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Algemene noot:
1. De (vaak gedeeltelijk) vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Wel zijn er af en toe
woorden vervangen door meer hedendaags gebruikte woorden. Zo niet dan staat er bij de Bijbeltekst een
vermelding welke vertaling gebruikt is. Natuurlijk kunt u voor uzelf, naar wens, een andere Bijbelvertaling bij
deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst 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 of mens 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. Natuurste
lijk kunt u anderen, in de 1 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.

Uitgave: december 2014
Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website

www.eindtijdbode.nl
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Voorwoord
Verantwoording:
1

Onder de titel “Dingen die (met) haast geschieden moeten” (zie Openbaring 1:1) bied ik de lezer hierbij de uitwerking aan van een serie door mij gehouden Bijbellezingen over het boek Openbaring. Het komt mij als wenselijk
voor dit te doen met enige inleidende opmerkingen. Om te beginnen met het opschrift (de titel): dat is ontleend aan
het allereerste vers van het laatste Bijbelboek – Openbaring 1:1 – en ik koos hiervoor, omdat het mijn vurige wens
en verwachting is dat deze van God ingegeven en daarom krachtvolle woorden velen ertoe zullen brengen zich
met de bedoelde “dingen” ernstig bezig te houden. In deze wens is ook de reden gelegen waarom ik tot uitgave
van deze studie besloten heb.
Wat nu de inhoud betreft, in de ondertitel komt naar voren welke opzet werd gekozen voor de bestudering van het
boek Openbaring. In tegenstelling met de meeste commentaren bij dit Bijbelboek geschiedt de behandeling name2
lijk niet volgens de “tekst voor tekst” methode , maar volgens een methode die de (profetische) samenhang van dit
Bijbelboek bedoelt aan te tonen. Het is een “systematische” verklaring, een verklaring opgezet volgens een bepaald “systeem”. Bij de behandeling is uitgegaan van een “kalender van de eindtijd”, in de opstelling waarvan de
vruchten zijn verwerkt van jarenlang onderzoek van de Bijbelse profetie, niet alleen verricht door mij, maar ook
3
door anderen (van wie ik noem: br. WH Offiler en br. CJH Theys ). Het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat om
een door mensen uitgedacht systeem, maar om een schikking of ordening van Godswege, geopenbaard in Zijn
Woord, volgens welke de gebeurtenissen van de eindtijd hun beslag zullen krijgen. De lezer dient voor ogen te
houden dat de gekozen methode van behandelen – die er, praktisch gezien, op neerkomt dat de hoofdstukken van
het boek Openbaring “in elkaar geschoven” worden en die erop gericht is de “grote lijn” te laten zien – beperkingen
inhield voor wat betreft het maken van gedetailleerde (en dus meer de opbouw van het boek betreffende) uitweidingen.
Van het hart moet mij nog dat ik het betreur, en het ook als een gemis beschouw, dat in veel verklaringen van het
boek Openbaring – door uiteenlopende oorzaken (in het algemeen: verband houdend met verkeerde uitleg) – geheel voorbijgegaan wordt aan het profetisch gebeuren van de VERVOLMAKING van de Gemeente van Jezus
Christus. Opmerkelijk en misschien wel kenmerkend is het (bij alles wat er in onze tijd over de eindtijd geschreven wordt), hoe weinig aandacht aan deze VOLMAKING geschonken wordt en hoeveel weerstand de
gedachte hieraan ontmoet. Toch leert de Bijbel onweerlegbaar dat er in de laatste dagen een VOLMAAKTE Gemeente zal zijn (waartoe vele gelovigen echter NIET zullen behoren!) en neemt de VOLMAKING van de Gemeente
4
5
– als gebeuren voorafgaande aan Christus’ wederkomst en aan de Bruiloft van het Lam – een belangrijke plaats
in in het boek Openbaring (dat in feite geschreven is om de gelovigen “GEREED” te doen zijn als Jezus wederkomt). Dit niet zien of niet willen zien, betekent, dat men het voluit Nieuwtestamentisch karakter van het boek
Openbaring miskent en, wat gevaarlijker is, er misschien een verkeerde (en te gemakkelijke) toekomstverwachting
op nahoudt.
Dat voor allen, die de bestudering van deze “dingen” ter hand nemen, mag gelden wat geschreven staat in Openbaring 1 vers 4-6 (HSV):
6
• “… genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten , Die voor
Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst
van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn
bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.”
God zij al de heerlijkheid!
H. Siliakus
Nijmegen, 16 juni 1983

1

De vermelde Bijbelteksten (of korte Bijbelgedeelten) zijn in principe uit de Statenvertaling, tenzij anders vermeld. (noot AK)

2

Zie, voor de zgn. “tekst voor tekst” methode, de uitgebreide studie van het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die
KOMEN ZAL” van CJH Theys. In hoofdstukken te vinden op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com
3
Als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie dan (via www.eindtijdbode.blogspot.com) het artikel op ons Weblog van
23-8-2009. Zie vooral ook het “In memoriam”.
4
Zie eventueel op onze website het artikel “De Wederkomst van Christus nader bekeken” van A. Klein. (noot AK)
5

Zie eventueel op onze website de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm.

(noot AK)
6

Zie eventueel op onze website de studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E. van den Worm. (noot AK)
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1.
Het Bijbelboek Openbaring
Het Bijbelboek “Openbaring” (in het Grieks: “Apocalyps”) heeft als het enige profetische boek van het Nieuwe Testament een aparte plaats in dit deel van de Bijbel. Maar ook in de Bijbel als geheel neemt het een bijzondere plaats
in. Niet alleen
1. omdat het profetisch perspectief van het boek verder reikt dan dat van de meeste andere profetische boeken, en
2. omdat het de eindtijdgebeurtenissen gedetailleerder weergeeft dan die andere boeken, maar ook
3. omdat dit het enige boek is dat alleen maar uit beschrijvingen van gezichten of visioenen bestaat.
Om te illustreren hoe belangrijk en afwijkend dit Bijbelboek is en hoezeer het beschouwd moet worden als het absolute hoogtepunt van het “Boek der boeken”, wijs ik erop dat wanneer wij de tabernakelstructuur van de Bijbel als
geheel laten oplichten (de opbouw en indeling van de Bijbel vertoont overeenkomst met de structuur van de Israëli7
tische tabernakel ), wij ontdekken dat de Openbaring op de plaats van de Ark van het Verbond staat. De Openbaring is dus het hoogtepunt, de apotheose, het schitterende slot.
In het boek Openbaring worden uiteindelijk zeer concreet en duidelijk Gods bedoelingen met de mensheid
geopenbaard. Openbaring betekent ook letterlijk “openbaring”! In geen enkel ander Bijbelboek worden dan ook
zoveel “verborgenheden” onthuld. Tot de belangrijkste van deze verborgenheden behoren:
1
2
3
4
5

De “verborgenheid van het Woord
God”
De “verborgenheid van de
8
Bruid/Bruidsgemeente”
De “verborgenheid van de ONgerechtigheid”
De “verborgenheid van de valse
9
gemeente/kerk”
10
De “verborgenheid van Israël”

Zie Openb. 6

Vergelijk Kol. 1:25-26 en 4:3-4;

Zie Openb. 1:20
en Openb. 12
Zie Openb. 13

Openbaring 12 is het centrale hoofdstuk van het
boek. Vergelijk de inleidende tekst, Openb. 11:19;
de antichrist (vergelijk 2 Thess. 2:7-8);

Zie Openb. 17

zie de verzen 5 en 7;

Zie Openb. 7:2-8

de 144.000, wier openbaring niet alleen het terugvinden van de verloren gewaande 10 stammen
veronderstelt, maar ook het bekend worden van
Gods eigenlijke doel met Israël (alle 12 stammen).

Maar de grootste verborgenheid die vervuld zal worden – en die in eerste instantie bedoeld wordt in Openbaring
10:7 – is de “verborgenheid van de huwelijksverbintenis tussen Christus en Zijn van de aarde gekochte
11
Bruid/Bruidsgemeente”. Openbaring 10:7 wijst heen naar Openbaring 11:19 en deze tekst wijst op zijn beurt heen
naar Openbaring 12:1-2 (wat overigens niet wil zeggen, dat het gebeuren van Openbaring 12 volgt op het gebeuren van Openbaring 11:15-19).
Bij een menselijk geschrift of bij een muziekwerk van de mens wordt het “hoogtepunt” (de climax) altijd “halverwege” (in het midden) gevonden. Bij God is dit anders. In de Bijbel wordt de climax bereikt in het boek Openbaring. Na Openbaring te hebben gelezen (dus: van alles wat God te zeggen had, kennisgenomen hebbende), treden wij als het ware de hemel binnen (de wereld van “aanschouwen”). “Onze wandel is in de hemelen”! Dan kan
ons de bijna ONdefinieerbare ervaring ten deel vallen als zou voor ons persoonlijk alles reeds vervuld zijn (een
diep inzicht in Gods Raadsplan van Verlossing). Het is dan alsof wij alleen de afwikkeling in de tijd nog moeten afwachten.
Het boek Openbaring is, geeft en beschrijft eigenlijk “de OPENBARING van Jezus Christus” (zie Openb. 1:1a).
Jezus’ Zelf-openbaring brengt de openbaring van zoveel verborgenheden met zich mee. Het inleidende visioen is
dan ook letterlijk een openbaring of verschijning van Jezus Christus – zie Openbaring 1:10-18.
1. Aan Johannes openbaarde Hij Zich TOEN,
2. in het (als gevolg van deze openbaring ontstane) boek Openbaring openbaart Hij Zich NU, aan allen die door
de Heilige Geest geleid worden, hetgeen resulteert in een verstaan (d.i. het geestelijk begrijpen) van dit
boek,
3. maar uiteindelijk is het boek Openbaring een profetie van “de openbaring van Jezus Christus” STRAKS.
Want alles wat in “de laatste dagen” zal gebeuren houdt verband met, en zal uitlopen op, en is eigenlijk deel van…
“de openbaring van Jezus Christus”, Zoon van God, Koning der koningen en Heer der heren, op “de Dag des He7

Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Israëlitische Tabernakel (en al de verschillende objecten)
kunnen wij u de studies “Christus 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) van E. van den Worm aanbevelen. Zie onze website. (noot AK)
8
Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?” van A. Klein. (noot
AK)
9

Zie eventueel op onze website de studie “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17”
van E. van den Worm. (noot AK)
10
Zie eventueel op onze website de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak!” van E. van den Worm. (noot AK)
11
Zie noot 5.

4

Openbaring: “Dingen die (met) haast geschieden moeten”

12

ren” , ZIJN dag (vergelijk Openbaring 1:10). DEZE openbaring noemen wij ook wel: de “wederkomst van de Here
Jezus Christus” of de “verschijning van de Here Jezus Christus”.
Opmerking: Er is nog een andere “openbaring van (de verborgenheid van) Jezus Christus”, namelijk die welke
bedoeld wordt in Kolossensen 1:25-26 en 4:3-4. Hierbij gaat het meer bepaald om de “openbaring
van het Woord (d.i. Jezus)”, iets dat eveneens zijn volledig beslag pas in de laatste dagen zal krijgen.
“De openbaring van Jezus Christus” (opgevat als Zijn wederkomst) en de “Dag des Heren” zijn twee profetische
begrippen, die wij ook elders in de Schrift tegenkomen. Om ons tot het eerste te beperken, op de volgende plaatsen elders in het Nieuwe Testament wordt van “de openbaring van Jezus” (met DEZE woorden) op de “Dag des
Heren” gesproken:
1 Korinthe 1:7
2 Thessalonicensen 1:7
1 Petrus 1:7

“verwachtende de openbaring van de Here Jezus Christus”;
“verkwikking in de openbaring van de Here Jezus”;
“in de openbaring van Jezus Christus”.

Deze openbaring wordt ook bedoeld in:
Romeinen 2:5
Romeinen 8:19
1 Petrus 4:13

“dag van de openbaring van het oordeel van God”;
“de openbaring van de kinderen (d.i. de zonen) Gods” (zij worden MET Jezus geopenbaard);
“de openbaring van Jezus’ heerlijkheid”.

En verder in:
• Lukas 17:30
• Kolossensen 3:4
• 1 Petrus 1:5
• 1 Johannes 2:28 en 3:2.
Als “toekomst van Jezus Christus” komen wij deze openbaring tegen in:
• Maleáchi 3:2
• Mattheüs 24:3, 27, 37, 39
• 1 Korinthe 15:23
• 1 Thessalonicensen 2:19, 3:13, 4:15, 5:23
• 2 Thessalonicensen 2:1, 8
• Jakobus 5:7, 8
• 2 Petrus 1:16, 3:4, 12
• 1 Johannes 2:28
En als “verschijning van Jezus Christus” in:
• 2 Thessalonicensen 2:8
• 1 Timótheüs 6:14-15
• 2 Timótheüs 4:1, 8
• Titus 2:13
• 1 Petrus 5:4
Dat het GEHELE laatste boek van de Bijbel aan dit onderwerp gewijd is, is reeds een aanwijzing ervoor dat er een
tijd zou komen (en zou dit niet de tijd van de “LAATSTE dagen” moeten zijn ?), waarin dit het BELANGRIJKSTE
ONDERWERP van onderzoek, bezinning en prediking zal zijn voor de Gemeente van Jezus Christus.

2.
De datering van de beschreven gebeurtenissen
Het boek Openbaring houdt zich bezig met de gebeurtenissen rond de openbaring (d.i. de wederkomst) van Jezus.
Dat wil dus zeggen: met de “EINDTIJDgebeurtenissen”. Uitleggingen die de vervulling van de gehele profetie over
de gehele tijdsbedeling van de Gemeente (een periode van in totaal 2000 jaar) willen laten uitstrekken, geven
hoogstens VOORvervullingen weer. Het woordje “ haast” van Openbaring 1:1 (in de Griekse grondtekst staat: “met
haast”, waarom hier gelezen zou kunnen worden: “wanneer het zover is, snel…”) moet ons naar de dagen van de
EINDTIJD verplaatsen. Zoals ook het woord “haastiglijk” in Openbaring 22:7, 12 en 20 (waar ook gelezen kan worden: “Wanneer Ik kom, kom Ik met haast”, hetgeen zou betekenen dat het hier niet om een langdurige tijdsbepaling gaat) beschouwd moet worden als te zijn gesproken in de eindtijd. Wij moeten voor ogen houden dat Johannes, de (door God) geïnspireerde schrijver van het boek, in de geest werd overgeplaatst naar de tijd van het einde
en als verkerende in de eindtijd hoorde en zag hij wat, als die tijd is aangebroken, SPOEDIG geschieden zal; zag
hij wat alsdan “op handen” of “nabij” is (zie Openbaring 1:3, waar ook gelezen zou kunnen worden: “want de tijd is
ervoor gereed”). Wij kunnen dit vergelijken met 1 Petrus 4 vers 7a: “En het einde aller dingen is nabij”. Ondanks
12

Zie eventueel op onze website de studie “De Dag van JaHWeH (of: De Dag des Heren)” van E. van den Worm. (noot AK)
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dat deze tekst ongeveer in 65 na Christus is geschreven, moeten wij deze tekst toch lezen alsof de Heilige Geest
ste
hier spreekt in de eindtijd (dus in ONZE dagen). Voor de Apostolische (1 ) eeuw gold echter wat geschreven staat
in 2 Thessalonicensen 2:2.
De datering van de in het boek Openbaring beschreven gebeurtenissen moet geschieden in “de eindtijd in engere zin” (d.i. in een beperkt, vrij kort tijdsbestek). Sommigen beschouwen heel de Gemeentelijke periode (van in totaal
2000 jaar) als “de laatste dagen” of “de eindtijd”. Aanleiding hiertoe geeft bijvoorbeeld Handelingen 2:16-17. Dit is
niet onjuist. Maar doorgaans wordt in de Bijbel met “de laatste dagen” toch de SLOTFASE van de Gemeentelijke
tijdsbedeling bedoeld. Zoals bijvoorbeeld in 1 Timótheüs 4 vers 1:
• “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende
tot verleidende geesten en leringen der duivelen.”
Om verwarring te voorkomen kunnen wij in het eerste geval spreken van “de eindtijd in ruimere zin” en in het
tweede geval van “de eindtijd in engere (d.i. in beperkte) zin”. De gebeurtenissen van het boek Openbaring spelen
zich, zoals eerder gezegd, af in de laatstbedoelde eindtijd.
Al in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring wordt namelijk van de wederkomst van Christus gesproken
(zie Openb. 1:7). En ook al is er een goede reden voor om “de brieven aan de zeven gemeenten” (zie Openbaring,
hoofdstuk 2 en 3) als een “kerkgeschiedenis in vogelvlucht” te beschouwen, toch moeten wij aannemen dat ook
deze brieven uiteindelijk spreken over toestanden die gekend zullen worden in Gods (wereldwijde) Gemeente, in
de SLOTFASE van onze tijdsbedeling. Want in de meeste brieven is sprake van of wordt een toespeling gemaakt
op de wederkomst van Christus! Om hier even bij stil te staan, duidelijk wordt van de wederkomst van Christus gesproken in de brief aan de gemeente van:
Efeze

Zie Openb. 2:5

Pergamus

Zie Openb. 2:16

Thyatíre

Zie Openb. 2:25

Sardis

Zie Openb. 3:3

Filadelfia

Zie Openb. 3:11

Elk tussentijds komen van Jezus om afrekening te houden, is een voorvervulling van Zijn wederkomst. Hier wordt dus in laatste instantie van de wederkomst gesproken;
Ook hier wordt in laatste instantie van de wederkomst gesproken. Vergelijk
Openbaring 19:15;
Dit kan eigenlijk uitsluitend als een verwijzing naar de wederkomst worden beschouwd. Hoewel wat geschreven staat in de verzen 26 en 27 ook betrekking
kan hebben op heiligen die reeds VOOR de eindtijd intreedt gestorven zijn. Wij
zouden hier dan kunnen spreken van het “aandeel van de opgestane heiligen
in de slag van Armageddon”;
Juist de wederkomst wordt keer op keer vergeleken met het komen van een
dief in de nacht; zie Matth. 24:42-44, Luk. 12:39-40 en 1 Thess. 5:2;
Dit heeft uitsluitend op DE wederkomst betrekking; “Filadelfia” is het type van
13
de “Bruidsgemeente van de 5 wijze maagden”.

