer van alle geestelijke arbeid. Zij zijn in feite slechts de strijdwagens, waarop de goddelijke 
Strijder, de Geest van Jezus Christus, staat en worden als zodanig gebruikt. 
• “Eer ik het wist, zette mijn ziel Mij op de (strijd)wagens van mijn vrijwillig volk.” (Hooglied 6:12, SV en letterlijke Hebreeuwse 

tekst) 

• “En neemt... het zwaard des Geestes, hetwelk is het Woord van God.” (Efeze 6:17) 

Het Woord der Waarheid is een zwaard in de hand van de Geest van God, opdat Hij, werkende door de 
prediker heen, de vrede van God kan brengen in de harten van de toehoorders, waardoor Gods dienst-
knecht ook wel vredestichter wordt genoemd. 
• “Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.” (Mattheüs 5:9, NBG) 

• “Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van degene, die het goede boodschapt, die de vrede doet horen; van 
degene, die (de) goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; degene, die tot Sion zegt: Uw God is 
Koning.” (Jesaja 52:7) 

• “Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HERE der heirscharen.” 29 
(Zacharia 4:6) 

• “Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; 
want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.” (Lukas 17:10) 

• “Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven 
is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een ieder zie toe, 
hoe hij daarop bouwe. Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; een 
ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, omdat het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig 
een ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon 
ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch 
alzo als door vuur.” (1 Korinthe 3:9-15) 

• “Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij (= in eigen 
kracht) kunt gij niets doen (wat eeuwigheidswaarde heeft).” (Johannes 15:5) 

• “Zo de HERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan; zo de HERE de stad niet bewaart, 
te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is 
alzo, dat Hij het Zijn beminden als in de slaap geeft.” (Psalm 127:1-2) 

De Geest van onze Here Jezus Christus is niet alleen onze Leidsman 30 wat onze persoonlijke heiligmaking 
betreft, maar Hij is, zoals wij in de tekst hierboven hebben gelezen, ook de Bouwheer van de Gemeente. 
• “En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra (= op dit geloof van u) zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten 

van de hel zullen dezelve niet overweldigen.” (Mattheüs 16:18) 

VII De dienstknecht van de Heer moet waakzaam zijn voor de vijand 
Omdat Gods dienstknecht zich als een potentiële vijand tegenover de satan opstelt, moet hij altijd zeer 
waakzaam zijn om niet in verleiding te vallen, van welke aard dan ook: geld (de afgod Mammon), seks 
(de afgod Venus, Aphrodite), of macht (de afgod Baäl). 
• “Onderzoekt uzelf, of gij (nog) in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij 

dat gij enigszins verwerpelijk zijt.” (2 Korinthe 13:5) 

• “Doorzoek uzelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt! Eer het besluit bare (= voordat 
het oordeel van God valt) (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEREN toorn over u nog niet 
komt; terwijl de dag van de toorn des HEREN over u nog niet komt. Zoekt de HERE, alle gij zachtmoedigen van 
het land (hier: de wereld), die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij ver-
borgen worden in de dag van de toorn des HEREN.” (Zefánja 2:1-3) 

 
29 Zie noot 2. 
 

30 Zie eventueel onze GRATIS studie “Jezus onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/leidsman.pdf
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VIII Gods dienstknecht wordt –door de werking van satan– soms afgewezen 
Wordt een dienstknecht van God door zijn/haar omgeving niet in zijn/haar roeping aanvaard, dan kan hij/zij 
voor die omgeving niet tot zegen zijn. 
• “Die een profeet ontvangt in de naam van een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen;...” (Mattheüs 10:41) 

Met andere woorden, als men een profeet niet in zijn/haar functie accepteert, ontvangt men ook geen 
zegen van die profeet. 
• “En Jezus zei tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland en onder zijn familie, en in zijn (eigen) 

huis. En Hij kon aldaar geen kracht(en) doen; Hij legde dan (ook maar) weinige zieken de handen op, en genas hen.” 
(Markus 6:4-5) 

• “Want Jezus heeft Zelf getuigd, dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft.” (Johannes 4:44) 

Aan de andere kant waarschuwt de Heer: 
• “Tast Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad.” (Psalm 105:15) 

IX Samenvatting van de 5de openbaringsvorm van de Heilige Geest van God: 
1.  Elke dienstknecht van God moet door de Heilige Geest geroepen zijn. Hij roept wie Hij wil. 
2.  Deze dienstknecht moet bereid zijn deze roeping te accepteren. 
3.  Dan zalft (bevestigt) Hij Zijn dienstknecht tot deze roeping. Hij/zij wordt door de Heer Zelf tot dit gees-

telijk werk bekwaam gemaakt. 
4.  De Geest van de Here Jezus Christus geeft Zijn dienstknecht deel aan dezelfde aardse bediening 

(zalving) die de Vader Hem heeft gegeven. 
5.  Hij doopt Zijn geroepen dienstknecht in de Heilige Geest om zijn/haar roeping te kunnen vervullen. 
De doop in de Heilige Geest dient: 
 a.  tot persoonlijke heiligmaking van de bekeerling / christen; 
 b.  tot bekrachtiging van de bekeerling / christen en vooral van de dienstknecht van God –omdat hij/zij, 

door de aanvaarding van Gods roeping, een potentiële vijand van satan is geworden– tegen de dage-
lijkse verleidingen, verzoekingen en andere (vleselijke en/of geestelijke) aanvallen van de vijand; 

 c.  tot geestelijke toerusting om zijn/haar geestelijk werk te kunnen vervullen; 
 d.  tot bekleding (zowel innerlijk als uiterlijk) met de volle Christus-natuur (zie Ef.4:13). 
 

6.  Hij rust Zijn dienstknecht toe met gaven (openbaringen) van de inwonende Geest. Ook roept Hij Zijn 
dienstknecht tot zekere bedieningen (delen van de zalving van de Here Zelf) voor een bepaald ar-
beidsterrein. 

7.  Hij rust Zijn dienstknecht toe met de Geest van Wijsheid. 
8.  Hij rust Zijn dienstknecht toe met de Geest van Kennis (kennis van Gods reddingswil, beloften, kennis 

van het Woord der Waarheid): 
 a.  Het Woord der Waarheid verlost, vernieuwt en vervolmaakt de gelovige bekeerling / christen. 
 b.  De ziel van het Woord der Waarheid is het Woord van het Kruis (en de uitwerking ervan in ons 

eigen leven), de overwinning, die men verkrijgt door geloof in het gestorte bloed van het Lam van God. 
 c.  Het Woord van God werkt niet automatisch! 

c1. De bekeerling / christen moet in overgave tot Jezus komen. 
c2. Hij/zij moet deel willen hebben aan het kruisleven (namelijk: aan de loutering [= het vrijgemaakt 

worden van zonden] in het Vuur van de Geest, en de wassing in [en dus de reiniging door] het 
Bloed van het Lam). 

c3. Hij/zij moet de zonde willen ontvluchten (en volkomen vrij willen worden van de zondemacht; er 
aan af willen sterven). 