Het staat daarom wel vast dat de gebeurtenissen, beschreven in het boek Openbaring, zo goed als allemaal gedateerd moeten worden in “de eindtijd in engere (d.i. in beperkte) zin”, zij het dat voor sommige gebeurtenissen ook
VOORvervullingen kunnen worden aangewezen.

3.
De tafereelsgewijze opbouw
Willen wij het boek Openbaring goed verstaan, dan moeten wij voor ogen houden, dat het de gebeurtenissen van
de eindtijd niet geheel in strikt chronologische volgorde weergeeft. Ditzelfde is trouwens van toepassing op vrijwel
alle profetische boeken van de Bijbel. Voor het boek Openbaring hangt dit samen met de tafereelsgewijze opbouw
van het boek. Laten wij vooral aandacht schenken aan het woord “tonen” in Openbaring 1:1. Dit is een belangrijk
woord in het boek Openbaring. Behalve op deze plaats komen wij dit woord ook tegen in Openbaring 4:1, 17:1,
21:9 en 22:6. Het geeft aan, en onderstreept, dat God in dit boek verborgenheden wil OPENBAREN. Maar het bepaalt ons er ook bij dat het boek Openbaring eigenlijk een beschrijving is van “wat achtereenvolgens getoond
werd”, van een aantal “taferelen”. In verschillende taferelen wordt voor de ogen van de apostel Johannes ontvouwd wat er in de eindtijd zal gebeuren. Tafereelsgewijs, met uiteenlopende wijzen van voorstelling en soms
met decorwisselingen, de ene keer de schijnwerper gericht op Gods volk en de andere keer op de goddeloze wereld, wordt beschreven hoe de genadetijd ten einde spoedt en wat er daarna zal geschieden.
In het geheel uit gezichten of visioenen bestaande boek Openbaring (met uitzondering van de inleiding, hoofdstuk
1, de verzen 1 t/m 9) kunnen wij een 20-tal taferelen onderscheiden.
• Zie hiervoor het overzicht: “De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering” (zie bijlage 1 – aan
het einde van dit hoofdstuk).
Voor onoverkomelijke problemen komen wij te staan, met als gevolg verkeerde interpretatie(s), wanneer wij menen
te moeten lezen volgens de regel: waar het ene tafereel in de tijd ophoudt, daar gaat het erop volgende tafereel in
13

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

6

Openbaring: “Dingen die (met) haast geschieden moeten”

de tijd verder. Dit is een beslist ONbruikbare en, gelet op de aspectverschillen van de taferelen, zelfs foutieve regel.
de
Zo begint bijvoorbeeld het 5 tafereel – (volgens mijn indeling; er zijn wellicht nog andere indelingen mogelijk), dat
wij vinden kunnen in Openbaring 7:9-17 (het visioen van de martelaren uit de grote verdrukking) – aan het begin
de
van de grote verdrukking en het eindigt tegen het einde van deze periode. Maar het volgende (6 ) tafereel –
de
Openbaring 8:1 t/m 9:21 (de opening van het 7 zegel) – begint in de tijd van de Bruiloft van het Lam (dus veel
eerder in de tijd dan waar het voorgaande tafereel eindigt).
Met wat hierboven werd opgemerkt, hangt mede samen dat verschillende taferelen elkaar “overlappen” en soms
zelfs precies dezelfde periode weergeven, maar dan onder verschillende aspecten. Als het boek Openbaring de
gebeurtenissen geheel in chronologische volgorde zou beschrijven, zouden er bijvoorbeeld drie perioden van 3½
de
jaar (d.i. de tijd van de grote verdrukking) moeten zijn: in Openbaring 11:2-3 (het 7 tafereel) lezen wij hierover, in
de
de
Openbaring 12:6 en 14 (het 9 tafereel) opnieuw en Openbaring 13:5 (het 10 tafereel) nog eens een keer. U begrijpt, in alle drie gevallen gaat het om dezelfde periode, waarvan in de beschrijving van de verschillende taferelen
verschillende dingen worden gezegd, die echter goed met elkaar te combineren zijn.
Nog een ander voorbeeld geef ik, dat aantoont, dat de plaats van een tafereel in het boek Openbaring (voorin, in
het midden of achterin) op zichzelf genomen niets zegt over de tijd waarin het beschreven gebeuren plaats zal vinde
den (aan het begin, halverwege of aan het eind van de eindtijd). Het 16 tafereel is dat van de Bruiloft van het Lam
de
(zie Openbaring 19:6-10). De Bruid van het Lam komen wij al eerder tegen in het 9 tafereel (zie Openbaring 12:114
de
18), maar daar is zij reeds getrouwd en zelfs zwanger! Het 9 tafereel begint dus later in de tijd, dan het (latede
re!)16 tafereel!
Op het eerdergenoemde overzicht vindt u aangegeven welke taferelen wij in het boek Openbaring kunnen onderscheiden en welke hun tijdmarkering is. Zoals door de grafische voorstelling gemakkelijk waarneembaar is, is er
wel een ZEKERE chronologische volgorde, maar niet alles staat exact in tijdsvolgorde. Er is eerder sprake van een
“thematische ordening”. De grote thema’s zijn:
• Gods afrekening met de wereld en met satan,
• hoe God “gereedkomt” met Zijn volk,
• de vernieuwing en wederoprichting van alle dingen.
De thematische groepering van de taferelen is als volgt:
1
2
3

Hoe God “gereedkomt” met Zijn volk
Gods afrekening met de wereld en met satan
Vernieuwing en wederoprichting

Tafereel 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 20
Tafereel 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17
Tafereel 17, 18, 19

14

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
Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door
de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich)
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van
Christus” (zie Ef. 4:13). (noot AK)
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Bijlage 1:
De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering
Tafereel

Passage uit
Openbaring

1
2
3
4
5
6

1:10 t/m 3:22
4:1 t/m 5:14
6:1-17
7:1-8
7:9-17
8:1 t/m 9:21

7

10:1 t/m
11:14

8
9
10
11
12
13
14

11:15-19
12:1-18
13:1-18
14:1-5
14:6-13
14:14-20
15:1 t/m
16:21
17:1 t/m 19:5
19:6-10
10:11 t/m
20:15
21:1-8
21:9-27
22:20

15
16
17
18
19
20

Omschrijving

Eindtijddata

*1
*2
*3
*4
*5
Verschijning van Jezus, Die de 7 brieven dicteert
>>>>>> >>>>>
Troongezicht met het Lam en het Boek met 7 zegels >>>>>>
Opening eerste 6 zegels
>>>>> >>>>>>
Verzegeling van de 144.000
>>>>>>
Martelaren van de grote verdrukking
>>>>>>
Opening 7de zegel met 7 bazuin-engelen; blazen van
>>>>> >>>>>> >>>
eerste 6 bazuinen
Engel met voeten op aarde en zee, de 7 dondersla>>>>>>>>
>> >>>> >>>>>>
gen, het Boek dat Johannes moest opeten, het meten
v.d. Tempel Gods, de 2 getuigen van de grote verdrukking
Blazen van de 7de bazuin
>>>
Vrouw bekleed met de zon
>>>>>> >>>>>>
Antichrist en valse profeet
>>>>>>
Lam met de 144.000
>>>>>>
3 engelen met oordeelsaankondiging
>>>
Graan- en wijnoogst
>>>
>>>
7 engelen met fiolen
>>>
Hoer Babylon en haar val
Bruiloft van het Lam
Wederkomst van Jezus, satan gebonden, het 1000jarig Rijk, het eindoordeel (gericht)
Nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam
Stroom van levend water uit de troon, waarschuwingen

>>> >>>>>>
>> >>
>>> >>>>>>

>> >>
>>>
>> >>

>>>>>
>>>>>
>>>>>

* Gearceerde lijn 1 = Het begin der smarten
* Gearceerde lijn 2 = De Bruiloft van het Lam
* Gearceerde lijn 3 = Het begin van de grote verdrukking
* Gearceerde lijn 4 = DE zichtbare wederkomst
* Gearceerde lijn 5 = Eind van het 1000-jarig Rijk

4.
Het begin van de smarten
Wij gaan nu over tot de behandeling van datgene wat het boek Openbaring ons over de eindtijd meedeelt. De tijd
van het einde begint met de periode die wij “het begin van de smarten (of: weeën)” noemen, naar het woord van
Jezus in Mattheüs 24:8. In deze periode hebben achtereenvolgens de volgende belangrijke gebeurtenissen plaats:
15
1. De oorlog van Gog tegen Juda, culminerend (d.i. dat zijn toppunt zal bereiken) in een wereldoorlog;
16
2. De Spade Regen-opwekking;
3. De wederkomst van Jezus Christus in het verborgen;
17
4. De Bruiloft van het Lam;
5. De overschaduwing van de Bruid en de geboorte van de mannelijke zoon;
6. De opname van de mannelijke zoon en de val (d.i. het neerwerpen of uitwerpen) van satan;
18
7. De wegname van de Bruid/Bruidsgemeente.

15

Zie eventueel op onze website de studie “De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezech. 38 en 39) – De Russische opmars” van CJH Theys. (noot AK)
16
Zie hoofdstuk 6 van deze studie of – op ons weblog www.eindtijdbode.blogspot.com (bij de datum 24-4-2010) – de studie “De
Spade Regen-opwekking” van H. Siliakus. (noot AK)
17
Zie noot 5.
18

Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?” van A.
Klein. (noot AK)
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De laatstgenoemde gebeurtenis (nr. 7) vindt eigenlijk aan het begin van de grote verdrukking plaats, maar moet tevens beschouwd worden als afsluiting van de tijd van het ‘begin van de smarten’.
In Openbaring wordt over het ‘begin van de smarten’ allereerst in hoofdstuk 6 gesproken. De ontwikkeling van deze tijd wordt hier voorgesteld door het opengaan van een Boek in de handen van het Lam van God (d.i. Jezus
Christus). De verschillende gebeurtenissen zijn het gevolg van het één voor één openbreken van de 7 zegels van
dit Boek. Dit Boek kan GEEN ander zijn dan HET Boek van God, de Bijbel (het Boek des Levens wordt pas in
Openbaring 20:12 geopend). DIT Boek, de Bijbel, is eeuwenlang een “verborgen en gesloten Boek” gebleven, met
name voor de massa, maar ook voor gelovige enkelingen. Maar in onze tijd maken wij het mee dat steeds meer
van de verborgenheden van de Bijbel geopenbaard worden (vergelijk Daniël 12:4). Dit steeds meer “opengaan”
van de Bijbel moeten wij beschouwen als een verhoring van de gebeden van de heiligen van de laatste dagen (zie
Openbaring 5:8-9) en is het teken dat Jezus begonnen is dit Boek te ontsluiten, door de zegels ervan te verbreken.
Hoe bijzonder, hoe Goddelijk dit Boek is blijkt wel uit het feit dat de ontsluiting ervan gepaard gaat met wereldschokkende gebeurtenissen.

Het eerste zegel
Wanneer wij bedenken dat HET alles overkoepelende gebeuren van de eindtijd de OPENBARING van het Woord
van God is, verwondert het ons niet dat de verbreking van het eerste zegel betekent dat krachten van geestelijke
opwekking worden losgelaten.
• Openbaring 6:1-2 (HSV): “En ik zag hoe het Lam (van God, Jezus Christus) het eerste van de zegels opende en ik
hoorde een van de vier dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en
zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij
trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”
“Paarden” zijn in de Bijbel het symbool voor “macht door kracht” (uitoefening van macht). Vergelijk Psalm 20:8.
“Wit” geeft aan, dat het hier om een REINE macht gaat. “Wit” spreekt van zuiverheid, reinheid en gerechtigheid.
Vergelijk Openbaring 7:14. De “Boog” is een verwijzing naar het Woord van God (zie Habakuk 3:8-9). De Ruiter,
die dus deze “boog” hanteert, kan niemand anders zijn dan de Heilige Geest. Zie wat over deze Geest geschreven
19
staat in Johannes 16:13-15. De Ruiter-op-het-witte-paard kan niet de antichrist zijn, zoals zo vaak geleerd
wordt. Want al doet de satan zich soms voor als een “engel des lichts”, daarom zal Gods Woord hem nog
niet als “wit” beschrijven! Bovendien is de antichrist (de incarnatie van de satan) niet ONoverwinnelijk, zoals van
deze Ruiter gezegd wordt (zie Openbaring 6:2). Nadat in Openbaring 4 God de Vader werd geopenbaard (zie de
verzen 2-3) en in Openbaring 5 God de Zoon (zie vers 6), MOEST in Openbaring 6 ook wel allereerst God de Heilige Geest op de voorgrond treden. De “kroon” bevestigt dat het hier om een Persoon gaat in een zeer verheven
positie. Dit zegel toont ons het overwinnend optrekken van God de Heilige Geest in de laatste dagen, waarbij de
prediking van het (alsdan “opengaande”) Woord van God centraal zal staan (zie Mattheüs 24:14). God wil ons als
het ware laten zien dat van tevoren al vaststaat, dat in de grote eindstrijd de Heilige Geest, hanterende het Woord
van God, de superieure macht is. Jezus Christus en de Zijnen zullen over alle duistere machten triomferen
door de kracht van de Heilige Geest! De ‘Heilige Geest-opwekkingen’ begonnen omstreeks 1900 en zullen uitlo20
pen op de grote ‘Spade Regen-opwekking’. Wij kunnen dus stellen dat het ‘begin van de smarten’ zo ongeveer in
het jaar 1900 aanving.
Als het eerste teken van het aanbreken van het ‘begin van de smarten’ heeft Jezus in Zijn “profetische rede” genoemd: de komst van vele verleiders, valse predikers (profeten, herders, leraars, etc.). Zie Mattheüs 24:3-5. Dit
is niet in tegenspraak met Openbaring 6, maar in overeenstemming ermee. Want de verleidende geesten vormen
de tegenkrachten – “de andere partij” – in de tijd van de opwekkingen door de Heilige Geest. Het gelijktijdig optreden van beide, Heilige Geest en verleidende geesten, leert ons dat de Heilige Geest-opwekking bovenal is ‘een
naar voren brengen van de VOLLE WAARHEID van Gods Woord’ en dat heilige levenswandel en dergelijke
(heiligmaking) daar “slechts” het gevolg van is. Immers, tegenover de Heilige Geest staat hier niet de onheilige
geest in de zin van de ZEDELOZE geest, maar in de zin van de VERLEIDENDE (misleidende, onwaarheid verkondigende) geest. Deze verleiding is het voorspel van de komst van de antichrist! Velen zullen er ten prooi aan vallen; dit is een (geloofs)afval die erger is dan het terugkeren naar “de wereld”!!

Het tweede zegel
De opening van het tweede zegel brengt de loslating van haat- en oorlogskrachten.
• Openbaring 6:3-4 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het
tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem
die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.”
“Rood” is de kleur van het bloed. Een tijd van wereldwijde slachtingen, wereldoorlogen en verschrikkelijke bloedste
baden breekt aan. Zij begon omstreeks 1914, toen de 1 Wereldoorlog uitbrak. Sindsdien is het wereldtoneel hoe
langer hoe onrustiger geworden. Elk jaar vloeien er weer grotere stromen bloed als gevolg van burgeroorlogen,
gewapende conflicten tussen volkeren, moordaanslagen, terrorisme, etc. En dit zal zo doorgaan totdat ‘de slag van
Armageddon’ gestreden is. Waarlijk “de vrede is van de aarde weggenomen” en dat merkt men op ALLE terreinen
van het leven. Dat dit alles met de opening van het Woord (van God) te maken kan hebben leert ons Mattheüs
19

Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?”
van A. Klein. (noot AK)
20
Zie noot 16.
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10:34-36. Jezus noemde als tweede teken van het aanbreken van de eindtijd eveneens: oorlogen,
(volks)opstanden en allerlei oproer (zie Matth. 24:6-7a en Luk. 21:9-10). En, zoals wij al konden lezen in Mattheüs
10:34-36, in deze tijd zal ook – onder de mensen onderling – haat, twist en onenigheid toenemen. Zeker is dat Jezus JUIST ook de tijd voorafgaande aan Zijn wederkomst bedoelde, toen Hij de woorden sprak uit Mattheüs 10:21
“De ene broer (SV: broeder) zal de andere broer (SV: broeder) overleveren om gedood te worden, en de vader het kind,
en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden” (zie ook vers 23). In Markus 13:12 kunnen we ook
nog lezen dat Jezus over deze zelfde zaak gesproken heeft in Zijn zgn. “profetische rede”.
De tijd van “oorlogen op verscheidene plaatsen” zal een voorlopig hoogtepunt bereiken als de oorlog van Gog te21
gen Juda uitbreekt (zie Ezechiël 38 en 39). Doorgaans wordt deze oorlog (die niet vereenzelvigd kan worden met
de
‘de slag van Armageddon’, zoals – abusievelijk – toch nog vaak gebeurd) de “3 Wereldoorlog” genoemd, ziende
op het grote aantal volkeren dat erbij betrokken zal zijn (zie Ezechiël 38:5-6 en 13). Deze grote oorlog, waarin een
eind zal worden gemaakt aan de macht van Sovjet-Rusland (Gog), en dus ook aan de macht van het internationale
communisme (onvoorstelbaar vandaag – geschreven in 1983 – maar de Bijbel voorzegt het), zal, hoe vreemd het
ook mag klinken, uitlopen op de grote Spade Regen-opwekking (zie Ezechiël 39:29, Joël 2:20-24, 28-29). Mede
door de grote benauwdheid van die dagen zullen velen zich dan nog bekeren. Hoe genadig is God! Het zal de
ste
grote triomf zijn van de Ruiter op het witte paard (zie Openbaring 6:1-2, het 1 zegel)!
de
Op de oorlog van Gog en de erop volgende opwekking komen wij terug bij de behandeling van het 6 zegel.

Het derde zegel
De opening van het derde zegel betekent de loslating van krachten die schaarste en honger bewerken.
• Openbaring 6:5-6 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het derde zegel geopend had, hoorde ik het
derde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat,
had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe
voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.”
Zoals ook de geschiedenis leert, worden grote oorlogen – waarbij altijd veel schade aan de economieën van de betrokken landen wordt toegebracht – altijd gevolgd door economische crises en hongersnoden (soms alleen al als
gevolg van de geldontwaarding door “astronomische” nationale schuldenlasten). “Zwart” is de kleur van de rouw,
van de dood, in het bijzonder van de “HONGERdood”. Beschreven wordt hoe groot het tekort aan voedsel zal zijn
en hoe duur daarom de producten – met name die voor de eerste levensbehoeften, zoals graan – zullen zijn: “een
penning” staat namelijk voor een dagloon. Wij zouden de opening van dit derde zegel kunnen dateren rond 1929,
toen de eerste grote economische wereldcrises uitbrak (de zgn. “Beurskrach”). Sindsdien is het aantal hongerende
mensen op de wereld steeds groter geworden en ook nu sterven dagelijks massa’s mensen omdat ze niets meer
hebben voor hun levensonderhoud. Ook hier signaleren wij weer een overeenkomst met de woorden van Jezus in
Mattheüs 24:7b. Het derde eindtijdteken is namelijk: hongersnoden. Merkwaardig is, dat Jezus even verderop in
Mattheüs 24 de toestand van de eindtijd beschrijft als, onder andere, een tijd van (overdadig) eten en drinken (zie
Matth. 24:37-39 en Luk. 17:26-30). Dit is geen tegenstrijdigheid, maar duidt aan dat de eindtijd een tijd van grote
tegenstellingen zal zijn. DE grote tegenstelling, die heden vrijwel dagelijks in het nieuws is, is die tussen arm en
rijk. Hoe scherp heeft de Bijbel onze tijd uitgebeeld:
• honger in Afrika, Azië en Oost-Europa (en armoede met nog NET geen hongersnood in Latijns-Amerika)
• overvloed (en weelde) in West-Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australië (dus in de zgn. “Israël22
landen” ).
Zoekend naar een verband met de opening van het Woord (ofwel: van de verzegelde Boekrol – zie Openbaring
de
de
5:1-5), denken wij niet alleen aan het oorzakelijk verband tussen oorlog (het 2 zegel) en hongersnood (het 3
zegel), maar herinneren wij ons ook de eerste verzoeking van Jezus in de woestijn (zie Mattheüs 4:2-4). Zou het
niet zo kunnen zijn dat God de honger zendt, opdat de mens zal gaan vragen naar het Brood des Levens (d.i. naar
Gods Woord)? Wij hebben hier toch ontegenzeglijk ook te doen met een openbaring van Gods GENADE! Want,
juist in die arme landen komen vandaag de dag zeer velen tot Christus en is er sprake van een zekere geestelijke
23
opleving. Maar in het rijke, “christelijke” Westen (dus in de zgn. “Israël-landen” ) zien wij toestanden als in de dagen van Noach en van Lot (een geestelijk dieptepunt).

21

Zie noot 15.

22

Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie
bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg).
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de
zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada,
Zuid-Afrika en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de
dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is
dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (Rom. 11:25).
• Zie eventueel op onze website het artikel “ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van
ALLE 12 stammen” van A. Klein. (noot AK)
23
Zie noot 22.
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•

NOOT: Over de economische crises en het verband met de geestelijke opleving leest men nog het één en an24
der in mijn artikel: “De toekomstige economische ineenstorting” in het blad ‘de Tempelbode’ van juli 1982.

Ik wil nog even aandacht vragen voor Openbaring 6:6c. Met “de olie en de wijn” worden naar onze mening de met
de Heilige Geest vervulde kinderen Gods bedoeld. “Olie” en “wijn” zijn beide typebeelden van de Heilige Geest en
wijzen respectievelijk op de “kracht” (“energie”) en de “blijdschap” van de Heilige Geest. God belooft dat Hij in die
zware tijden de Zijnen zal BEWAREN en voor hen zal zorgen. Vergelijk Lukas 21:14-19 (en ook nog: Mattheüs
6:31-33). Wij kunnen deze toevoeging beschouwen als een aanwijzing voor het dan naderbij komen van ‘de Brui25
loft van het Lam’ , die het algehele “apart zetten” – tot BEWARING – van de hierboven bedoelde (Geestvervulde)
kinderen Gods betekenen zal. De in Openbaring 7:3 genoemde “verzegeling tot bewaring” van de 144.000 ligt duidelijk in het verlengde van de in Openbaring 6:6c bedoelde bewaring.

Het vierde zegel
Als het vierde zegel wordt geopend breekt de doodsmacht los.
• Openbaring 6:7-8 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het vierde zegel geopend had, hoorde ik de
stem van het vierde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard
en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over
het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren
(SV: beesten) van de aarde.”
“Grauw” of “vaal” is de kleur van de dood. Eén vierde deel van de wereldbevolking zal sterven door oorlog (het
de
de
“zwaard” heeft ook verband met het 2 zegel), “honger” (heeft ook verband met het 3 zegel), “dood” en “wilde
beesten”. Wat het “om te doden… met de dood” betreft, onder de “dood” moeten wij hier in de eerste plaats verstaan: ziekte (d.i. dood in de kiem). Gewezen wordt hier op het vóórkomen en uitbreken van “besmettelijk ziekten”
of epidemieën, hetgeen dan ook het vierde teken is, dat Jezus gaf met betrekking tot het naderbij komen van Zijn
wederkomst (zie Mattheüs 24:7c). Ruwweg gesproken is na 1945 de tijd van het vierde zegel ingegaan. Niet alleen
de arme landen, maar ook de rijke landen worden sindsdien in verhevigde mate door ziektegesels getroffen. Cholera, pest, tuberculose, en hier in het westen vooral kanker, hart- en vaarziekten en geslachtsziekten. “Wilde beesde
ten” KAN letterlijk worden opgevat. Honger (het 3 zegel!) kan deze – (alle vlees) verscheurende – dieren naar de
bewoonde wereld drijven. Het zou echter ook kunnen, dat wij hier te doen hebben met een verwijzing naar de regimes van beestachtige dictators (ter vergelijking: “HET beest = de antichrist).
Jezus spreekt in één adem van “besmettelijk ziekten èn aardbevingen” – “in verscheidene plaatsen”, dus nog niet
op wereldschaal (zie Mattheüs 24:7d). Hoewel het mogelijk is, dat de aardbevingen die Jezus bedoelt de catastrofes zijn, die verbonden zijn aan de opening van het ZESDE zegel (zie Openbaring 6:12-16), kunnen wij gerust de
zich eerder voordoende aardbevingen tot de gebeurtenissen van het VIERDE zegel rekenen. Want ook aardbevingen veroorzaken de dood van duizenden vandaag de dag. En waar aardbevingen plaatsvonden, breken doorgaans
daarna besmettelijke ziekten uit. Speurend naar een verband met de Woordopenbaring (het opengaan van de verzegelde Boekrol – zie Openbaring 5:1-5), zouden wij kunnen stellen dat de massale verwerping van “het Leven”,
van het “Brood des Levens” – Gods Woord – in de laatste dagen, God ertoe brengt om de aarde te straffen met de
DOOD! De “verderfengel” gaat opnieuw voorbij! De “dood” in Openbaring 6:8 kunnen wij dus ook opvatten als “gewelddadige dood”. En wat verhindert ons om dan ook te denken aan slachtoffers van natuurrampen, van verkeers-,
lucht- en scheepsrampen, van schrikbewinden (“beesten”!) en wat dies meer zij?

Het vijfde zegel
De massale verwerping van God en de grote geloofsafval (ook door toedoen van de vele “verleiders”) zal begrijpelijkerwijs het leven voor getrouwe kinderen Gods hier op aarde steeds moeilijker maken. Het vijfde zegel confronteert ons dan ook met het grote aantal martelaren dat er in de laatste dagen zal zijn.
• Openbaring 6:9-11 (HSV): “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder
het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis
dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U
ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En
tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”
Zij moeten nog even “rusten” of “wachten” (vers 11). Dit begrijpen wij, als wij bedenken dat het hier gaat om de
martelaren van VOOR de grote verdrukking. “Hun mededienstknechten en hun broeders” zijn de martelaren van/uit
de grote verdrukking (zie Openbaring 7:9-17, in het bijzonder vers 14). De opening van het vijfde zegel markeert
dus het begin van de geloofsvervolging in de laatste dagen. Wij kunnen stellen dat deze opening omstreeks 1950
moet hebben plaatsgehad. Sinds die tijd ongeveer richt zich de vervolging in communistische landen vrijwel uitsluitend op christenen, met name op Bijbelgetrouwe christenen. Terwijl christenen in Islamitische landen al evenmin
veilig zijn. En de opleving van de heidense godsdiensten in Afrika en Zuid-Amerika voorspelt wat dit betreft ook niet
veel goeds. Ja, zelfs in de zogenaamde “vrije wereld” kondigen subtiele veranderingen in de volksmentaliteit en
wetgeving aan, dat de tolerantie ten aanzien van getrouwe en waarachtige christenen aan het verdwijnen is. Dit
gaat gepaard met de opkomst van de “valse kerk” (Babylon), die een steeds grotere bedreiging wordt voor de WARE Gemeente/Kerk! Verdrukking en vervolging wordt ook door Jezus als het vijfde teken van de eindtijd gegeven
24

Deze studie staat op ons weblog (www.eindtijdbode.blogspot.com), bij de datum 24-11-2009. (noot AK)
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Zie noot 5.
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(zie Mattheüs 24:9-13). Wij komen in dit gedeelte opnieuw de verleiders tegen. Zij zullen steeds actiever worden.
De haat en vijandschap van de wereld zal een deel van diegenen die niet vast staan in het ware geloof in de armen
van valse profeten drijven. Daarbij komt nog dat, in die vreselijke tijd die aanstaande is, broeders hun medebroeders zullen overleveren (zie Markus 13:12a). De toename van de ongerechtigheid en de zedeloosheid (bij het vierde zegel reeds aangestipt) zal bovendien – tezamen met de verdrukking – vele niet waarlijk overgegeven/toegewijde en wereldsgezinde christenen ertoe brengen het geloof vaarwel te zeggen (zie Mattheüs 24:12). De
getrouwe kinderen Gods, de volharders, zullen echter worden versterkt met de woorden van Markus 13:11 – “En
wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en
bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt,
maar de Heilige Geest” – èn met de woorden van Mattheüs 10:28 – “En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te
gronde kan richten in de hel”.
Ondanks oorlogen en bloedbaden, honger, economische en zedelijke ontwrichting, besmettelijk ziekten, aardbe26
vingen en vervolgingen zal de Ruiter op het witte paard (van het eerste zegel) echter OVERWINNEND blijven
voorttrekken (zie Mattheüs 24:14)!
Eén opmerkelijkheid die nog onder de aandacht moet worden gebracht, voordat wij tot de behandeling van het
zesde zegel overgaan, vinden wij in de omstandigheid dat de eerste vijf zegels ons bepalen bij een aantal “ontwikkelingen”, of niet- éénmalige gebeurtenissen, die zich voordoen binnen een zeker tijdvak, terwijl het bij het zesde
en zevende zegel, zoals wij zullen zien, gaat om éénmalige gebeurtenissen, die zich voltrekken in een zeer kort
tijdsbestek. Wij leven nu (nog) onder het vijfde zegel.