Dan zal het Woord der Waarheid de gelovige bekeerling / christen vergeven, verlossen, heiligen, ver-
volmaken en hem/haar, geestelijk gezien, witter wassen (maken) dan de sneeuw. 

9.  Hij rust Zijn dienstknecht toe met de Geest van (Goddelijke) Macht over alle (duivelse) macht van 
satan. 

10.  Hij rust Zijn dienstknecht toe met andere gaven: de zgn. “Eindtijd-bedieningen”. 
11. Alle arbeid moet door de Heilige Geest worden volbracht. Zijn dienstknechten zijn slechts Zijn instru-

menten (medearbeiders). Hij is de (Bouw)Heer van de Gemeente. 
12.  Een dienstknecht van God moet voortdurend waken tegen verleidingen en aanvallen van de vijand. 
13) Wordt een dienstknecht van God in zijn/haar roeping niet aanvaard, dan kan hij/zij voor dezulken niet 

tot zegen zijn. 

X De eindtijd Zalving 
Er zal in de eindtijd een zeer zware zalving rusten op Gods uitverkorenen die de bruiloft vieren met de 
Bruidegom, Die, weliswaar onzichtbaar, namelijk in en door de Heilige Geest, in hun midden ervaren zal 
worden. Geestelijk zal dit een glorieuze tijd geven, want de Heilige Geest zal niet met mate over de wereld 
komen, maar over alle vlees worden uitgestort. Dit houdt in, dat een groot licht in de wereld zal komen, 
waardoor alle mensen overtuigd worden van hun zonden en velen tot bekering zullen komen, zodat dit 
een wereldwijde opwekking inhoudt, terwijl weer anderen zich zullen verharden en zich vijandig zullen 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/4.html#13
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opstellen tegenover het rechtvaardige en wijze deel 31 van de Gemeente. 
• “En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) (dat) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees;...” (Handelingen 

2:17) 

Het Lichaam van Christus is nu niet gezond. In Mattheüs 25:1-11 kunnen we lezen, dat de Gemeente, verte-
genwoordigd door de 10 maagden, geestelijk in slaap zijn. Voordat de Bruidegom, onzichtbaar door de 
Heilige Geest, komt, zullen zij allen eerst door Woord en Geest wakker geschud moeten worden om door 
de teruggekomen Heer hersteld, gereinigd en geheiligd te (kunnen) worden. 
• “Want alzo zegt de HERE der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de 

aarde, en de zee, en het droge doen beven. Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de Wens 
van alle heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heirscharen. Mijn is het zilver, en 
Mijn is het goud, spreekt de HERE der heirscharen. De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van 
het eerste, zegt de HERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HERE der heirscharen.” 
(Haggaï. 2:7-10) 

De hemelen (het koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk: de Gemeente) en de aarde (de wereld) zullen 
door felle oordelen van God en het scherpe Woord van God getuchtigd worden. Dan zal Gods heerlijkheid 
en Zijn overwinning in de Gemeente doorbreken. En deze heerlijkheid van God zal in nog uitnemender 
mate dan in de beginperiode van de Gemeente op aarde geopenbaard worden. 32 
• “Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die (geestelijk gezien) slaapt, en staat op uit de (geestelijke) dood; en Christus zal over 

u lichten. Zie er dan op toe, dat gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, omdat 
de dagen boos zijn. Daarom weest niet onverstandig, maar verstaat, wat de wil van de Here is. En wordt niet 
dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest; sprekende onder elkaar met psalmen, en 
lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Here in uw hart; dankende te allen tijd, over alle 
dingen, God en de Vader, in de Naam van onze Here Jezus Christus.” (Efeze 5:14-20) 

Dan zal de door de Heilige Geest onzichtbaar wedergekomen Engel van het (Bloed)Verbond (zie Mal.3:1) 
de leiding in de 7 Gemeenten van de eindtijd in eigen hand nemen (zie Openb.1:16 en Ef.1:9-10) om de wijzen 
onder hen te leiden in Zijn op Golgotha verwonnen overwinning, nu bijna 2000 jaar geleden. Een overwin-
ning over hun persoonlijke zonden en dood (namelijk: het dood zijn voor, het afgestorven zijn aan, de 
zonde), die Hij hun persoonlijk moet toebedelen als ze zich hebben bekeerd en Hem persoonlijk hebben 
aangenomen als hun Verlosser. 
• “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God (= JaHWeH); want Hij zal u geven die Leraar 

ter gerechtigheid; en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade (= late) regen 33 zoals 
voorheen (zoals in de tijd van de apostelen). En de dorsvloeren zullen vol koren zijn (beeld van ons hart en leven dat overvloedig 
is gezegend met Gods reddend Woord), en de perskuipen van most en olie overlopen (beeld van de grote uitgieting van de Heilige 
Geest). Alzo zal Ik u de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; 
Mijn groot heir (= leger), dat Ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging (geestelijke spijze) eten, 
en prijzen de Naam van de HERE, uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd 
worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël 34 (= Zijn volk, Zijn Gemeente, dus ook de 
Messias-belijdende Joden) ben, en dat Ik de HERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd 
worden in eeuwigheid.” (Joël 2:23-27) 

De Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus, zal in de Gemeente neerdalen zoals in het begin, in de 
apostolische tijd, met grote kracht. Dit gebeuren noemt de Schrift ook wel de Bruiloft van het Lam, dat dus 
op aarde geschieden zal. Ook wel genoemd de Spade-Regen-uitgieting, waarvan wij de eerste druppels 
al ontvangen hebben. 
• “Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, beeld van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die 

voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (= tot Zijn 
geestelijke “vaten” - die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het (Bloed)verbond aan 
Dewelke gij lust hebt (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar, in en door de Heilige Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der 
heirscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (en dus niet in de zonde –of geestelijke 
slaap– blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als de zeep van de vollers 
35. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van alle wijze, geroepen 

en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver (= door 
en door reinigen, tot er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is); dan zullen zij de HERE spijsoffer (beeld van hun woord-
bediening, de zgn. geestelijke spijze) toebrengen in gerechtigheid (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid, zie 
Jl.2:23).” (Maléachi 3:1-3) 

Aan alle wijzen onder Zijn kinderen, die Hem accepteren als een Goudsmid tot loutering (= tot vrijmaking 

 
31 Met “het rechtvaardige en wijze deel van de Gemeente” worden de zgn. “wijze maagden” uit Matth.25:1-13 bedoelt. Zie even-

tueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van E. van den 
Worm. (noot AK) 
 

32 Zie noot 10. 
 

33 De Vroege Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de begintijd van de Gemeente, zie Hand.2:1-4. 

Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd, zie Joël 2:23b + 28-29. (noot AK) 
 

34 Romeinen 2:29, “Maar die is een Jood (of: Israëliet), die het in het verborgen (= in het innerlijk, in het hart) is, 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.” (noot AK) 
 