Het zesde zegel
De opening van het zesde zegel brengt universele en wereldwijde catastrofen.
• Openbaring 6:12-17 (HSV): “En ik zag toen het Lam (van God, Jezus Christus) het zesde zegel geopend had, en zie,
er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de
sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over
duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de
bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem
Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan
dan staande blijven?”
Weliswaar doet deze beschrijving ons denken aan Mattheüs 24:29, maar toch gaat het hier NIET om dezelfde gebeurtenissen, omdat het zesde zegel opengaat VOORDAT de grote verdrukking begint! De “grote dag van Zijn
toorn”, uit vers 17, is de grote verdrukking. Het is daarom veel aannemelijker dat de gebeurtenissen van het zesde
27
zegel dezelfde zijn als de catastrofale rampen waarmee, volgens Ezechiël 38:18-23, de oorlog van Gog wordt
beëindigd en dat het hier gaat om de aardbevingen van “het begin van de smarten (of: weeën)” (zie Mattheüs
24:7-8). Dan wordt ons ook duidelijker waarom daarnà, in Openbaring 7:1-8, over de verzegelden uit Israël gesproken wordt. Na de oorlog van Gog neemt God namelijk de sluier weg die eeuwenlang over de Israëlvolkeren heeft
gelegen (vergelijk Jesaja 25:7) en stort Hij Zijn Heilige Geest over hen uit (zie Ezechiël 39:29). Ook Joël spreekt
28
over kosmische rampen voor en misschien tijdens de grote wereldwijde Spade Regen-opwekking en sluit daarbij
aan bij wat in Openbaring 6 beschreven wordt (zie Joël 2:30-32 – in vers 32 komt mede tot uitdrukking, dat er zich
in die tijd nog velen zullen bekeren). Daarmee zijn wij gekomen tot de vraag: Waar lezen wij in het boek Openbaring nu MEER over de tijd van de Spade Regen?

5.
De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd
Voordat wij de vraag beantwoorden waarmee het vorige hoofdstuk werd afgesloten, zullen wij eerst bezien wat het
boek Openbaring vertelt over de Gemeente in de tijd voorafgaande aan de Spade Regen-opwekking. Een uitweide
de
ding over de Gemeente VOOR en tijdens de Spade Regen is nodig om de aansluiting tussen het 6 en 7 zegel
te kunnen zien en begrijpen. Voor mededelingen over de Gemeente VOOR de Spade Regentijd kunnen wij terecht
bij de “brieven aan de 7 Gemeenten van Klein-Azië” in Openbaring, hoofdstuk 2 en 3. Openbaring 6 en Openbaring
2 en 3 behandelen namelijk dezelfde tijd. Openbaring 6 houdt zich bezig met het gebeuren in de wereld, Openbaring 2 en 3 met wat er tegelijkertijd gebeurt in de Gemeente/Kerk. Zoals al eerder werd opgemerkt, typeren “de 7
Gemeenten” niet alleen de Gemeente/Kerk in een zevental opeenvolgende tijdvakken uit de kerkgeschiedenis,
maar in de eerste plaats de (deel)gemeenten die tezamen – waarschijnlijk in een zekere tijdsopvolging – de Gemeente/Kerk van de eindtijd zullen vormen. De twee laatste Gemeenten, Filadelfia en Laodicea, staan voor de
twee delen waarin de eindtijdgemeente uiteindelijk uiteen zal vallen (namelijk: de “Gemeente van de wijze maag29
den”, de uiteindelijke Bruidsgemeente, en de “Gemeente van de dwaze maagden” ). Van de overige vijf Gemeen26

Zie noot 19.
Zie noot 15.
28
Zie noot 16.
29
Zie noot 13.
27
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ten kunnen wij zeggen, dat zij zich opsplitsen in “Filadelfia-delen” en “Laodicea-delen” (zo verrijzen dan Filadelfia
en Laodicea), met dien verstande, dat Smyrna als GEHEEL naar Filadelfia overgaat. Tenslotte zal ook van Laodicea nog een deel (namelijk: de “overwinnaars” – zie Openb. 3:21) overgaan naar Filadelfia. Zie de tekening van bijlage 2 aan het eind van dit hoofdstuk, met de titel: “Het verband tussen de 7 Gemeenten” of “de ontwikkeling van
30
de scheiding in de Gemeente van de laatste dagen”, om u het één en ander beter te kunnen voorstellen.
ste

Uit de 1 brief, aan Efeze, leren wij dat de Gemeente van de eindtijd geïnfiltreerd zal worden door vele misleiders,
zie Openbaring 2:2 (tevens het eerstgenoemde eindtijdteken van Jezus in Matth. 24:4-5). Met name worden genoemd de Nikolaïten (zie Openb. 2:6). Over wat het Nikolaïtisme was en is, bestaan verschillende meningen. Volgens dr. J.A. Seiss is het een stroming die zich, bedekt of openlijk, keert tegen het algemeen priesterschap van de
gelovigen (bron: zijn boek “De Komende Christus”, deel 1, blz. 90). Het is onder meer de wortel van het Roomskatholicisme. Steeds wanneer mensen of groepen in de Gemeente zich als een geestelijke elite gaan beschouwen,
is er sprake van Nikolaïtisme. De “dwaze maagden-gemeente” zien wij bij Efeze al opdoemen, wanneer wij lezen
over het “verlaten van de eerste liefde” (zie Openb. 2:4).
de

In de 2 brief, aan Smyrna, maken wij kennis met een steeds brutaler optreden van geveinsden en valse christenen (zie Openb. 2:9). In deze brief, waarin geen enkel verwijt voorkomt, worden tijden van vervolging en verdrukking voor Christus’ Gemeente/Kerk aangekondigd (zie Openb. 2:10), de vervolgingen van “het begin van de smarde
ten”, (zie hiervoor ook Openbaring 6:9-11 – het 5 zegel).
de

Een Gemeente temidden van een krom en verdraaid geslacht, is het beeld van Pergamus (de 3 brief) – zie
Openbaring 2:13. Ook hier treffen wij een verwijzing aan naar verdrukkingen. Eveneens komen wij hier de geloofsafval tegen (zie Openb. 2:14-15), waarvan wij al eerder spraken. “De leer van Bileam” (het zgn. Balaämisme of Bileamisme) is een stroming die de Gemeente/Kerk wil verwereldlijken. Het is wat wij kennen als wereldgezindheid,
een kwaad dat inderdaad in onze tijd (wij leven immers al in de tijd die wij in dit hoofdstuk bespreken) reeds grote
proporties heeft aangenomen.
de

In de 4 brief, aan Thyatíra, wordt gesproken over moeilijke omstandigheden, waaronder de Gemeente nochtans
zal volharden en standhouden (zie Openb. 2:19). Deze zware tijd houdt verband met een aanval van de krachten
van misleiding, die zijn weerga niet zal hebben gekend (zie Openb. 2:20). In dit verband wordt gesproken over “de
diepten van satan” (zie Openb. 2:24), het tegenovergestelde van “de diepten van het Woord” (van God)! Maar de
Gemeente als geheel zal in die strijd toch triomferen (zie Openb. 2:25-26), door Goddelijk ingrijpen wel te verstaan.
De volgelingen van Izébel zullen echter stellig in de grote verdrukking terechtkomen (zie Openb. 2:22)!
de

Sardis (de 5 brief) toont de groei van de “dwaze maagden-gemeente”: in naam levend, maar in werkelijkheid
geestelijk dood (zie Openb. 3:1). Hier wordt op het vóórkomen van SCHIJNbare geestelijke oplevingen gewezen
(“vals vuur”)! Verder worden de werken van deze gemeente niet “vol” gevonden voor God (zie Openb. 3:2) – een
treffende parallellie met de lege lampen van de dwaze maagden (zie Matth. 25:3 en 8) – vanwege toenemende
lauwheid. Aan deze gelijkenis (zie Matth. 25:1-13) doet ook de – geestelijke – “slaaptoestand” denken, die hier (in
Openbaring 3:2-3) uitgebeeld wordt. Opnieuw zien wij echter dat er een kleine groep getrouwen blijft, een “heilig
overblijfsel”, waaruit uiteindelijk ‘de Gemeente van de wijze maagden’ zal voortkomen – zie Openbaring 3:4-5. De
“witte klederen” van vers 5 KUNNEN het kleed van martelaarschap zijn (vergelijk Openbaring 6:11), maar waarschijnlijker is, dat er de “Bruiloftskleding” mee bedoeld wordt (zie Mattheüs 22:11), de kleding van de GERECHTIGHEID.
de

In Filadelfia (de 6 brief) aanschouwen wij dan de uiteindelijke Bruidsgemeente. Want tot DEZE Gemeente wordt
gezegd, dat zij de grote verdrukking – “het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal” (zie Openb.
3:10, HSV) – niet behoeft mee te maken. Het is een VOLMAAKTE Gemeente, want geen enkel verwijt horen wij
over haar. Het ontvangen van de Naam van God – dat is: het bekleed worden met de volheid van de Godheid, zie
31
Openbaring 12:1 – is een verwijzing naar het huwelijk van deze “Bruid (of Bruidsgemeente)” met Christus. Bij het
32
huwelijk ontvangt de Bruid niet alleen de naam van haar Man, maar wordt ook Zijn Vrouw (net als in het natuurlij33
ke leven). Ook de vereenzelviging van Filadelfia met “het nieuwe Jeruzalem” is een aanduiding dat wij hier met
de Bruidsgemeente te doen hebben (zie Openb. 3:12, en vergelijk hiermee Openb. 21:2). In de dagen van Filadelfia zullen geveinsden en valse christenen niet langer verborgen blijven (zie Openb. 3:9). Alle kwaad en ongerechtigheid in de Gemeente zal geopenbaard en uitgedreven worden, soms ook letterlijk met de dood als gevolg (lees
hiervoor de trieste geschiedenis van Ananias en Saffira, in Handelingen 5:1-11).
de

Laodicea (de 7 brief) tenslotte, is “de Gemeente van de dwaze maagden”, de Gemeente van die kinderen Gods
die geestelijk NIET “gereed” zullen zijn als Jezus wederkomt (de “dwaze maagden” behoren weliswaar tot de “aanvankelijke” Bruidsgemeente, maar niet tot de “uiteindelijke”). Kenmerken van deze “dwaze” gelovigen zijn:
• geestelijke lauwheid (zie Openbaring 3:15-16 – vergelijk het “uit Mijn mond spuwen” met het “uitwerpen in de
buitenste duisternis” van Mattheüs 25:30; het zijn allebei verwijzingen naar de grote verdrukking),
30

Zie eventueel op onze website de studie “Drie grote toekomstige scheidingen” van H. Siliakus. (noot AK)
“En er verscheen een groot teken in de hemel (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk): een vrouw (de vrouw van
het Lam), bekleed met de zon (beeld van de Vader), en de maan was onder haar voeten (beeld van de bloedverzoening van de Zoon)
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest)” (Openb. 12:1, HSV).
32
Zie noot 8.
31

33

Zie eventueel op onze website de studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” van E. van den Worm. (noot AK)
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• zelfingenomenheid en een “groot” denken van zichzelf (en dus: verkapte hoogmoed – zie Openb. 3:17).
Eigenschappen die samengaan met wereldsgezindheid en vleselijkheid. Het is een Gemeente die een ZOGENAAMDE, SCHIJNbare, geestelijke welvaart kent. Schijnopwekkingen en een voortdurend “succes” (voor wat betreft uiterlijke zaken) zullen haar zover brengen. Maar zij mist wat de uiteindelijke Bruidsgemeente WEL bezit, namelijk:
• het “goud” van de Heilige Geest,
34
• de “witte klederen” van reinheid en gerechtigheid (nodig om ‘de Bruiloft van het Lam’ in te kunnen gaan – zie
Matth. 22:11-14) en
• de “ogenzalf” van de Heilige Geest (zodat zij met geestelijke blindheid geslagen is) – zie Openbaring 3:18.
Door het missen van deze “ogenzalf” hebben de gelovigen van Laodicea ook geen deel aan de openbaringen van
het Woord en leggen zij de nadruk op allerlei ijdele dingen. Maar God geeft hen nog een kans om zich te bekeren
(zie Openb. 3:18-20). Wij mogen aannemen dat een kleine groep Laodicea-gelovigen, in een laat stadium van de
eindtijd, toch nog gehoor zal geven aan de roepstem van de Heilige Geest. Deze “overwinnaars” behoren dan toch
ook nog tot de – uiteindelijke – Bruidsgemeente (Filadelfia). Want het “zitten met Jezus op Zijn Troon” (zie Openb.
3:21) kan alleen maar voor de Bruid/Bruidsgemeente weggelegd zijn. Het veronderstelt namelijk een EENwording
met Jezus in een huwelijksverbond (zie Efeze 5:31-32).

Bijlage 2:
Het verband tussen de 7 Gemeenten
of
de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente van de laatste dagen

Efeze

Smyrna

Pergamus

Thyatira

Sardis

Laodicea

Filadelfia

6.
De Spade Regen-opwekking
35

Nu komen wij dan tot de vraag WAAR in het boek Openbaring over de tijd van de ‘Spade Regen opwekking’ gesproken wordt. Wij zullen deze vraag ZO beantwoorden, dat inzicht wordt verkregen in de wijze waarop deze opwekking zich zal ontwikkelen (of, nog preciezer gezegd: hoe deze opwekking zich zal ontwikkelen volgens het boek
Openbaring).
Ondanks misleiding/verleiding, vervolging, verdeeldheid en verwereldlijking (of: wereldgelijkvormigheid), zal er in
de laatste dagen toch een Gemeente ontstaan, die trouw is aan Christus, die jaagt naar de heiligmaking en de vre36
de onder elkaar en die groeit in de genade en kennis van Christus: de Gemeente van Filadelfia (hetgeen betekent: “broederliefde”). De Spade Regentijd begint als aan deze Gemeente de belofte van Openbaring 3:8 vervuld
wordt: Jezus geeft haar “een geopende deur”. Paulus kende deze ervaring in zijn bediening (zie 1 Kor. 16:9) en HIJ
is het ook die deze “deur van Jezus” in Kolossenzen 4:3 noemt: “de deur van het Woord”. Hieruit kunnen wij opmaken, dat de ‘Spade Regen opwekking’ begint als DOOR GOD AANGESTELDE PREDIKERS beginnen te
spreken en te openbaren “de verborgenheid van Christus”. Waarlijk, als de “Ruiter op het witte paard” (zie
37
Openb. 6:2) tot zijn machtigste en heerlijkste manifestatie komt, zal opnieuw – en nu als nooit tevoren – de
“boog” (d.i. het Woord van God) zijn instrument zijn! De opwekking begint namelijk met WOORD-openbaring (d.i.
34

Zie noot 5.

35

De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.
ste
Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de (1 , Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4.
• Zie eventueel op onze website de studie: “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk
van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/ Kerk”. (noot AK)
36
Zie eventueel het artikel “Tot welke Gemeente behoren wij?” van A. Klein/H. Siliakus, op ons weblog van 24 januari 2010
(www.eindtijdbode.blogspot.com). (noot AK)
37
Zie noot 19.
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het openbaar/duidelijk worden van Gods WOORD, waardoor velen het juiste, van God gegeven inzicht aangaande Zijn Woord zullen ontvangen – noot AK). De getrouwe christenen, de “overwinnaars”, zal Hij “van het verborgen Manna te eten geven” (zie
Openb. 2:17, HSV).
de
Zoals wij (in hoofdstuk 4, bij de behandeling van het 6 zegel) al aangetoond hebben, breekt de Spade Regentijd
de
aan NA de opening van het 6 zegel. Zes van de 7 zegels van het – voorheen verzegelde – Boek (met daarin het
Woord van God) zullen in die tijd dus al verbroken/geopend zijn. Het is in die dagen dan ook wel te verwachten –
de
wanneer de tijd als het ware “voortsnelt” naar de opening van het 7 en laatste zegel – dat het opengaan van dit
Woord (van God) geen gebeuren in het verborgen meer zal zijn (hoewel het voor de ongehoorzame en trage/lauwe
christenen verborgen zal BLIJVEN). Bovendien zal er sprake zijn van een “tempoversnelling”. Het gestage, langzaamaan, opengaan van het Woord (d.i. het opengaan van alle 7 zegels, volgens ons begonnen rond ± 1900 met
ste
de opening van het 1 zegel) zal, wanneer het scheuren van het laatste zegel ophanden is, overgaan in en zich
versnellen tot een ware “explosie van heilige kennis” (wat voor de Bruidsgemeente uiteindelijk het intreden van de
staat van VOLMAAKTHEID tot gevolg zal hebben). “De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken…” (zie Dan.
12:3)!
Toch gaat aan deze (Goddelijke) Woordopenbaring nog iets vooraf. Openbaring 3:8 leert ons dat Jezus “een geopende deur” aangaande Zijn Woord geeft, omdat de Filadelfia-Gemeente beseft “kleine kracht” (van zichzelf) te
hebben en “Zijn Woord IN ACHT NEEMT (SV: BEWAARD)”. Om met het laatste te beginnen, “Gods Woord in acht
nemen/bewaren” is altijd HET kenmerk van getrouwheid. Welk een stimulans ontvangen wij hier om in dit “in acht
nemen/bewaren” te volharden! “Kleine kracht” is GELOOFS-kracht (zie mijn artikel: “Geprofeteerde vernieuwing
38
van het geloof” ). Bestudeer Mattheüs 17:20 in samenhang met Mattheüs 13:32a. Een krachtige vernieuwing
van het geloof en een getrouw “in acht nemen/bewaren van Gods Woord” – dit laatste zal al gedurende een
lange tijd van tevoren door de getrouwe christenen beoefend zijn; de geloofsvernieuwing zal mede voortkomen uit
dit “in acht nemen/bewaren” – vormen het eigenlijke begin van de grote toekomstige opwekking! Kolossenzen
4:3 geeft verder aan – en dit wordt bevestigd door Openbaring 5:8 – dat aan “de geopende deur van het Woord”
39
ook altijd gebedsactie voorafgaat (zie hiervoor ook nog mijn artikel: “Het teruggevonden Boek” ). De getrouwe
christenen zullen al gedurende een lange tijd om de opwekking gebeden hebben.
Als de opwekking eenmaal is begonnen, is de volgende ontwikkeling, dat er een krachtige, jaloersmakende en heiligende invloed uitgaat van deze getrouwe Gemeente op de lauwe en wereldsgezinde gelovigen van de Laodi40
cea-Gemeente. Dan breekt de tijd aan, dat – volgens Openbaring 3:18 – verkrijgbaar zijn:
• het “goud” (beeld van: de wezenlijke geestelijke rijkdom),
• de “witte klederen” (beeld van: de staat van reinheid en heiligheid) en
• de “ogenzalf” (beeld van: het geestelijk inzicht en geestelijk onderscheidingsvermogen; ZONDER “ogenzalf”
GEEN Woord-openbaring!).
Een gedeelte van de lauwe christenen zal zich dan alsnog ECHT bekeren (d.i. afkeren van alle zonde en ongerechtigheid) en zodoende toegevoegd worden aan de uiteindelijke Bruidsgemeente (de “overwinnaars” van Laodicea – volgens Openb. 3:21). De overgrote meerderheid van de “lauwe christenen” zal zich echter pas van haar
geestelijk tekort bewust worden, wanneer het te laat is (zie Matth. 25:8-12).
Daarna zal de opwekking zich gaan uitbreiden en zal het de aandacht gaan trekken van heel de wereld. Met een
kracht – overtuigingskracht, maar ook ANDERE geestelijke kracht, waardoor vele wonderen en tekenen zullen geschieden – en een autoriteit als nooit eerder gekend, zal het “Evangelie van het Koninkrijk (van God)” gepredikt worden onder alle volkeren (zie Matth. 24:14). Op deze tijd heeft Openbaring 22:17 betrekking:
• “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het Water des Levens nemen, voor niets.” (HSV)
41
Het is de sluitingstijd van ‘de tijdsbedeling van de genade’ (d.i. het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige
Geest – van in totaal 2000 jaar). Door de volle INWONING van de Heilige Geest zal van de Bruidsgemeente
een grote WERVINGSKRACHT uitgaan. De uitnodiging “Kom” (uit Openb. 22:17) zal door steeds meer mensen
overgenomen worden en vele dorstige zielen zullen komen om te drinken van ‘het Levende Water van Gods Geest’
(zie o.a. Joh. 4:10-14, 7:38-39 en Openb. 22:17), die in die dagen overvloedig zullen vloeien, en gebruik maken
van de laatste gelegenheid om zich te bekeren (lees Spr. 1:20-23).
Het meest wezenlijke van de ‘Spade Regen opwekking’ zal zijn: een KRACHTDADIGE UITSTORTING van de
Heilige Geest, zoals wij kunnen lezen in Joël 2 vers 28-32:
• “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen (namelijk: op de ‘minsten’ in de Gemeente) zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN. Ik
zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd
worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HERE komt, die grote en ontzagwekkende. Het
38

Uit het blad ‘de Tempelbode’ van oktober 1981. Zie deze studie: “Geprofeteerde vernieuwing van het geloof” op ons weblog van 24 oktober 2010 (www.eindtijdbode.blogspot.com). (noot AK)
39
Uit het blad ‘de Tempelbode’ van mei 1982. Zie deze studie: “Het teruggevonden Boek” op ons weblog van 24 juli 2009
(www.eindtijdbode.blogspot.com). (noot AK)
40
Zie noot 36.
41

ste

De (tijds)bedeling van de GENADE = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1 ) komst aangeeft
tot aan Zijn wederkomst. (noot AK)
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zal geschieden dat ieder die de Naam van de HERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de
berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn,
die de HERE roepen zal.” (HSV)
Zoals Joël 2:32 al doet vermoeden, zal er dan nog een “grote oogst” van zielen worden binnengehaald (want NA
42
de spade of late regens volgt, net als in de natuur, de OOGSTTIJD!) Zoals wij ook kunnen lezen in Jakobus 5
vers 7:
• “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Here. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht
van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late (SV: spade) regen zal hebben ontvangen.”
(HSV)
Zelf VOL zijnde van het Woord (van God), zal de Gemeente met ruime hand aan de hongerige zielen kunnen
43
uitdelen. Het verzamelen van deze zielen geschiedt met het oog op de naderbij komende Bruiloft van het Lam,
de gebeurtenis waarop de Spade Regentijd uitloopt en waarvan de Spade Regen als het ware het “voorspel” is –
zie Matthéüs 22:9-10 en Lukas 14:21-23. De “eerstgenodigden”, die aan de oproep om te komen “eten” – van de
geestelijke spijze die Hij ons wil geven – geen gehoor geven, vormen de uiteindelijke ‘dwaze maagden Gemeen44
45
te’ (zie ook nog mijn artikel over: “De middernachtelijke genezingsdienst” ). In het boek Openbaring wordt over
deze “oogstfase” van de Spade Regen geschreven in hoofdstuk 14, de verzen 14 t/m 16. De “graanoogst” is de
“oogst van de rechtvaardigen” (de daarna beschreven “wijnoogst” is de “oogst van de ONrechtvaardigen”, die NA
de grote verdrukking zal plaatshebben – en, net zoals later, in Openbaring 20:5-6, de beide opstandingen tezamen
worden behandeld, worden hier de beide oogsten tezamen behandeld; zij zullen echter door een bepaalde tijd van
elkaar gescheiden zijn). De “graanoogst” van Openbaring 14 kàn vergeleken worden met die van Mattheüs 13:2430 en 36-43, maar er is een verschil. In Openbaring 14 worden “goed” en “kwaad” weergegeven door “graan” en
“wijn”, maar in Mattheüs 13 door “tarwe” en “onkruid”. De eventuele vraag of er harmonie is tussen beide Schriftgedeelten kunnen wij met JA beantwoorden. Wij moeten het zo opvatten: De goddelozen ten tijde van de graan- of
tarwe-oogst worden in Openbaring 14 NIET genoemd, maar in Matthéüs 13 WEL; daar worden zij voorgesteld door
het “onkruid”. Dit onkruid wordt in “de vurige oven” geworpen (zie Matth. 13:42), dat wil zeggen: de dan levende
goddelozen gaan de “oven” van de grote verdrukking in. Aan het eind van deze grote verdrukking komen wij ze tegen als de “druiven” voor de wijnoogst (zie Openb. 14:17-20): in het bloedbad van Armageddon (wijn = bloed) zul46
len alle goddelozen omkomen. In mijn artikel: “Drie grote toekomstige scheidingen” ga ik dieper in op de scheiding ten tijde van de graanoogst.
Wij vervolgen onze beschouwing van de Spade Regentijd en slaan Openbaring 22:11 op:
• “Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden (NBV). En wie
rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” (HSV)
Wanneer de Bruidsgemeente haar volle getal heeft bereikt, zal zij in korte tijd komen tot de volkomen VOLMAAKTHEID. In dezelfde tijd dat de wereldsgezinde mensheid hoe langer hoe zondiger (of, volgens Openbaring
22:11, steeds “onreiner”) wordt, zal de Bruidsgemeente tot een staat van VOLMAAKTE HEILIGHEID geraken. In
die tijd zullen er geen zielen meer worden toegevoegd tot de Bruidsgemeente. Het is de tijd van Matthéüs 25 vers
8-10:
47
• “De dwazen zeiden tegen de wijzen : Geef ons van uw olie (beeld van de Heilige Geest), want onze lampen gaan
uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever
naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij
(namelijk: de wijze maagden) die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.” (HSV)
De “deur” – om in te (kunnen) gaan tot de Bruiloft – wordt gesloten! De verklaring hiervoor is: de Bruidsgemeente
groeit “als LICHAAM” – dus allen gezamenlijk – naar de volkomenheid (zie Ef. 3:18-19). In die staat van volmaakte
heiligheid zien wij de Bruid of Bruidsgemeente in Openbaring 12 vers 1:
48
• “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw , bekleed met de zon, en de maan was onder haar
voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (HSV)
49
“Zon, maan en sterren” representeren de glorie van de Drie-enige Godheid, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij
42
43
44
45
46
47

Zie noot 35.
Zie noot 5.
Zie noot 13.
Uit het blad ‘de Tempelbode’ van november 1980. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
Zie noot 30.
Zie noot 13.

48

De Bruid van het Lam wordt, NA de (Goddelijke) Bruiloft, Zijn Vrouw.
• Zie eventueel op onze website de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm
en/of het artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?” van A. Klein. (noot AK)
49
In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon
van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is
een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
ste
1. de 1 Openbaringsvorm van God: de Vader
de
2. de 2 Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
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is dan – onder de krachtige werkingen van het Woord en de Heilige Geest – geworden zoals Jezus haar, als Bruid,
aan Zichzelf wil voorstellen (zie Ef. 5:27).
In deze tijd en ook daarna zal de Bruidsgemeente zich in een toestand van PERMANENTE AANBIDDING en
hoogste zielsverrukking bevinden. Zo komen wij haar tenslotte tegen in Openbaring 11:1 als “degenen die God
in de tempel AANBIDDEN”. Het “meten” waarvan wij in ditzelfde vers lezen (zie aangaande dit “meten” ook nog
Openb. 21:15), gebeurt aan het eind van de ‘Spade Regen opwekking’ en vlak voor het aanbreken van ‘de Bruiloft
50
van het Lam’. De handeling wil zeggen, dat op dit tijdstip zal worden vastgesteld, dat de Bruidsgemeente “de
maat van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13) heeft bereikt (zijnde: de volmaaktheid in Chris51
tus). Voor een nadere beschouwing hierover verwijs ik naar mijn artikel over “Het pasloodoordeel” . In die toe52
stand van AANBIDDING (waarvan het boek Hooglied ons een indruk geeft – zie ook mijn artikel: “De slaap des
53
oordeels” ) zal de Bruidsgemeente ook nog verkeren in de korte tijd tussen ‘de Bruiloft van het Lam’ en het begin
van de grote verdrukking. Uit deze grote verdrukking wordt de Bruidsgemeente – in Openbaring 11:1 voorgesteld
door de “Tempel” of het “Heiligdom” – BEWAARD, maar de “dwaze maagden” (in Openbaring 11:2 voorgesteld
54
door de “buitenste voorhof van de tempel” ) zal die vreselijke tijd moeten meemaken en alsdan als martelaren
moeten sterven (tijdens de 42 maanden die de grote verdrukking duurt – zie Openb. 11:2, en ook nog Openb.
12:17 en 20:4).
De behandeling van (wat het boek Openbaring vermeldt over) de Spade Regentijd hebben wij hiermee afgerond.
Een recapitulatie van het verloop van deze periode lijkt ons nog nuttig. Hieronder volgt zij:
ste

1 fase:
de
2 fase:
de
3 fase:

Krachtige geloofsvernieuwing (onder de getrouwen)
Wonderbare opening van het Woord
Heiligende invloed op – de rest van – de Gemeente (het begin van de uitstorting van Gods Geest)
Krachtdadige uitstorting van de Heilige Geest (het hoogtepunt)
Binnenhalen van een grote oogst van zielen uit alle volkeren der aarde
Het bereiken van de volmaaktheid
Aanbiddend verwachten

de

4 fase:
de
5 fase:
de
6 fase:
de
7 fase:

Zie Openb. 3:8
Zie Openb. 3:8
Zie Openb. 3:18
Zie Openb. 22:17
Zie Openb. 14:14-16
Zie Openb. 12:1 en 22:11
Zie Openb. 11:1

7.
Het herstel van Israël
Wij zijn toe aan een kort intermezzo. De Spade Regen-opwekking bespreken zonder enige opmerkingen te maken
over het herstel van Israël, is eigenlijk onmogelijk. Maar er is nog een andere reden waarom het aanroeren van dit
de
onderwerp noodzakelijk is. Straks, in het 9 hoofdstuk, komen wij te spreken over “de mannelijke zoon”. “Wie” deze mannelijke zoon is (of, beter gezegd, zal zijn) en wat de betekenis van zijn openbaring is (of: zal zijn), komt niet
goed tot uitdrukking, wanneer wij het profetisch onderwerp van “het herstel van Israël” buiten beschouwing laten.
Zoals wij in het voorgaande hoofdstuk aannemelijk maakten, kan de Spade Regentijd in een zevental fasen worden ingedeeld. De eerste 3 fasen worden afgewikkeld in een tijd waarin de wereld in een grote benauwdheid ver55
de
de
keert, aan het einde van de “oorlog van Gog” (de “3 wereldoorlog”). De 4 fase gaat in, korte tijd NA de beëindiging van deze oorlog. God gaat dan Zijn Heilige Geest UITSTORTEN, eerst over de Israël-volkeren (zie Ezechiël
39:29) en vervolgens over alle overige volken (over “alle vlees” – volgens Joël 2:28).
56

De uitstorting van de Heilige Geest over Israël (GEHEEL Israël – alle 12 stammen – dus niet alleen de Joden! ),
zal het herstel van Israël betekenen. Even eerder, maar ook NA de oorlog van Gog (die NIET moet worden verward met de “strijd van Armageddon”!), zal de terugkeer van Israël plaatshebben (zie Ezechiël 39:25-28). Dit zal
waarschijnlijk een “representatieve” (een vertegenwoordigende) terugkeer zijn. Als tenminste Jeremia 3:14 in deze
de

3. de 3 Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
• Zie eventueel op onze website ook nog de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK)
50

Zie noot 5.
Uit het blad ‘de Tempelbode’ van december 1981. Zie deze studie: “Het paslood-oordeel” op ons weblog van 24 augustus
2010 (www.eindtijdbode.blogspot.com). (noot AK)
52
Zie eventueel op onze website de studie: “Beschouwingen over het boek Hooglied” van H. Siliakus. (noot AK)
53
Uit het blad ‘de Tempelbode’ van maart 1981. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
51

54

Voor de betekenis van en/of het verschil tussen zgn. “voorhofs-christenen en “heiligdoms-christenen, zie ons Tabernakelschema (met plaatjes) op www.eindtijdbode.nl/tabernakel.htm of de studie “De Tabernakel van Israël” en/of “Lukas; het boek
van de NIEUWE MENS in Christus; Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen” beide van E. van den Worm. (noot AK)
55
Zie noot 15.
56
Zie noot 22.
Voor meer over dit onderwerp: Wij kunnen u ook het boek “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël” van W.H. Bennett van harte aanbevelen (ISBN-nr. 90-808032-1-9). Het boek is te bestellen bij: Uitgeverij Vlichthus (zie www.vlichthus.nl).
(noot AK)
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57

zin moet worden uitgelegd. Aan deze terugkeer zal op haar beurt een geestelijk ontwaken voorafgaan (zie Ezechiël 37:9-14). Het ontwaken uit haar doodsslaap zal betekenen, dat het verdwenen en verloren gewaande “huis
van Israël” (bestaande uit 10 stammen) – dat wij nu kennen als de christelijk naties van Noordwest Europa, Noord
Amerika, Australië en Zuid-Afrika, nazaten van de tien stammen, die in de tijd van de volksverhuizingen vanuit het
58
land van hun ballingschap naar West-Europa zijn getrokken – zich haar echte identiteit weer bewust zal worden.
Na het hervinden van hun oorspronkelijke identiteit zal ook de vereniging tussen (10-stammig) Israël en (2stammig) Juda plaatsvinden (zie Ezechiël 37:16-22). Het is dus niet vreemd, dat in Openbaring 7:1-8, NA de opede
ning van het 6 zegel – de gebeurtenissen aan het eind van de oorlog van Gog – weer sprake is van de 12 stammen van Israël. Wij zullen op deze passage terugkomen bij de behandeling van de “mannelijke zoon”. Na de oorlog
van Gog hebben wij dus achtereenvolgens
• het ontwaken,
• de vereniging,
• de terugkeer en
• het herstel
de
de
van Israël te verwachten, in een tijdsperiode die samenvalt met de 3 en 4 fase van de Spade Regen-opwekking.
Bijlage 3 (onderaan dit hoofdstuk vermeld) geeft dit verband tussen het herstel van Israël en de Spade Regenopwekking aanschouwelijk weer.
In die Spade Regentijd zal Jezus – door Zijn Heilige Geest – dat wonderbare werk beginnen onder de Israëlvolkeren, dat met de openbaarwording van de “mannelijke zoon” van Openbaring 12 zal worden voleindigd (hierover
59
leest u onder meer in mijn artikel over “De herleving van Jakob” ). Dan zal blijken, dat God Zijn doel met Israël
uiteindelijk toch heeft bereikt. De ondergang van de twee Israël-rijken (namelijk: het ‘huis van Israël’ en het ‘huis
van Juda’), zoals beschreven in het Oude Testament, betekende niet, dat een deel van Gods heilsplan was mislukt. “Geen enkel woord door God gesproken, zal ooit ledig (d.i. vruchteloos) tot Hem terugkeren” (zie Jesaja
55:11). Geen enkel voornemen van God zal niet ten uitvoer worden gebracht!