35 Zie noot 9. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#1-11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/male/3.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/1.html#16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/1.html#9-10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#1-13
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/2.html#1-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#28-29


 

De 7 Geesten van God 

25 

van de zonden) van hun wezen, zal Hij Zijn volbrachte, eeuwige verlossing toebedelen (zie Hebr.9:11-12). 
Dan zal de Gemeente, namelijk de wijzen onder hen, die deelnemen aan Zijn overwinning, zonder vlek 
of rimpel, onberispelijk, worden gemaakt (zie Ef.5:26-27) en zal de Bruiloft van het Lam plaats kunnen 
vinden. De Bruiloft, of éénwording met de Bruidegom (het Hoofd) zal de Bruid (Zijn geestelijk Lichaam) 
heerlijk maken (zie Openb.12:1). Na het Bruiloftsfeest, dat heerlijk gebeuren, waarvan wij ook in Joël 2:23-
27 kunnen lezen, zal Hij Zijn getrouwen roepen tot de arbeid in Hem, namelijk om de Gemeente, die in 
slechte geestelijke staat verkeert, te herstellen. 
• “Laat uw lenden omgord zijn (met de waarheid van Gods Woord en met de Geest der Waarheid, zie Ef.6:14a), en de kaarsen 

brandende (= weest –geestelijk– wakker). En zijt gij de mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederko-
men zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknech-
ten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen 
doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nachtwake, en komt in de derde 
(nacht)wake, en vindt hen alzo (wakende), zalig zijn dezelve dienstknechten.” (Lukas 12:35-38) 

Uit deze verzen leren wij, dat de Bruiloft van het Lam hier op aarde plaats zal hebben, want Hij komt na 
het Bruiloftsfeest terug naar Zijn wakende arbeiders en doet ze met Hem aanzitten en Hij zal ze tijdens de 
maaltijd dienen. Wat dit geestelijk zeggen wil, leren wij van Johannes 4:31-34. Bovendien houdt men in 
de hemel geen “nachtwake”. Dit doet men ‘s nachts tegen vijanden, dus hier op aarde. 
• “En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi (= Meester), eet. Maar Hij zei tot hen: Ik heb een spijs 

om te eten, die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkaar: Heeft iemand Hem te eten gebracht? Jezus 
zei tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe de wil van Degene, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbrenge.” (Johannes. 
4:31-34) 

Met andere woorden: Als Hij terug is gekomen van de Bruiloft, zal Hij Zijn arbeiders persoonlijk Zijn 
opdrachten tot de geestelijke arbeid geven. Pas dan zal Hij, Zijn Bruid als Zijn aardse instrument gebrui-
kend, de oorlog tegen satan en zonde in de Gemeente kunnen beginnen (zie Openb.12:7-11). Door Zijn groot 
licht (en dus inzicht) van Woord en Geest in de Gemeente wordt de zevenkoppige zondedraak (zie Openb. 
12:3) in de Gemeente openbaar (zie Matth.10:26) en kan die door Zijn Woord en Geest bestreden en versla-
gen worden. Deze oorlog in de Gemeente zal een scheiding bewerkstelligen tussen de wijzen, die de 
goddelijke tucht van de Here aannemen, en de dwazen, die haar verwerpen en kittelachtig van gehoor 
zullen worden (zie 2Tim.4:3-4) en zich zullen afscheiden (zie Matth.13:30 + 47-50, 22:11-14 en Jes.33:14-17) en an-
dere zachte heelmeesters zoeken. Na het geestelijk herstel van de Gemeente zal de, door de Geest (dus 
onzichtbaar), teruggekomen Heer en Engel van het (Bloed)verbond de wereldwijde opwekking leiden. 
• “En daarna (= na het geestelijk herstel van de Gemeente) zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle 

vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen 
gezichten (= visioenen) zien; ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden (letterlijk: slaven en slavinnen, dit 
zijn, geestelijk gezien, de geringsten in de Gemeente), zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen 
geven in de hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en 
de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEREN komt. En het zal geschieden, al wie de Naam 
van de HERE zal aanroepen, zal behouden worden; want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, 
gelijk als de HERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HERE zal roepen.” (Joël 2:28-32) 

De woorden, dat Hij Zijn Geest OVER ALLE VLEES zal uitgieten, vertellen ons, dat het Licht van Woord 
en Geest de gehele wereld zal beschijnen en tot een wereldwijde opwekking zal leiden. Ook een ander 
Schriftgedeelte profeteert / voorspelt dit: 
• “En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Eén gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn 

hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende 
met een luide stem tot Degene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu 
gekomen, omdat de oogst (van zielen) der aarde rijp is geworden. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de 
aarde, en de aarde werd gemaaid.” (Openbaring 14:14-16) 

Deze wereldwijde opwekking zal gelijktijdig gebeuren met de terugkeer van GEHEEL Israël naar Ka-
naän, gedurende de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9:27 (zie ook Ezech.39:25-29 en 37:1-14, wat 
gaat over de tot leven gekomen ‘dorre doodsbeenderen’), dus een periode van 3½ jaar. Dan zullen velen uit de 
verloren gewaande 10 stammen van Israël als christenen, als “Messias-belijdende gelovigen”, naar het 
voor Israël bevrijde Midden-Oosten terugkeren en zullen vanuit Jeruzalem grote opwekkingsdiensten hou-
den (zgn. “outreaches”). De volgende verzen spreken van een opwekking in de laatste dagen in Israël: 
• “En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEREN zal vastgesteld zijn op den 

top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelve zullen alle heidenen toevloeien. 
En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot de berg des HEREN, tot het huis van de 
God van Jakob, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet 
uitgaan, en des HEREN woord uit Jeruzalem.” (Jesaja 2:2-3) 

Verder ook: 
• “En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” (Jesaja 60:3) 

Deze tekst vertelt ons, dat Gods dienstknechten een heerlijke, goddelijke uitstraling en charisma zullen 
hebben, waardoor zelfs koningen aangetrokken worden. 
• “Te dien dage zal des HEREN SPRUIT (beeld van de ware Gemeente) zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht van 

de aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering van degenen, die het (oordeel) ontkomen zullen in Israël. En het zal 
geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een ieder, 
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die geschreven is ten leven te Jeruzalem; als de Here zal afgewassen hebben de drek (beeld van de begane zonden) 
van de dochters van Sion, en de bloedschulden (beeld van de zondige staat) van Jeruzalem zal verdreven hebben uit 
derzelver midden, door de Geest van oordeel, en door de Geest van uitbranding.” (Jesaja 4:2-4) 

Dan wordt het bekeerde deel van Israël een sieraad en een heerlijkheid, een heilig volk van God en zal 
het (nog) onbekeerde deel tot jaloersheid verwekken!! Halleluja!! 
• “En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloos-

heden afwenden van Jakob.” (Romeinen 11:26) 

De 6de openbaringsvorm van de Heilige Geest: 