Uitstorting Heilige Geest op Israël-volken
Uitstorting Heilige Geest op overige volken

Bijlage 3:
Het verband tussen het herstel van Israël en de Spade Regen-opwekking

Spade Regenopwekking

Oorlog van Gog

57
58
59
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7

Ontwaken van Israël
Vereniging van Israël
Terugkeer van Israël
Herstel van Israël

1

Bruiloft van het Lam

Zie noot 10.
Zie noot 22.
Uit het blad ‘de Tempelbode’ van november 1982. Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
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8.
De 1ste wederkomst van Jezus60 en de Bruiloft van het Lam61
Wij zijn nu gekomen tot de behandeling van wat de Schrift “de grote verborgenheid” noemt in Efeze 5:31-32: het
huwelijk van Jezus Christus met Zijn aardse Bruid, de Bruidsgemeente.
• “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één
vlees zijn. Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) is GROOT; maar ik spreek met het oog op Christus en de
Gemeente.” (Ef. 5:31-32, HSV)
62
Zoals al eerder opgemerkt (in hoofdstuk 1 van deze studie, zie noot ), is deze huwelijksverbintenis inderdaad de
“grootste” (en daarmee ook de “centraal-staande”) onder de verborgenheden die in het boek Openbaring en in de
eindtijd geopenbaard worden.
63

De vervolmaking van de Bruidsgemeente in de tijd van de ‘Spade Regen opwekking’ moet beschouwd worden
als de noodzakelijke VOORBEREIDING van een bruid voor haar huwelijk. Als haar bruidegom haar komt halen, wil
zij er onberispelijk en alleszins beminnelijk uitzien. Wanneer straks het profetisch moment aanbreekt van “het
voorstellen van de Bruid/Bruidsgemeente aan Christus” – het gebeuren waarmee de Bruiloft wordt ingeluid –
zal deze Bruid/Bruidsgemeente volmaakt heilig zijn:
• “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen
in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam
beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” (Openb. 3:4-5, HSV)
• “Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.” (Ef. 5:27, SV)
• “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan
een Man voor te stellen, namelijk aan Christus.” (2 Kor. 11:2, SV)
Het voorstellen aan Christus veronderstelt, dat Christus tevoren is wedergekomen. Dit is de “verborgen wederkomst van Christus voor de Bruiloft”. Wie de Bijbelse profetie bestudeert, zal ontdekken, dat wij eigenlijk TWEE
64
wederkomsten te verwachten hebben , één (de “verborgen” of “onzichtbare” komst) VOOR de grote verdrukking
en één (de zichtbare komst) DAARNA (zie hiervoor o.a. mijn verhandeling over “De wegname en de opname van
65
de Gemeente”, blz. 10-11 ). Alles wat zich rondom deze twee gebeurtenissen afspeelt, heeft te maken met de
ste
ENE openbaring van Jezus Christus. De 1 , de “verborgen” wederkomst van Christus wordt bedoeld in Openbaring 2:5, 16, 25, 3:3, 11, 16:15 – Zijn komst “als een dief in de nacht” – en ook in Mattheüs 25:6 en Johannes 14:3.
Christus’ bemoeienis met en de werkzaamheid van de Gemeente in de eindtijd zal dan ook geheel staan in het te66
ken van voorbereiding VOOR en OP de Bruiloft van het Lam. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Openbaring 3:12. Hier
wordt de aanmoediging aan de getrouwe christenen om te volharden gekoppeld aan het vooruitzicht eens de
Naam van God te mogen dragen. De vrouw draagt vanaf het huwelijk de naam van de man! Zo is het al sinds Eva
(zie Gen. 2:23).
Het blijkt ook uit Openbaring 3 vers 20:
• “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” (SV)
Christus’ verzoek aan de lauwe christenen om binnengelaten te worden in hun kring en in het bijzonder in ieders
hart, om daar Zijn reinigend en volmakend werk te kunnen doen, wordt gedaan met het oog op “het Avondmaal
van de Bruiloft van het Lam” (zie Openbaring 19:9 en Mattheüs 22:3 in samenhang met Lukas 14:16). En tenslotte
komt dit ook naar voren in Openbaring 3:21. De belofte die hier gedaan wordt aan de lauwe christenen die zich bekeren en die dus toegevoegd worden aan de Bruidsgemeente, is: met Jezus zullen zij zitten op één Troon (Zijn
Troon). Dit veronderstelt een huwelijksgemeenschap met Jezus!
Over de Bruiloft van het Lam lezen wij in Openbaring 19 vers 6-9:
• “En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Here, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde
zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn
vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want
dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen
60
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Zie noot 4.
Zie noot 5.
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Maar de grootste verborgenheid die vervuld zal worden – en die in eerste instantie bedoeld wordt in Openbaring 10:7 – is de
“verborgenheid van de huwelijksverbintenis tussen Christus en Zijn van de aarde gekochte Bruid/Bruidsgemeente”. Openbaring
10:7 wijst heen naar Openbaring 11:19 en deze tekst wijst op zijn beurt heen naar Openbaring 12:1-2 (wat overigens niet wil
zeggen, dat het gebeuren van Openbaring 12 volgt op het gebeuren van Openbaring 11:15-19). (Uit hoofdstuk 1 – noot AK)
63
Zie hoofdstuk 6 van deze studie, dat over deze ‘Spade Regen opwekking’ gaat. (noot AK)
64
Zie noot 4.
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Voor informatie over genoemde studie kunt u contact opnemen met A. Klein via info@eindtijdbode.nl Of, zie de studie vermeld bij noot 4.
66
Zie noot 5.
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zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.”
(SV)
De plaats van deze passage in het boek Openbaring stelt ons voor een moeilijkheid. Wij krijgen hier de indruk, dat
67
die Bruiloft plaatsvindt NA de val van Babylon (beeld van de valse kerk – zie Openb. 19:2-3) – en vlak VOOR de
de
(zichtbare, dus 2 ) wederkomst van Christus – zie Openbaring 19:11-14. Maar de val van Babylon heeft plaats ten
tijde van de grote verdrukking (zie Openb. 17:5-8 – waar staat dat de vrouw/Babylon, ten tijde van het beest/de antichrist, dronken is van het bloed van de heiligen)!
De Bruiloft van het Lam moet echter VOOR de grote verdrukking plaatshebben, omdat de Bruid/Bruidsgemeente in
68
Openbaring 12:2 – voordat die grote verdrukking aanbreekt – gezien wordt in staat van “zwangerschap”. Dus
moet zij dan al eerder getrouwd zijn, anders is er sprake van “voorechtelijke gemeenschap”, hetgeen door God Zelf
als zonde wordt beschouwd (zie Exod. 22:16). Een vergelijking met Maria, de moeder van Jezus, gaat niet op,
want zij trouwde na haar (onbevlekte) ontvangenis niet met God, maar met een mens (namelijk: met Jozef). De moeilijkheid wordt echter weggenomen, wanneer wij ontdekken, dat in de Griekse grondtekst van Openbaring 19:7
NIET staat geschreven: “…de bruiloft van het Lam is gekomen…” (voltooid tegenwoordige tijd – wat de mogelijkheid openlaat, dat de Bruiloft komt NA de val van Babylon), maar: “…de bruiloft van het Lam kwam en Zijn vrouw
bereidde zichzelf” (onvoltooid verleden tijd). Dan verstaan wij, dat het er hier om gaat de tegenstelling naar voren
te brengen tussen “de Vrouw van het Lam” en “de vrouw van de antichrist” (de hoer, Babylon). De hoer, de valse
69
kerk , deed en gedroeg zich in haar arrogantie wel alsof ZIJ de bruid van Christus was, maar al eerder (nog
VOOR haar ontmaskering en val) zal Christus hebben duidelijk gemaakt WIE Zijn werkelijke Bruid is (namelijk: de
ware Gemeente/Kerk in haar eindstadium), door met DEZE VROUW te huwen. Zó moeten wij dit Schriftgedeelte
lezen. De val van de hoer/Babylon onderstreept als het ware, dat zij, ondanks haar pretenties, NIET de vrouw van
het Lam was. De valse kerk verdwijnt, maar de ware Gemeente/Kerk leeft tot in alle eeuwigheid!
Zo spreekt Openbaring 19:7-9 dus over de Bruiloft van het Lam, die, zoals uit de samenhang van het boek Openbaring blijkt, gehouden wordt NA de ‘Spade Regen opwekking’ en VOOR de grote verdrukking. De volmaakte staat
waartoe de Bruid is gekomen in de tijd van de Spade Regen, wordt aangeduid in Openbaring 19:8 (vergelijk
Openb. 3:4-5). Dit is het witte “bruiloftskleed”, waarover ook in Mattheüs 22:11-13 gesproken wordt:
• “En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed
zijnde met een bruiloftskleed; En zei tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en
werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.” (SV)
Dat het niet alleen een groot voorrecht, maar ook van LEVENSBELANG is voor de kinderen Gods van de eindtijd,
dat zij die Bruiloft mee zullen maken, maakt het woordje “zalig” in Openbaring 19:9 duidelijk. Wie er geen deel aan
heeft, gaat de grote verdrukking in.
Van de heerlijkheid van de Bruid lezen wij niet alleen in Openbaring 12:1 – bekleed MET en staande IN de volle
70
heerlijkheid van de Drie-enige God , waar de “zon, maan en sterren” op wijzen – maar ook in Openbaring 21:9-27
(zie het schema, hieronder vermeld). De heerlijkheid die hier beschreven wordt – waarbij de Bruid voorgesteld
71
wordt als een “stad”, net als in Openbaring 3:12, 21:2 en 22:14, het nieuwe Jeruzalem (let op de tegenstelling
met Babylon, de “valse bruid”) – wordt haar niet pas geschonken na het 1000-jarige Rijk, maar reeds bij haar huwelijk. Als zij na het 1000-jarige Rijk in deze heerlijkheid gezien wordt (zie Openb. 21:1-2), wil dat nog niet zeggen,
dat zij diezelfde heerlijkheid niet al in een eerder stadium kan hebben bezeten! Bedenk, bij het huwelijk met Jezus
wordt de Bruid niet alleen echtgenote, doch tevens “koningin”.
Haar bruidskleed is het witte/reine “lijnwaad” (of: linnen kleed) van volmaakte heiligheid, van “aanvaardbaarheid” –
dat is: van rechtvaardigheid/gerechtigheid – voor Jezus (zie Openb. 19:8), maar… daarnaast ontvangt de Bruid als
gevolg van haar huwelijk ook het koninklijk kleed van Goddelijke heerlijkheid. De beschrijving van deze heerlijkheid
in Openbaring 21 komt overeen met de beschrijving van Openbaring 12:1. Zie onderstaand schema, ter vergelijking:
Openbaring
12 vers 1
“bekleed met de
zon”;

“de maan onder
haar voeten”;

“een kroon van
12 sterren”.

Openbaring
21 vers …
Vers 11

Vers 23
Vers 14
Vers 19-20
Vers 23
Vers 12:

Vers 21
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Tekst (van Openbaring 21 vers …)

Opmerkingen

“Zij had de heerlijkheid van God”
“haar licht/uitstraling was als de zeer kostbare edelsteen,… Jaspis
(d.i. diamant)” (zie ook Openb. 4:3);
“de heerlijkheid van God verlicht haar”;
“12 fundamenten” = “de 12 apostelen van het Lam” (zie Ef. 2:20 –
de 12 “Vroege Regen”-apostelen);
Deze fundamenten waren “met allerlei edelgesteente versierd”;
“het Lam is haar Lamp” (voor haar voet – zie Ps. 119:105);
“12 engelen” (d.i. wachters, voorgangers) in “12 poorten”, met de
namen van “de 12 stammen van de Israëlieten” (de 12 engelen
zijn de 12 “Spade Regen”-apostelen);
“de 12 poorten waren 12 parels”.

“zon”: het symbool van de
vrouw voor God, de Vader;

Zie noot 9.
Zie noot 14.
Zie noot 9.
Zie noot 49.
Zie noot 33.
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“maan”: het symbool van de
vrouw voor God, de Zoon;

“sterren”: het symbool van de
vrouw voor God, de Heilige
Geest.
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Noot: Over de identiteit van de “vrouw van Openbaring 12” zullen wij hier niet uitweiden. In mijn brochure “De wegname en
de opname van de Gemeente” heb ik aangetoond, dat zij alleen maar de Bruidsgemeente van de eindtijd kan zijn (zie
73
blz. 2-7 van genoemde brochure ).
74