De Geest van absolute heiligmaking en rechtvaardigmaking (tot de volmaaktheid toe) 

De heiligmaking en volmaking in Christus 
Nu de oude, zondige mens is afgestorven (zie 1Petr.2:24) kan de Geest van Jezus Christus ons absoluut 
heiligmaken en vervolmaken. 
• “...Het Evangelie van God,... van Zijn Zoon,... “Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest 

der Heiligmaking.” (Romeinen 1:1b-4a) 

• “Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galátië, Kappadócië, Azië 
en Bithynië, de uitverkorenen (= zij die uitverkoren zijn om Zijn aardse roeping te delen) naar de voorkennis van God de 
Vader, in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus.” 
(1 Petrus 1:1-2) 

• “Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligma-
king, en verlossing.” (1 Korinthe 1:30) 

• “Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van 
Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, 
die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord van God; namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest 
van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; aan wie God heeft willen 
bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus 
onder u, de Hoop der heerlijkheid; Dewelke wij verkondigen, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder 
mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus; waartoe ik ook arbeide, 
strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.” (Colossenzen 1:24-29) 

Gods volk moet WETEN welke beloften van volmaaktheid en heerlijkheid God heeft gegeven 
Gods Evangelie moet aan Zijn kinderen bekendmaken welke rijkdom van heerlijkheid verborgen is voor 
de aan de zonde ontrukte mens, namelijk de volmaaktheid in Christus 36. Wij kunnen deze geestelijke 
staat pas verkrijgen als Gods Woord ons denken heeft vernieuwd tot het denken van Christus. Wij moeten 
dus weten, dat dit zo is. 
• “Want wie heeft de zin van de Here gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin (letterlijk: het denken) 

van Christus.” (1 Korinthe 2:16) 

• “En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed (letterlijk: van 
uw denken)...” (Romeinen 12:2) 

Jezus wil ons niet alleen goddelijk leven geven, maar dit leven in overvloed geven (zie Joh.10:10). 
• “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God (= JaHWeH); want Hij zal u geven die Leraar 

ter gerechtigheid; en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spade (= late) regen zoals voorheen 
(zoals in de tijd van de apostelen). En de dorsvloeren zullen vol koren zijn (beeld van ons hart en leven dat overvloedig is gezegend 
met Gods reddend Woord), en de perskuipen van most en olie overlopen (beeld van de grote uitgieting van de Heilige Geest). 
Alzo zal Ik u de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn 
groot heir (= leger), dat Ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging (geestelijke spijze) eten, en 
prijzen de Naam van de HERE, uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd 
worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël 37 (= Zijn volk, Zijn Gemeente, dus ook de 
Messias-belijdende Joden) ben, en dat Ik de HERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd 
worden in eeuwigheid.” (Joël 2:23-27) 

De Here wil niet alleen ons denken vernieuwen, maar ons ook geloof geven in Zijn beloften van volmaakt-
heid. 
• “Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Here Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, 

houde niet op voor u te danken, u gedenkende in mijn gebeden; opdat de God van onze Here Jezus Christus, de 
Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring in Zijn kennis; namelijk verlichte ogen van 
uw verstand, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid 
van Zijn erfenis in de heiligen; en welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht zij aan ons, die geloven, 
naar de werking van de sterkte van Zijn macht, Die Hij gewrocht (= volbracht) heeft in Christus, als Hij Hem uit de 
dood heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in de hemel; verre boven alle overheid, en macht, 
en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toeko-
mende; en heeft alle dingen (aan) Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd 
boven alle dingen; welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Degene, Die alles in allen vervult.” (Efeze 1:15-22) 

 
36 Zie eventueel onze GRATIS studie “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

37 Zie noot 34 en/of onze GRATIS studie “Gij, volk van Israël, ontwaakt !” van E. van den Worm. (noot AK) 
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Wij moeten in deze Goddelijke beloften GELOVEN 
Het Woord zegt ons, dat ons geschiedt naar ons geloof (zie Matth.9:29). Wij worden gerechtvaardigd door 
ons geloof (zie Rom.3:22). Wij moeten dus geloven, dat dit zo is. In bovenstaande Bijbeltekst (van Ef.1:19) 
lezen we, dat wij de uitnemende grootheid van Zijn vernieuwende krachten verkrijgen / ontvangen als wij 
Zijn Woord / beloften geloven. Hij schenkt Zijn beminden in de eindtijd geloof in deze goddelijke genade-
gave (in dit goddelijke geschenk) door hun voorhoofden (= hun denken) te verzegelen, zodat zij Zijn Woord 
onvoorwaardelijk geloven en God hen kan binnenleiden in Zijn volmaaktheid en heerlijkheid. 
• “En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij 

riep met een luide stem tot de 4 engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: 
Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verze-
geld hebben aan hun voorhoofden.” (Openbaring 7:2-3) 

Onze vernieuwing door de Geest, tot de volmaaktheid toe 
Hij geeft ons deze rijkdom en godzaligheid niet omdat wij ons best doen, maar door de vernieuwende 
werking van de Heilige Geest van Jezus Christus, ons deelgevende aan de opstandingsnatuur door we-
dergeboorte uit God en verdere vernieuwing, die Hij ons overvloedig wil geven, ons zo de erfenis in God 
gevend. Deze absolute heiligmaking / volmaking moet dus geschieden door de werking van de Heilige 
Geest van Jezus Christus. 
• “Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HERE der heirscharen” 

(Zacharia 4:6). 

• “Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft 
Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartig-
heid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest; Dewelke Hij over ons rijkelijk heeft 
uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker; opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen 
zouden worden naar de hope van het eeuwige leven.” (Titus 3:4-7) 

Wat onze goddelijke erfenis is, vinden wij in Romeinen 8 vers 17: 
• “En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Chris-

tus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden”. 

Zoals God ook tegen Abram zei: “Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot” (Gen.15:1). 
Met Abram erven wij dus God (zullen wij de eigenschappen van God, door erfenis, verkrijgen) en met God 
ook de zalving (roeping) van Jezus Christus, namelijk Zijn aardse en hemelse roeping. Christus (in het 
Grieks: Christos, in het Hebreeuws: Messias) betekent Gezalfde; dus de zalving van Christus in ons is 
het goddelijk instrument tot priesterschap hier op aarde en tot koningschap in de eeuwigheid van de toe-
komst (eerst in het 1000-jarig Rijk 38 en daarna in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde). “Ik maak alle 
dingen nieuw”, zegt God in Openbaring 21:5. Deze nieuwe natuur, die wij als opstandingskinderen krijgen, 
is de Goddelijke Natuur. 
• “Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de 

kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare 
beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlo-
den zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.” (2 Petrus 1:3-4) 

• “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als 
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze 
hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.” (1 Johannes 3:2-3) 

Het is de Geest van Jezus Christus, Die de vrucht van het NIEUWE LEVEN in ons tot wasdom / groei laat 
komen en in ons doet rijpen. 
• “Maar de vrucht van de Geest 39 is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, matigheid (NBG: zelfbeheersing).” (Galaten 5:22) 