De volle inwoning van de Drie-enige God wordt bedoeld in Openbaring 21 vers 22:
• “Ik zag geen tempel in haar, want de Here, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.” (HSV)
Dat tot de Bruid/Bruidsgemeente ALLEEN die kinderen Gods zullen behoren die leven ten tijde van Christus’ wederkomst als Bruidegom en dat zij dus niet gevormd wordt door de heiligen van alle tijden, zoals zo vaak geleerd
wordt, komt nog eens naar voren in Openbaring 21:24, waar onderscheid gemaakt wordt tussen (kinderen Gods
behorend tot) de Bruid en “de volken die zalig worden en in haar licht wandelen” (ten tijde van het 1000-jarig Rijk
en daarna – zie Openb. 21:1).
Deze laatsten worden ook bedoeld in Openbaring 22:14. De Bruiloft van het Lam heeft dan ook plaats VOOR de
opstanding van de gestorven heiligen van alle eeuwen! Het “meten” in Openbaring 21:15 herinnert ons aan Open75
baring 11:1 en is een aanwijzing, dat de “aanbidders in de Tempel” de schare gelovigen moet zijn die tezamen de
Bruid van het Lam vormen. De beschrijving van Openbaring 21 toont ons een Gemeente:
• die waarlijk het licht der wereld is,
• die hecht gefundeerd is op de gezonde leer van Gods Woord, en
• waarin de Heilige Geest op wonderbare wijze kan werken (in de bedieningen van Geestvervulde apostelen,
“wachters”, en andere dienstknechten Gods).
Het veelvuldig voorkomen van het getal “12” (zie Openb. 21:12, 14 en 16) wijst op het functioneren in deze Gemeente van de ordeningen Gods (God is een God van orde!). De 144 (=12x12) el van de muur (d.i. de dikte ervan) uit Openbaring 21:17 – waar wij lezen over: “de maat van engelachtige mensen” – doen ons denken aan de
144.000 verzegelden (de “mannelijke zoon-groep”, waarover in het volgende hoofdstuk meer). Dezen zijn inderdaad te beschouwen als de muur van "60 helden van Israël” rondom het “huwelijksbed” van de Bruidegom en de
Bruid (zie Hoogl. 3:7 [van de SV], vergelijk ook Hoogl. 8:8-10).
Wij zagen reeds, dat, met het oog op de Bruiloft van het Lam, de Bruid/Bruidsgemeente tot een staat van
heilige volmaaktheid moet komen, door God bekroond met de verlening van Goddelijke heerlijkheid. Op dit laatste wordt gewezen in Openbaring 21:2 – “voor haar Man versierd/sierlijk gemaakt”, zoals de bruid Rebekka voor
haar Izak versierd werd door Eliëzer, type van God de Heilige Geest (zie Gen. 24:22, 30 en 47).
Dat deze Bruidsgemeente (in Openb. 21:2, SV) gezien wordt als “toebereid als een Bruid” wanneer zij neerdaalt op
de nieuwe aarde (dus: NA het 1000-jarig Rijk), wil niet zeggen, dat dan pas de Bruiloft van het Lam aan moet breken! De heerlijkheid en de liefelijkheid waarmee de Bruid haar Hemelbruidegom, Jezus Christus, op de Bruiloft tegemoet treedt, zal vanaf dat moment nooit meer van haar wijken en haar in alle eeuwigheid aankleven, dus ook als
zij, na het voorbijgaan van de oude aarde, op de nieuwe aarde neerdaalt! Zij is dan al “de VROUW van het Lam”
(zie Openb. 21:9b)!
Het bereiken van de staat van volkomen heiligheid (of: heilige volmaaktheid) zal, zoals al eerder gezegd, het directe gevolg zijn van de volle openbaarwording van het Woord (vergelijk Ef. 5:26). Deze uiteindelijke opening van
het Woord wordt in het boek Openbaring beschreven als het openbreken van een 7-voudig verzegeld Boek (zie
Openb. 5:1 – “van binnen en van buiten beschreven” wil zeggen, dat een deel van Gods Woord reeds VOOR de
eindtijd kan worden verstaan, terwijl het andere, “verborgen”, deel in de eindtijd wordt geopenbaard/ontsluierd). Het
de
spreekt vanzelf dat pas van VOLLEDIGE OPENBARING kan worden gesproken, wanneer het 7 zegel is verbroken. De opening van 6 zegels hebben wij tot nog toe behandeld (zie hoofdstuk 4 van deze studie) en wij weten inde
middels dat na de opening van het 6 zegel (zie Openb. 6:12-17) de ‘Spade Regen opwekking’ een aanvang
de
neemt. Wij verwachten dan, dat de opening van het 7 zegel de vervolmaking van de Bruidsgemeente brengt.
de
Waaraan onlosmakelijk is verbonden en waarop moet volgen: de Bruiloft van het Lam. Over de opening van dit 7
zegel lezen wij in Openbaring 8 vers 1:
de
• “En toen het Lam het 7 zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (HSV)
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet
zijn aangebroken. Het kan niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods
Zoon met Zijn Bruid van mensenkinderen zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de
mens en van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft
betrekking op de Bruiloft van het Lam.
de

De opening van het 7 zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen
de
van het 7 zegel – het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het
zowel aansluit bij als zich onderscheidt van de andere 6 zegels). In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wande
neer de 7 engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal worden”. Het huwelijk van
Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). Wij kunnen dus stellen,
de
dat de openbaring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7 zegel. Zij EINDIGT met het
de
de
klinken van de 7 bazuin. Deze 7 bazuin is de “laatste bazuin” (zie 1 Kor. 15:52a). Volgens 1 Korinthe 15:51-52
72
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Zie noot 8.
Zie noot 65.
Zie noot 49.
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Zie eventueel op onze website de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm. (noot AK)
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heeft bij het weerklinken van deze bazuin de opstanding van de rechtvaardige doden en de lichamelijke verandering van de Bruidsgemeente – dat zijn: de (op deze aarde) levend overgeblevenen tot Christus’ zichtbare wederkomst – plaats. Deze gebeurtenissen houden dus verband met Christus’ ZICHTBARE wederkomst, zie 1 Thessa76
lonicenzen 4 vers 16-17:
•
“Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, en met DE BAZUIN GODS nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven
zijn, zullen tesamen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE
HERE TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” (SV)
Uit het één en ander is af te leiden, dat de “verborgenheid Gods” – het ‘geheime plan’ van God – de wijze betreft
waarop God afrekent met satan en de goddeloze mensheid, tegelijkertijd het doel met die mensheid bereikende,
dat Hij Zich al had voorgenomen VOOR de grondlegging der wereld (zie Ef. 1:4). Wij zouden ook kunnen zeggen, dat “de verborgenheid Gods” de installatie van het Koninkrijk van God op aarde betreft. Tot deze “verborgenheid” moeten wij rekenen:
1. De Bruiloft van het Lam – “de grote verborgenheid”) (zie Openb. 19:6-9 en Ef. 5:31-32);
2. De geboorte van de mannelijke zoon en zijn hemelvaart (zie Openb. 12:5);
3. De wegvoering van de Bruid in de woestijn (zie Openb. 12:6 en 14);
4. De nederwerping van satan en de manifestatie van de antichrist (zie Openb. 12:9-10);
5. De opstanding van de rechtvaardigen, de verheerlijking van de Bruidsgemeente en de zichtbare wederkomst
van Christus (zie 1 Thess. 4:16-17).
Zoals de 7 zegels tot thema hebben “de openbaring van het Woord van God”, zo hebben dus de 7 bazuinen tot
thema “de openbaring van de verborgenheid (van het Koninkrijk) Gods”. Eerst wordt “het Evangelie van het Koninkrijk” gepredikt – de volle openbaring van het Woord – daarna volgt de openbaring van de “verborgenheid van
het Koninkrijk”. De Bruiloft van het Lam neemt tussen de zegels en de bazuinen een centrale plaats in. Zie
hiervoor bijlage 4 (“De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen”), onderaan dit hoofdstuk.
Als God gaat openbaren toont Hij altijd eerst het belangrijkste. Het eerste onderdeel van de Tabernakel, dat
God aan Mozes toonde, was de Ark des Verbonds (zie Exod. 25:10-21). Zo begint ook de onthulling van Gods ver77
borgenheid in de eindtijd met “het grootste” – namelijk met “de Bruiloft van het Lam” (d.i. de vereniging, in een
huwelijksgemeenschap, van Christus en de Bruid/Bruidsgemeente, iets waarvan de Ark met haar Verzoendeksel
78
nota bene een afschaduwing is! ).
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De tekst van 1 Thessalonicensen 4:16-17 gaat over:
a. De Here Zelf zal … nederdalen van de hemel, en
b. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet.
Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel (deel 8) over 1 Thessalonicensen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
de
Vanaf dit (15 ) vers staat er “Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat…
a. ‘Nederdalen’ (namelijk uit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). …
b. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met
“opgenomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39 en
Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). …
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK),
was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6
en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk
•
of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
•
of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.
Het “eis apantēsin” pleit voor het laatste. (Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel.)
Zie eventueel op onze website het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?” van
A. Klein. (noot AK)
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Zie noot 5.
In de eerste plaats beeldt de Ark van het Verbond de troon van God uit. De beide cherubs en het verzoendeksel beelden
onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat
God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: “Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! (dus één
Persoon!)”. Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten
worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18).
De Ark van het Verbond staat in de tweede plaats voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid. Dit
wordt uitgebeeld doordat het verzoendeksel met zijn beide cherubs werd gelegd op de verbondskist, die staat voor de Bruid van
het Lam. Deze kist is ook gemaakt van acacia- of sittimhout (hetgeen staat voor de mens), overdekt met goud (hetgeen staat
voor het goddelijke), dus het beeld van de mens die met Gods natuur en wezen bekleed is. Het verzoendeksel met de beide
cherubs, bovenop de verbondskist, vormt dan ook het beeld van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het
Lam.
In de verbondskist werden gelegd:
• de gouden kruik met manna, die een beeld is van Jezus, het Lam van God;
• de staf van Aäron, die een beeld van de Heilige Geest van God is;
• de wetstafelen van het verbond, die een beeld van de Vader zijn (Hebreeën 9:4).
78

22

Openbaring: “Dingen die (met) haast geschieden moeten”

79

Al eerder wezen wij erop, dat er ook sprake is van een “Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openb.
19:9, SV), de maaltijd waarvan Jezus sprak in Markus 14:25 en Lukas 22:18, welke verzen ons leren, dat de Bruiloft
van het Lam inderdaad de eerste openbaring is van het “zichtbaar worden” van het Koninkrijk van God. De VOLLE
openbaring komt met de ZICHTBARE wederkomst, waarna het 1000-jarig Vrederijk begint. Een maaltijd, dus ook
dit Avondmaal (waarop onze Heilig Avondmaal-vieringen als het ware eenmaal zullen uitlopen), spreekt van “gemeenschap”. Over de gemeenschap tussen Bruidegom en Bruid en de vrucht daarvan komen wij in het volgende
hoofdstuk uitgebreid te spreken. Waar het Avondmaal echter toch eigenlijk een onderdeel is van de Bruiloft, moeten wij het onderwerp van de gemeenschap ook hier al aanroeren. Het Bruiloftsmaal, dat achter gesloten deuren
behoort plaats te hebben, is een heenwijzing naar de uiteindelijke, ongestoorde gemeenschap tussen bruidegom
80
en bruid, het tot één vlees worden, het eigenlijke bruiloftsfeest van man en vrouw alleen.
In Mattheüs 25:1-13 (de gelijkenis van de 10 maagden), waar de Bruidsgemeente wordt voorgesteld door een
groep maagdelijke bruiloftsgangers en niet door de bruid (die komen wij in deze gelijkenis niet tegen en moeten we
er dus ook niet bijhalen!), wordt strikt genomen over het gaan naar het Bruiloftsmaal gesproken (ter middernacht).
Het sluiten van de deur (zie Matth. 25:10) wijst zowel op de onmogelijkheid van “toevoegingen” aan de Bruidsgemeente na de ‘Spade Regen opwekking’, als op de ongestoorde gemeenschap tussen Christus en Zijn
Bruid/Bruidsgemeente, iets wat alleen op DEZE wijze tegelijkertijd kon worden uitgedrukt!
81
De “dwaze maagden” zullen echter GEEN deel hebben aan de Bruiloft van het Lam (zie Openb. 2:5, 16, 3:3,
16 en 12:17); zij die tot deze groep zullen behoren, zullen als martelaren in de grote verdrukking moeten sterven.
Ten aanzien van de Bruiloft van het Lam kunnen wij nu 3 perioden onderscheiden;
1. De fase van de verborgen wederkomst van Jezus en van “het voorstellen” van de Bruid;
2. De fase van de huwelijksvoltrekking;
3. De fase van het Bruiloftsmaal (de ongestoorde gemeenschap).

Bijlage 4:
De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen

9.
De geboorte van de mannelijke zoon
82

“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar
voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in
haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te
verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. (HSV) En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou
(HSV: zal) hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt naar God en Zijn troon. (SV)” (Openb. 12:1-5)
Deze drie dingen staan dus voor de drie openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden de INwendige eenheid met
de Bruid van het Lam uit. (noot AK)
79
Zie eventueel op onze website de studie: “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de
Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm. (noot AK)
80
Zie ook nog de uitleg bij noot 14.
81
Zie noot 13.
82
Zie noot 8.
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De gebeurtenis die wij nu gaan behandelen, behoort in zeker opzicht ook tot de Bruiloft van het Lam. Zoals eerder
83
naar voren werd gebracht, duidt “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openb. 19:9, SV), dat “achter
gesloten deuren” gevierd wordt (zie Matth. 25:10), eigenlijk op de ongestoorde gemeenschap tussen Jezus en Zijn
Bruidsgemeente, het “tot één vlees worden” (in dit geval zou je, qua gemeenschap, beter kunnen spreken van het
“tot één van geest worden“ – noot AK).
Met betrekking tot de aardse huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw spreekt het “tot één vlees worden” echter niet alleen over de daad van geslachtsgemeenschap, maar ook over datgene wat daar het gevolg van is, de
“vrucht” ervan, namelijk het kind dat uit zo’n vereniging geboren wordt. In het kind dat uit hen voortkomt, zijn man
en vrouw letterlijk “één vlees” (want hun kind heeft de kenmerken, het DNA, van hun beiden).
De huwelijksgemeenschap tussen Jezus en de Bruid/Bruidsgemeente wordt op overeenkomstige wijze “geconcretiseerd”, zichtbaar gemaakt, in een “kind” dat (in geestelijke zin) door Jezus verwekt wordt en (ook weer: in geestelijke zin) door de Bruidsgemeente wordt voortgebracht: de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5, SV). De “geboorte” – dat is het, in en door Gods Geest, “naar buiten komen”, ofwel het “zichtbaar worden” voor de buitenwereld –
van deze NU – in geestelijke zin VOLWASSEN zoon, opgevat als de concretisering van het “één vlees (beter gezegd: één van geest) worden” van Christus en Zijn Bruid kàn dus ook nog tot de Bruiloft van het Lam gerekend
84
worden.
NOOT A. Klein:
Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen
(moeten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan
ook echt 144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.
Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat
van de klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers
maagden zijn), en die dan denken zo Gods plan te volbrengen.
Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !!

Wij behandelen de geboorte van deze “mannelijke zoon” overzichtelijkheidshalve als een apart gebeuren, maar
de
moeten op het bovenstaande wèl wijzen, omdat deze geboorte plaats zal (gaan) vinden “onder het 7 zegel”, dat
wil zeggen: vóórdat de 7 bazuinen gaan schallen (zie bijlage 4, aan het eind van het vorige hoofdstuk). Het “kind”
dat geboren wordt, zal niet wat men noemt “een eigen leven” gaan leiden, maar zal als het ware de gestalte zijn
van de hoogste zielsverbondenheid en zielsverrukking van de Bruidegom en de Bruid. Het zal één leven zijn met
Jezus, maar tegelijk ook één leven met de Bruidsgemeente.
Voor een juist begrip nu eerst het volgende:
Als wij in Jesaja 53:10 over “zaad van Jezus” lezen, wordt daar in de eerste plaats de gehele Gemeente van wedergeborenen van de gehele Gemeentelijke tijdsbedeling mee bedoeld (vergelijk Hebr. 2:13). De Bruidsgemeente
is een DEEL van dat volk van wedergeborenen, namelijk het deel dat “levend overgebleven” zal zijn bij de wederkomst van Jezus (d.i. Zijn ZICHTBARE wederkomst op de wolken, wanneer aller oog Hem zal zien, en die
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komst is NA de grote verdrukking – zie Matth. 24:30-31 en 1 Thess. 4:15-17, hieronder vermeld).
• “En dan (NA de grote verdrukking, zie vers 21 en 29) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien (dus is dit
de zichtbare Wederkomst), als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn
engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:15-17) uit de vier windstreken, van het ene uiterste van
de hemelen tot het andere uiterste ervan.” (Matth. 24:30-31, HSV)
• “Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de
Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van
een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen
eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn.” (1 Thess. 4:15-17, HSV)
Wedergeborenen worden verwekt door het “zaad van het Woord van God” (zie 1 Petr. 1:23). Toch worden zij NIET
“zonen” en “dochters” van Jezus genoemd (WEL van God), maar “broeders” en “zusters” van Jezus.
NOOT A. Klein:
Zoals, onder andere, meermaals in het Hooglied gezegd wordt door de Bruidegom (beeld van de Here Jezus):
• “U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen,…. Hoe
mooi is uw liefde, Mijn zuster, Mijn bruid, hoeveel beter is uw liefde dan wijn…” (Hoogl. 4:9-10, HSV).
• “Een gesloten tuin bent u, Mijn zuster, Mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein.” (Hoogl. 4:12, HSV)
• “Ik ben in Mijn tuin gekomen, Mijn zuster, Mijn bruid,… Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn Liefste,
Die aanklopte: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duif, Mijn volmaakte,…” (Hoogl. 5:1-2, HSV).