Wij hebben dan de natuur van Christus, de natuur van de Gezalfde, verkregen. 
• “Maar doet aan de Here Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.” (Romeinen 13:14) 

• “Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de 
begeerlijkheden der verleiding; en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed (= in uw denken), en 
de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:22-24) 

• “Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en (tot de eenheid) van de kennis van de Zoon van God, 
tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus.” (Efeze 4:13) 

• “Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle 
zou kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de 
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.” (Efeze 3:17-19) 

• “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft weder-
geboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Tot een onverderfelijke, en 
onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht van God bewaard 
wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in de laatste tijd.” (1 Petrus 1:3-5) 

• “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles 

 
38 Zie noot 13. 
39 Zie noot 3. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/9.html#29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/3.html#22
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/1.html#19
https://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/15.html#1


 

De 7 Geesten van God 

28 

nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons 
de bediening van de verzoening gegeven heeft.” (2 Korinthe 5:17-18) 

Er staat in bovenstaande tekst geschreven: “…als iemand IN Christus is…”. Dat is dus niet degene die 
(alleen maar) in Christus gelooft, maar degene die in de Christusnatuur (gedrenkt) is, die is waarlijk 
een nieuw schepsel. In Mattheüs 5:48 raadde de Here Jezus ons aan: “Weest dan gij volmaakt gelijk uw 
Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”. Deze vernieuwing omvat heel ons wezen: onze geest, ziel en 
lichaam. 
• “En de God van vrede Zelf heilige u geheel en al (= volmaakt); en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam 

(dus: de gehele mens) worde onberispelijk bewaard in de toekomst (letterlijk: in de tegenwoordigheid) van onze Here Jezus 
Christus. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.” (1 Thessalonicenzen 5:23-24) 

Het Griekse woord, dat in de Staten- en NBG vertaling is vertaald met “(toe)komst” is “parousiai”. Dit woord 
kan ook vertaald worden met “tegenwoordigheid”, wat mijns inziens in bovenstaande tekst de juiste ver-
taling is, omdat de Here ons moet bewaren tegen satans listen in deze tegenwoordige tijd. Lichaam, ziel 
en geest –de gehele mens– wil Hij heiligen (vernieuwen) en bewaren. De vernieuwing / verandering van 
ons lichaam geschiedt bij de opstanding van de doden (zie 1Kor.15:51-52), vlak voor Zijn (zichtbare) weder-
komst op de wolken om hier op aarde het 1000-jarig Rijk 40 te vestigen. Dan zal dit opgestane en veran-
derde lichaam de heerlijkheid van Christus openbaren. 

Wij zullen ook de heerlijkheid van God ontvangen 
• “Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en bewonderd te worden in allen, die 

geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in die dag.” (2 Thessalonicenzen 1:10) 

• “Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Die oren heeft om te horen, 
die hore.” (Mattheüs 13:43) 

• “Want ik houde het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die 
aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring van 
de kinderen Gods.” (Romeinen 8:18-19) 

• “Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, (om aan) het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene (zou) zij onder vele broeders. En die Hij te voren verordineerd heeft, 
dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerecht-
vaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” (Romeinen 8:29-30) 

• “En zij (= de Bruid van het Lam) had de heerlijkheid van God...” (Openbaring 21:11) 

Gods heerlijkheid zal in de eindtijd, in Zijn bruid, openbaar zijn / worden 
Deze vernieuwing / verandering houdt bij de opstanding van het lichaam een verheerlijkte uitstraling in, 
maar ook in de eindtijd zal dit NIEUWE (Goddelijke) LEVEN zich in en door ons heen openbaren. 
• “STA OP (uit de geestelijke [zonde]slaap), in de kracht van de Heer], word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid 

van de HERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over 
u zal de HERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” (Jesaja 60:1-2) 

• “En er werd een groot teken gezien in de hemel (= het koninkrijk der hemelen, namelijk: de Bruid / Bruidsgemeente hier op aarde); 
namelijk een vrouw 41 (= de vrouw van het Lam), bekleed met de zon (beeld van de Vader); en de maan (beeld van de Zoon) 
was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren (beeld van de Heilige Geest).” (Openbaring 12:1) 

Hier zien wij de Bruid van het Lam verheerlijkt in het Koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk in de 
Gemeente. In de eindtijd zal de Heer collectief Zijn Gemeente herstellen. Johannes zag namelijk op Pat-
mos (in de Geest) de Here Jezus Christus, als de Hogepriester van God, tot Zijn 7 eindtijd-gemeenten 
komen en de leiding van die Gemeenten persoonlijk in handen nemen. 
• “En Hij had 7 sterren (engelen, namelijk de leiders van de 7 gemeenten van de eindtijd, zie Openb.1:20) in Zijn rechterhand; en 

uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.” 
(Openbaring 1:16) 

• “Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen 
had in Zichzelf. Om in de volheid der tijden (= in de eindtijd) de leiding van alle dingen onder één Hoofd, in Christus, 
samen te vatten, beide wat in de hemel (= het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente) is, en dat op de aarde (= de 
wereld) is.” (Efeze 1:9-10, letterlijk vertaald) 

Door Zijn Heilige Geest komt Hij dan onzichtbaar in ons midden. 
• “En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël 42 (= Mijn volk, Mijn Gemeente, dus ook de Messias-belijdende Joden) ben, 

en dat Ik de HERE, uw God (= JaHWeH), ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeu-
wigheid.” (Joël 2:27) 

Dan zal Hij velen uit de 7 (eindtijd)gemeenten tot Zijn overwinning leiden en de grote wereldwijde opwek-
king tot stand brengen door Zijn getrouwe arbeiders heen. 

Deze heiligmakende en volmakende krachten van de Heilige Geest van Jezus Christus ontwikkelen 
zich niet automatisch in de christen. Wij hebben mee te werken. 
1) “Komt dan, en 

 
40 Zie noot 13. 
41 Zie noot 6. 
42 Zie noot 37. 
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2) laat ons samen rechten, zegt de HERE (= God wil met medewerking van ons de zaken bezien); 
3) al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen 

worden als witte wol.” (Jesaja 1:18) 

• “Trekt niet een ander juk aan (= vormt geen ongelijk span) met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid met de 
ongerechtigheid gemeen, en welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En welke overeenstemming is 
er tussen Christus met Belial, of welk deel heeft de gelovige (gemeen) met de ongelovige? Of wat samenvoeging (of: 
gemeenschappelijke grondslag) heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; 
gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij 
zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Here, en raakt niet aan 
hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, 
zegt de Here, de Almachtige.” (2 Korinthe 6:14-18) 

• “Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van vlees (= van de 
vleselijk ingestelde mens) en van (de zondige, menselijke [en eventueel duivels beïnvloede]) geest, voleindigende de heiligmaking 
in de vreze Gods.” (2 Korinthe 7:1) 

• “Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het 
lichaam doodt, zo zult gij leven.” (Romeinen 8:13) 

• “Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeer-
lijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn van God komt over de kinderen der onge-
hoorzaamheid; in dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles 
af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, omdat 
gij uitgedaan (= afgelegd) hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd 
wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Degene, Die hem geschapen heeft; waarin niet is Griek en Jood, besnij-
denis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan, als 
uitverkorenen van God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goedertierenheid, 
ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; verdragende elkaar, en vergevende de één de ander, zo ie-
mand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit 
alles doet aan de liefde, dewelke is de band van volmaaktheid. En de vrede van God heerse in uw harten, tot welke 
gij ook geroepen zijt in één lichaam; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; 
leert en vermaant elkaar, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Here met aangenaam-
heid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Here Jezus, 
dankende God en de Vader door Hem.” (Colossenzen 3:5-17) 

Ook moeten wij, geestelijk gezien, hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid, naar Zijn volmaakt-
heid 
• “Zalig zijn (zij) die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheüs 5:6) 

• “Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig 
wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding uit de (geestelijke) dood.” (Filippenzen 3:10-11) 

• “Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn 
tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij de gehele dag tot mij zeggen: Waar is uw God?” (Psalm 42:2-3) 

• “Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Here zien zal; toeziende, dat niet 
iemand verachtere (= zal afzwakken of afvallen) van de genade Gods; dat niet enige wortel van bitterheid, opwaarts 
spruitende, beroerte make en door dezelve velen verontreinigd (of: besmet) worden.” (Hebreeën 12:14-15) 

Wij hebben dus te hongeren en te dorsten (namelijk: sterk te verlangen) naar dit alles. Wij hebben 
verder de Geest, onze Leidsman, te gehoorzamen. 
• “Ziet, Ik zende een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op deze weg, en om u te brengen tot de plaats, 

die Ik bereid heb. Hoedt u voor Zijn aangezicht, en weest Zijn stem gehoorzaam, en verbittert Hem niet; want Hij 
zal ulieder overtredingen niet vergeven; want Mijn Naam is in het binnenste van Hem. Maar zo gij Zijn stem naar-
stiglijk (= nauwgezet) gehoorzaamt, en doet al wat Ik spreken zal, zo zal Ik de vijand van uw vijanden, en de tegenpartij 
van uw tegenpartijen zijn.” (Exodus 23:20-22) 

• “Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods.” (Romeinen 8:14) 

• “Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen.” (Galaten 5:25) 

• “Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle 
last, en de zonde, die ons (zo) lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld 
is; ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voor-
gesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon van 
God. Want aanmerkt Deze, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij 
niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog niet tot bloedens toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde.” 
(Hebreeën 12:1-4) 

Zo groeit de liefde van God, de band van volmaaktheid, in ons wezen tot eeuwige volkomenheid. 
• “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is 

niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen 
kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij 
gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij 
profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan 
worden.” (1 Korinthe 13:4-8) 

• “Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van 
Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente; Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, 



 

De 7 Geesten van God 

30 

die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord van God; namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest 
van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; aan wie God heeft willen 
bekend maken, welke zij de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is 
Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Dewelke wij verkondigen, vermanende een ieder mens, en lerende een 
ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus; waartoe ik ook 
arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.” (Colossenzen 1:24-29) 

Samenvatting: 
1.  Wij hebben te weten, dat God ons vervolmaken, namelijk volkomen heilig maken wil. 
2. Wij hebben mee te werken aan deze heiligmaking / volmaking. 
3.  Wij hebben te geloven, dat dit zo is. 
4. Wij hebben te hongeren en te dorsten, namelijk: sterk hiernaar te verlangen. 
5.  Wij hebben de Geest te gehoorzamen, op de Weg van heiligmaking. 
6.  Deze absolute heiligmaking en volmaking moet door ons GEHEEL van de Heilige Geest worden ver-

wacht. 

De 7de openbaringsvorm van de Heilige Geest: 

De Geest van volmaaktheid en Goddelijke heerlijkheid 

De eindtijd-heerlijkheid van de Bruid van het Lam 
In de eindtijd wordt deze Geest (van volmaaktheid en Goddelijke heerlijkheid) uitgestort over het 
hiertoe toebereide deel van de Gemeente. In de eerste plaats over de 144.000 arbeiders van de Here, 
die Hij verkregen heeft uit de 12 stammen van Israël, behalve uit de stam van Dan. In deze stam heeft de 
Here God niemand kunnen selecteren voor deze eindtijdfunctie en eindtijdstaat, omdat onder de leden 
van deze stam niemand de totale kruisweg heeft willen ondergaan, de totale loutering (namelijk: de totale 
vrijmaking van zonden) in en door het Vuur van de Heilige Geest. 
• “En hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde, houdende de 4 winden der aarde, opdat geen 

wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van 
de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met een luide stem tot de 4 engelen, welke 
macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,  zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch 
de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde 
het getal van degenen, die verzegeld waren: 144.000 waren verzegeld uit alle (12) geslachten van de kin-
deren Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren 12.000 ver-
zegeld; uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld; uit 
het geslacht van Nafthali waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld; uit het 
geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht 
van Issaschar waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht van 
Jozef waren 12.000 verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:1-8) 

In Openbaring 14 lezen wij meer over deze groep van eerstelingen van het Lam. 
• “En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem 144.000, hebbende de Naam van Zijn Vader 

geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als 
een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen 
een nieuw gezang voor de troon, en voor de 4 dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan 
de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maag-
den; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerste-
lingen van God en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor de troon 
van God.” (Openbaring 14:1-5) 

Maar ook de Bruid van het Lam zelf –waar deze 144.000 (in geestelijke zin) uit voortkomen 43, nadat ze 
zich door de krachtswerking van de Heilige Geest (in positieve zin) hebben onderscheiden van het gees-
telijke lichaam van de Bruid (die nu, na haar geestelijk huwelijk, de Vrouw van het Lam 44 is), nadat ze (in 
de geest) gemeenschap heeft gehad met de teruggekomen Bruidegom– kent deze algehele loutering 
(namelijk: het vrijgemaakt zijn van zonden) en groei in de Christus-natuur, hoewel wat dit laatste betreft 
niet in de volmaaktheid van de 144.000. Immers, ze moet hiertoe geestelijk nog gevoed worden (zie Openb. 

 
43 Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn –reeds op deze aarde– gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn 

Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openb.12:2) 
van de geestelijke zonen, de 144.000 (die –in geestelijke zin natuurlijk– “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING 
en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom. 
In het natuurlijke leven wordt –na gemeenschap, bevruchting en geboorte– een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn 
geweest in de moederschoot. Hier –in geestelijk opzicht– is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam 
van de Bruid / Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, 
wordt deze zoon OPENBAAR (= 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 (= manifesteert zich) in de status van “een 
VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon”. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef.4:13). 
• Zie eventueel onze GRATIS studie “De geboorte van de mannelijke zoon” en/of “De mannelijke zoon in het boek Esther” 

van H. Siliakus (noot AK) 
 

44 Zie noot 6. 
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12:6). Ze is wel totaal gereinigd van alle zondemacht, en dus, geestelijk gezien, zonder vlek of rimpel, heilig 
en onberispelijk gemaakt door deelname aan de wassing in (en dus de reiniging door) het Bloed van het 
Lam. 
• “Opdat Hij haar (= de Gemeente) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het badwater van 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 (beeld van de Bruid / Bruidsgemeente).” (Efeze 5:26-27) 

Wij zien de heerlijkheid van de Bruid in Openbaring 12 vers 1: 
• “En er werd een groot teken gezien in de hemel (= het koninkrijk der hemelen, namelijk: de Bruid / Bruidsgemeente hier op aarde); 

namelijk een vrouw 45 (= de vrouw van het Lam), bekleed met de zon (beeld van de Vader); en de maan (beeld van de Zoon) 
was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren (beeld van de Heilige Geest).” 

Dit teken wordt in de eindtijd gezien in de hemel, namelijk in het koninkrijk der hemelen op aarde, in de 
Gemeente dus, waar de zondedraak (zie vers 3), vanwege het charismatische licht van de Geest in de 
Gemeente, door wordt geopenbaard. Dit uitverkoren deel van de Gemeente is dan bekleed met de drie-
voudige heerlijkheid van de almachtige God: van de Vader (zon), van de Zoon (maan), Zijn bloedverzoe-
ning, en van de Heilige Geest (de kroon met 12-sterren). Deze Bruid van het Lam heeft de Here God 
verkregen uit alle volkeren, natiën en tongen, hetgeen wij ook uit Lukas 14:21-24 kunnen opmaken, maar 
naar mijns inziens vooral uit (het nageslacht van) de 12 stammen van Israël (zie Hos.3:4-5). Andere Schrif-
tuurlijke uitspraken over deze Goddelijke heerlijkheid vinden wij in 1 Petrus 1:3-5. Deze onverderfelijke erfe-
nis wordt in de eindtijd geopenbaard, namelijk in en door de Bruiloft van het Lam, de grote gemeenschap 
met de almachtige Geest van de Here Jezus Christus (de zgn. uitgieting van de ‘Spade-Regen’ of ‘Heilige 
Geest’). 
• “Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest 

van God rust in u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt” (1 Petrus 
4:14) 

De Geest der Heerlijkheid, de Geest van God, rust dan in dezulken. 
• “Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de 

kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare 
beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlo-
den zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.” (2 Petrus 1:3-4) 

God belooft om ons de goddelijke (= Zijn) natuur te geven, nadat wij van onze natuurlijke, zondige natuur 
zijn verlost, door deelname aan het volbrachte werk van het Lam van God (wat voor ons persoonlijk bete-
kent: het [af]sterven aan het oude, zondige, aardsgerichte leven). 
• “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de 

inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 
opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 
en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.” 
(Efeze 3:16-19) 

Dan is de liefde van God in ons uitgestort, in al haar 4 goddelijke dimensies (namelijk: in haar 
breedte, haar lengte, haar diepte en haar hoogte), en de volheid van God woont dan IN ons. 
• “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Eén zijn; Ik in 

hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen 
liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.” (Johannes 17:22-23) 

Jezus wil ons de heerlijkheid geven, die Hijzelf ook van de Vader heeft gekregen, door de volmaakte 
gemeenschap met de Zoon en de Vader, in de Geest. Dan zal het zo gevormde deel van de Gemeente 
een hechte eenheid vormen. 
• “Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Die oren heeft om te horen, 

die hore.” (Mattheüs 13:43) 

De rechtvaardigen zullen in de eeuwigheid blinken als de zon! 
• “En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Chris-

tus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” (Romeinen 8:17) 

• “Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig 
te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij 
ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, 
dezen heeft Hij ook verheerlijkt.” (Romeinen 8:29-30) 

Als wij (opr)echt Gods kinderen zijn, zullen wij God erven (= “bezitten”; namelijk de eigenschappen van 
God –door erfenis– verkrijgen), maar God moet ons ook (volkomen) bezitten (= volkomen in bezit mo-
gen nemen) zodat Hij ons tot leden kan maken van het Lichaam van Christus, van de Messias, en Hij zal 
ons dan, in de ware zin van het woord, gelijkvormig maken aan het Beeld van de Zoon van God, zodat 
Jezus, de Zoon, de Eersteling (zie 1Kor.15:20) wordt onder vele broeders (zie Jak.1:18b en Openb.14:4b) en dus 
niet langer de eniggeboren Zoon van God zal zijn (al worden wij mensen, zowel manlijk als vrouwelijk, 
nooit Zonen met een hoofdletter, maar zonen met een kleine letter en voeren wij, als Zijn Lichaam, alleen 
uit wat Hij, als ons Hoofd, ons opdraagt). 
• “Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, 

 
45 Zie noot 6. 
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hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.” (1 Korinthe 12:13) 

Hij wil ons geheel en al –dus voor 100%, naar lichaam, ziel en geest– drenken in de Heilige Geest, iets, 
wat wij ook kunnen lezen in Ezechiël 47:1-5. 
• “De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, aldaar is vrijheid (van de zondemacht / zonde). En wij allen, 

met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde 
beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren Geest.” (2 Korinthe 3:17-18) 

Wij worden in gedaante veranderd naar het Beeld van de Here God almachtig, niet ineens, maar van dag 
tot dag tot dag (zie 2Kor.4:16). 
• “En Ik zal haar (= de Bruid) wezen, spreekt de HERE (= JaHWeH), een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid 

wezen in het midden van haar (= in het midden van dat geestelijk lichaam, de Bruid van het Lam).” (Zacharia 2:5) 

De Here God wil ons wezen tot een vurige muur rondom (tot volledige bescherming van de satanische 
aanvallen van de vijand) en tot heerlijkheid in ons innerlijk wezen. 
• “En boven dit alles doet aan de (goddelijke) liefde, dewelke is de band van volmaaktheid.” (Colossenzen 3:14) 

Hij wil ons Zijn goddelijke liefde (in het Grieks: agapè) geven, die het teken is van de band van volmaakt-
heid. 
• “Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de 

heidenen, welke is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid; Dewelke wij verkondigen, vermanende een ieder mens, 
en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus; 
Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.” (Colossenzen. 1:27-29) 

Christus in ons, de Hoop der heerlijkheid. Hij wil ons volmaakt maken / doen zijn in Christus. 
• “En buiten alle twijfel, de verborgenheid (eerst verborgen, later –in de eindtijd– openbaar) van de godzaligheid (NBG: de 

godsvrucht = de Goddelijke natuur) is groot; God is geopenbaard in het vlees (= in de mens), (en die mens) is gerechtvaardigd 
(= rechtvaardig gemaakt) in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, 
is opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timotheüs 3:16) 

De Godzaligheid, die eerst nog verborgen in ons aanwezig is, dus (voor onszelf en/of anderen) niet te 
zien, wil Hij in ons vlees openbaren. Hij wil ons rechtvaardig maken in en door de Heilige Geest. Verdere 
Schriftuurlijke uitspraken over deze heerlijkheid van de Bruid in de eindtijd kunnen wij lezen in Openbaring 
12:1 (deze tekst hebben wij op blz. 31 al vermeld en nader bekeken). 
• “En Ik zal haar (= de Bruid of Bruidsgemeente) wezen, spreekt de HERE (= JaHWeH), een vurige muur rondom; en Ik zal 

tot heerlijkheid wezen in het midden van haar (= in het midden van dat geestelijk lichaam, de Bruid van het Lam).” (Zacharia 
2:5) 

• “Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en het huis van uw vader. Zo zal de Koning lust 
hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Here is, zo buig u voor Hem neer. En, dochter van Tyrus, de (geestelijk) 
rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. De Dochter van de Koning is geheel verheerlijkt 
inwendig; haar kleding is van gouden borduurwerk (beeld van de uitwendige verheerlijking). In gestikte klederen (= in 
kleurrijk geborduurde gewaden) zal zij tot de Koning geleid worden; de jonge dochters, die achter haar zijn, haar metge-
zellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan 
in het paleis van de Koning.” (Psalm 45:11-16) 

• “STA OP (uit de geestelijke slaap [het gevolg van zonde en zondemachten], in de kracht van de Heer), word verlicht, want uw Licht 
komt, en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donker-
heid de volken; doch over u zal de HERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen 
(hier: de volken) zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” (Jesaja 60:1-3) 

Gods heerlijkheid gaat over Zijn Bruid op, over het Nieuwe Jeruzalem 46, waaraan Hij in de eindtijd begint 
te bouwen. De volkeren zullen tot haar licht gaan en koningen tot de glans, die in haar is opgegaan. 
• “Ik ben zeer vrolijk in de HERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des 

heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad ver-
siert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap (of: tooisel).” (Jesaja 61:10) 

Hier wordt de Bruiloft van het Lam 47 bezongen èn de heerlijkheid van de heilsklederen van de Bruid èn 
haar mantel van gerechtigheid (zie Openb.19:8). 
• “De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste, zegt de HERE der heirscharen 48 en in 

deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HERE der heirscharen.” (Haggaï 2:10) 

De heerlijkheid van de Bruidsgemeente van de eindtijd is groter dan de heerlijkheid van de eerste 
Gemeente. 49 
• “En er zullen heilanden (namelijk: verlossers) op de berg Zion opkomen, om Ezaus gebergte (beeld van wereldsgezinde 

christenen) te richten; en het koninkrijk zal des HEREN zijn.” (Obadja 1:21) 

De Here zal in de eindtijd verlossers (heilanden; dit zijn heelmeesters, die mensen –geestelijk– gezond 
maken) aan de Gemeente geven om haar van alle demonie en zondebanden te verlossen. Wij hebben 
naar deze volmaakte godzaligheid te jagen, te hongeren en te dorsten. Deze volmaakte godzaligheid 
komt niet automatisch. 

 
46 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”, van 

E. van den Worm. (noot AK) 
 

47 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm. (noot AK) 
 

48 Zie noot 2. 
49 Zie noot 10. 
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• “Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” (Mattheus 5:6) 

• “Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig 
wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding uit de (geestelijke) dood. Niet dat ik het alrede ge-
kregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus 
Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik het zelf (reeds) gegrepen heb. Maar één ding doe ik, verge-
tende, hetgeen achter (mij) is, en strekkende mij tot hetgeen voor (mij) is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van de 
roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus” (Filippenzen. 3:10-14) 

De eeuwige bruiloft en heerlijkheid van de Bruid, de Vrouw van het Lam: 
• “Want èn Hij, Die heiligt, èn zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt 

hen broeders te noemen. Zeggende: Ik zal Uw Naam Mijn broeders verkondigen; in het midden van de Gemeente 
zal Ik U lofzingen. En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen. En wederom: Zie daar, Ik en de kinderen, 
die God Mij gegeven heeft.” (Hebreeën 2:11-13) 

• “Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij (= de Zoon) het Koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben; 
wanneer Hij zal tenietgedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. Want Hij moet als Koning heersen, 
totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand, die tenietgedaan wordt, is de dood. 
Want Hij heeft alle dingen (onder) Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderwor-
pen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt (= dat het niet voor JaHWeH, de Vader, geldt), Die Hem (= de Zoon) 
alle dingen onderworpen heeft. En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden aan Degene, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.” (1 Korinthe 
15:24-28) 

• “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als 
Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze 
hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.” (1 Johannes 3:2-3) 

• “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, 
en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit 
de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel, zeg-
gende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf 
zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch 
rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op de troon zat, zei: 
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij 
sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de 
fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal 
Mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en 
tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; 
hetwelk is de tweede dood. En tot mij kwam één van de 7 engelen, die de 7 fiolen hadden, welke vol geweest 
waren van de 7 laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw 
van het Lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het 
heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid van God, en haar licht was 
de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. En zij had een grote en hoge 
muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen van 
de 12 geslachten van de kinderen van Israël. Van het oosten waren 3 poorten, van het noorden 3 poorten, van het 
zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten 50. En de muur van de stad had 12 fundamenten, en in dezelve de 
namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou 
meten, en haar poorten, en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En 
hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadiën 51; de lengte, en de breedte, en de hoogte van dezelve waren 
even gelijk 52. En hij mat haar muur op 144 ellen 53, naar de maat van een mens, welke de engel was. En het 
gebouw van haar muur was Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van 
de muur van de stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was Jaspis, het tweede 
Saffier, het derde Chalcédon, het vierde Smaragd. Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, 
het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst. En de 
12 poorten waren 12 paarlen, een iedere poort was elk uit één paarl; en de straat van de stad was zuiver goud; 
gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelve; want de Here, de almachtige God, is haar tempel, en het 
Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid van God 
heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de 
koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden des 
daags; want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de volken daarin brengen. En in 
haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het 
boek des levens van het Lam.” (Openbaring 21:1-27) 

 

 
50 Deze poorten zijn m.i. achter elkaar, overeenkomstig de poorten (namelijk: poort, deur en voorhangsel) van de tabernakel. 
 

51 Dit is een Oudgriekse lengtemaat, ongeveer 182 meter per stadie; dus in totaal ± 2.184 km. 
 

52 Mijns inziens heeft de Godsstad de vorm van een Pyramide, want hij wordt ook de “berg” Sion genoemd. 
 

53 Dit is een oude lengtemaat, gebaseerd op de lengte van de menselijke onderarm, ongeveer 69 cm. per el; dus in totaal ± 99 

meter. 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/05/28/tabernakel-symbolieken-19-de-3-poorten-van-de-tabernakel/
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