Zie verder ook nog Mattheüs 12:49-50 (hier worden “verwanten” in het algemeen bedoeld, maar beslist niet “kinderen” in meer letterlijke zin), Mattheüs 28:10 en 19:28 (“Jezus gevolgd in de wedergeboorte”), Johannes 20:17 (“Mijn
Vader en uw Vader”) en ook Romeinen 8:29 en Hebreeën 2:11. Zij zijn “de mensen die God de Vader aan Jezus
gegeven heeft” (zie Joh. 17:6), zoals Adam van God Eva kreeg (zie Gen. 2:22). En zoals Eva uit de zijde van
Adam genomen werd, zo kan ook gezegd worden, dat de Gemeente uit de (doorboorde) zijde van Jezus voortgekomen is (zie Ef. 5:30, Jak. 1:18).
83
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Zie noot 79.
Zie noot 14.
Zie noot 76.
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Er is tussen Jezus en de Gemeente dus GEEN “vader-dochter (of vader-zoon) betrekking”; WEL – in de eindtijd,
als het de Bruid/Bruidsgemeente betreft – een “man-vrouw betrekking”. Pas die creatie, die voortkomt uit de huwelijksgemeenschap van Jezus en de Bruid (lees: Bruidsgemeente, meervoud), zal “zoon (lees: zonen, meervoud) van Jezus” genoemd kunnen worden!
In Openbaring 12:2-4 lezen wij over de “zwangerschapstijd” van de Bruid/Bruidsgemeente. Het zal een tijd van
benauwdheid en verdrukking voor haar wezen. Wij lezen niet alleen over “barensnood” en barensweeën” (zie
Openb. 12:2), maar ook over vervolgingen waaraan de Bruid/Bruidsgemeente zal zijn blootgesteld (zie Openb.
86
12:4b). In dezelfde tijd bereikt de geloofsafval – ook onder de zgn. “dwaze maagden-gelovigen” – haar hoogtepunt. Deze afval wordt in Openbaring 12:4a voorgesteld als een uitrukken uit hun plaats van een derde deel van de
87
sterren des hemels, door het optreden van valse profeten en valse leraren (zie noot HS ), de “staart” van de draak,
dat is: satan (vergelijk Jesaja 9:14).
Dan volgt de geboorte van de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5). Deze “zoon” moeten wij ons niet voorstellen
88
als één persoon. “Zoon” is hier, volgens ons, een verzamelnaam. Net zoals die ene “vrouw” (d.i. beeld van de
Bruid, en wel: NA haar huwelijk) in Openbaring 12 staat voor de gehele Bruidsgemeente (meervoud), zo staat de
“mannelijke zoon” voor een uitgelezen groep, een “keurkorps” (meervoud), dat uit de Bruidsgemeente zal voortkomen. Het zal een groep kinderen Gods zijn in wie het Woord van God opnieuw is “vleesgeworden”. Een volk van
“zonen van Christus”, vorsten of prinsen (dezen zijn NIET de “zonen Gods” van Romeinen 8:19-23, de bij Christus’
zichtbare wederkomst zullen geopenbaard worden als de heiligen met hun verheerlijkte lichamen – vergelijk Kollossenzen 3:4). In Obadja 1:21 worden zij (dat zijn: deze mannelijke zonen) “heilanden/verlossers” (SV/HSV) genoemd! Alsdan zal de Bruidsgemeente letterlijk gekomen zijn “tot een (geestelijk) volwassen man” (d.i. gekomen tot
“de maat van de grootte van de volheid van Christus” – zie Ef. 4:13). In de meest letterlijke betekenis zal deze
“garde van prinsen”, als “zonen van Christus”, “Christus IN/onder u” (zie Kol. 1:27, en de noot bij dit vers in de HSV) representeren. Dit “Christus IN/onder u” spreekt in de eerste plaats van de INWONING van Jezus door (de vervulling
met) Zijn Heilige Geest in de gelovigen, maar – zoals wij straks ook zullen opmerken als “de verzegeling” ter sprake komt – deze INWONING zal bij de “mannelijke zoon” een zeer bijzondere zijn. “Christus IN/onder u” is in
Kolossenzen 1:25-27 ook de openbaring van “het verborgen deel van Gods Woord” (zie mijn artikel “Gods Woord
89
in vervulling” in het blad ‘de Tempelbode’ van juni 1980). Treffend is het dan ook, dat de volledige openbaarworde
ding van het Woord onder de opening van het 7 zegel niet alleen de Gemeente tot de volmaaktheid leidt en de
meest innige gemeenschap met het Woord (d.i. Jezus) – namelijk de huwelijksgemeenschap – brengt, maar ook
de verzelfstandiging van het “Christus IN/onder u” in het naar buiten treden (het “geboren worden”) van de “mannelijke zoon-groep”.
Komen wij in het boek Openbaring dit “keurkorps” uit de Bruidsgemeente nog op andere plaatsen tegen? Deze
90
vraag kunnen wij bevestigend beantwoorden. Behalve over de Bruidsgemeente (de “wijze maagden”) en over de
martelaren uit de grote verdrukking (o.a. de “dwaze maagden”) spreekt het boek Openbaring over nog één speciale groep, de “144.000 verzegelden uit Israël” (zie Openb. 7:1-8 en 14:1-5). Er zijn zeker aanwijzingen, dat deze
144.000 vereenzelvigd kunnen worden met de “mannelijke zoon”:
ste
a) De “144.000” verschijnen op een tijdstip vlak NA de Bruiloft van het Lam, namelijk even voordat de 1 bazuin
ste
de
geblazen wordt (en die 1 bazuin volgt op het openen van het 7 zegel, waarbij er de “stilte in de hemel van
ongeveer een half uur” is, als teken van “de openbaring van de verborgenheid Gods” – noot AK, zie ook nog de toevoeging hieronder): want, de “beschadiging van de aarde” – die aanvangt “NA de verzegeling van de 144.000” –
begint met het blazen van de bazuinen (zie Openb. 7:3 en 8:7).
NOOT A. Klein:
de
“En toen het Lam het 7 zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (Openb.
8:1, HSV)
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn
aangebroken. Het kan niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon
met Zijn Bruid van mensenkinderen zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en
van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking
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Zie noot 13.
ste
Overgenomen uit hoofdstuk 4 van deze studie, het 1 zegel:
Als het eerste teken van het aanbreken van het ‘begin van de smarten’ heeft Jezus in Zijn “profetische rede” genoemd: de
komst van vele verleiders, valse predikers (profeten, herders, leraars, etc.). Zie Mattheüs 24:3-5. Dit is niet in tegenspraak
met Openbaring 6, maar in overeenstemming ermee. Want de verleidende geesten vormen de tegenkrachten – “de andere partij” – in de tijd van de opwekkingen door de Heilige Geest. Het gelijktijdig optreden van beide, Heilige Geest en verleidende
geesten, leert ons dat de Heilige Geest-opwekking bovenal is ‘een naar voren brengen van de VOLLE WAARHEID van
Gods Woord’ en dat heilige levenswandel en dergelijke (heiligmaking) daar “slechts” het gevolg van is. Immers, tegenover de
Heilige Geest staat hier niet de onheilige geest in de zin van de ZEDELOZE geest, maar in de zin van de VERLEIDENDE (misleidende, onwaarheid verkondigende) geest. Deze verleiding is het voorspel van de komst van de antichrist! Velen zullen er ten
prooi aan vallen; dit is een (geloofs)afval die erger is dan het terugkeren naar “de wereld”!! (noot H. Siliakus)
88
Zie noot 8.
89
Deze studie staat op onze website (als toevoeging/bijlage bij de studie: “Drie grote toekomstige scheidingen” – zie noot
30). (noot AK)
90
Zie noot 13.
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op de Bruiloft van het Lam.
de
De opening van het 7 zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen
de
van het 7 zegel – het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het
zowel aansluit bij als zich onderscheidt van de andere 6 zegels). In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer
de
de 7 engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal worden”. Het huwelijk van Christus en de
Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). Wij kunnen dus stellen, dat de openbade
ring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7 zegel.

b) De bediening van de “144.000” komt overeen met de bediening van de “mannelijke zoon”. Van de “mannelijke
zoon” wordt gezegd dat hij "al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede” (zie Openb. 12:5, SV), en dit
plaatst hem – als zoon van Jezus! – in de slag van Armageddon direct naast Jezus:
• “En de legers in de hemel volgden Hem (d.i. Jezus, bij Zijn ZICHTBARE wederkomst naar deze aarde) op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede)...” (Openb. 19:1415a, HSV).
• “Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Here is gekomen
met Zijn tienduizenden heiligen (de 144.000), om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en
voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (Judas 1:14-15,
HSV)
Dit “hoeden met een ijzeren roede” gebeurt dus ook met en door de 144.000. Zij zijn het die na de slag van
Armageddon in overwinnaars-staat MET Jezus gezien worden “op de berg Sion” (zie Openb. 14:1, vergelijk
met Obadja 1:21):
• “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de
Naam van Zijn Vader geschreven… de 144.000, die van de aarde gekocht waren… Dezen zijn het die het
Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en
het Lam….” (Openb. 14:1-4, HSV)
• “Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van
de HERE zijn” (Obadja 1:21, HSV)
c) De “144.000” komen voort uit Israël (12.000 uit elke stam – zie Openb. 7:4-8). Wanneer zij – dus: de 144.000
verzegelden uit Israël – de “mannelijke zoon-groep” vormen, zou dat betekenen, dat de lijnen van Israël en
Gemeente in de eindtijd op wonderlijke wijze worden samengebracht (zie onderaan dit hoofdstuk de extra toegevoegde
de
noot – AK). Dat zij genoemd worden na de beschrijving van het 6 zegel, zou verband kunnen houden met het
feit, dat dan de opwekking in Israël begint. Met deze opwekking begint het herstel van Israël (zie hoofdstuk 7
van deze studie, waar meer uitgebreid over dit herstel wordt ingegaan – noot AK).
Op dit laatste moeten wij wat dieper ingaan. “Het herstel van Israël, dat begint tijdens de ‘Spade Regen opwek91
king’ en dat zijn top- of hoogtepunt bereikt in het aardse (1000-jarige) Vrederijk van Christus, treedt in haar meest
wezenlijke gedaante naar voren in de manifestatie van de mannelijke zoon-groep, een “keurkorps” uit het Israëlgedeelte van de Bruidsgemeente”, zo stelde ik al eens eerder (zie eventueel mijn studie: “De wegname en de op92
name van de Gemeente”, blz. 8).
Wij moeten het volgende voor ogen houden: De Bruidsgemeente zal bestaan uit Israeliëten en heidenen, maar
het “barende deel”, het deel waaruit de “mannelijke zoon” voortkomt, zal het Israël-deel zijn, zo leren wij uit
Openbaring 7:4-8. Het NIET voorkomen van de stam Dan in deze lijst KAN een (vertaal)vergissing zijn. In sommige
handschriften schijnt de naam Dan wel te staan – op de plaats van Manasse (zie Openb. 7:6). Het is ook vreemd
trouwens dat Manasse naast Jozef genoemd wordt (zie vers 8), want “Jozef” vertegenwoordigt, als vader van beide, toch zowel Manasse als Efraïm (en die dus beide uit hem – en dus uit de ‘stam van Jozef’ – voortkomen). Waar
echter uit de profetieën blijkt, dat de namen “Jozef” en “Efraïm” ook onderling verwisselbaar zijn, zullen wij met de
mogelijkheid rekening moeten blijven houden, dat de weglating van Dan WEL correct is. Het zou kunnen betekenen dat het volk uit de stam van Dan (waarschijnlijk Denemarken, wat in het Deens, als “Danmark“, beter naar voren komt) ook NA de Spade Regentijd zich op een zoveel lager geestelijk peil bevindt dan de overige Israëlvolkeren, dat het geen “mannelijke zoon-gedeelte” kan voortbrengen.
Mede achtgevende op hun bijzondere bediening kunnen wij de “mannelijke zoon” of “de 144.000 verzegelden” (dit
getal moet in de eerste plaats als symbolisch worden opgevat) ook noemen: “het ware Israël”. De betekenis van
de naam “Israël” is immers: “strijder (of heerser, regeerder) met God”! Zij zullen afkomstig zijn uit Israël – dat wil
zeggen: uit het Israël-deel van de Bruidsgemeente – en zullen de roeping van Israël vervullen. Reeds in het boek
Jesaja wordt Israël de “knecht of dienaar des Heren” (Ebed-JaHWeH) genoemd (zie bijvoorbeeld Jes. 41:8-9), door
welke naam dit Israël op een welhaast geheimzinnige wijze verstrengeld is met Jezus!
Over de voortreffelijke hoedanigheden van dit uitgelezen korps, de mannelijke zoon-groep, lezen wij in Openbaring
14 vers 3-5 (HSV):
• “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouderlingen. En
niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen
zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden,
want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.”
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Zie noot 63.
Voor informatie over genoemde studie kunt u contact opnemen met A. Klein via info@eindtijdbode.nl
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Zij zullen tot grotere geestelijkheid gekomen zijn dan de gehele overige Bruidsgemeente (zij zingen een lied
dat niemand anders kan leren). Zij zullen “zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam”, hetgeen duidelijk een verwijzing is naar de “verzegeling” van de 144.000 in Openbaring 7:3. De “verzegeling” (zie de
vorige pagina) is hier daarom niet “zomaar” de doop met de Heilige Geest (zie 2 Kor. 1:22, Ef. 1:13), maar een
ontvangen van de Geest “zonder mate”, waardoor men “de woorden Gods spreekt” – zie Johannes 3:34 (zij
ontvangen niet alleen een “bijzondere wedergeboorte”, maar ook een “bijzondere doop met de Heilige Geest”!!). Of
zij ongehuwden (“parthenoi” – hier in Openbaring 14:4 vertaald door “maagden” – wordt in het Grieks ook gebruikt
voor mannen) zullen zijn, staat niet vast. Niet elke geslachtsgemeenschap mag beschreven worden als “met vrouwen bevlekt”! Daar is ook nog de wettige, door God Zelf gewilde geslachtsgemeenschap! Aannemelijker is daarom,
dat het hier gaat om mensen die vrij – dat is: REIN – zijn van geslachtelijke ZONDEN. Laat ons echter niet denken
dat hun ZUIVERHEID tot deze ene deugd beperkt zal zijn. Het gaat hier vóór alles om een suggestieve wijze van
spreken, waarmee uitgedrukt wordt, dat deze zonen Gods absoluut rein zullen zijn! Zo moeten wij ook het feit, dat
zij “maagden” genoemd worden verstaan (vergelijk Matth. 25:1-13). “Maagden” is daarom ook hier de beste vertaling. Als “zonen van Jezus” volgen de 144.000 het Lam waar Het ook naartoe gaat (zie Openb. 14:4). Zij zijn
ONBERISPELIJK en staan tijdens hun bijzondere bediening vóór Gods Troon (zie Openb. 14:3). Tijdens het 1000jarig Vrederijk en in de nieuwe hemel en nieuwe aarde(n) zullen zij en de rest van de Bruidsgemeente (want zij
komen voort uit die Bruidsgemeente) met Jezus op één Troon zitten (zie Openb. 3:21).
De bijzondere verhouding van de “mannelijke zoon” tot zijn ‘moeder’, de Bruid of Bruidsgemeente, wordt benadrukt
in Openbaring 21:12, waar wij lezen over “poorten die de namen van de 12 stammen van de Israëlieten dragen”.
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Deze “poorten” spreken van het tevoorschijn komen van de mannelijke zoon uit de Bruidsgemeente. Zij
spreken ook van de feitelijke eenheid die er is tussen de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van de Gemeente. Er moet ook een bijzondere verhouding van ‘de mannelijke zoon groep’ tot de 12 ‘Spade Regen aposte94
len’ zijn (de “engelen” in de poorten – zie Openb. 21:12).
Terugkerend tot de lijn der gebeurtenissen en samenvattend kunnen wij nu stellen: NA de geboorte – dit is: het uittreden, het naar voren treden – van de “mannelijke zoon” volgt zijn “verzegeling” (door Jezus, de “andere Engel” uit
Openb. 7:2). Na deze verzegeling begint het “beschadigen van de aarde” (volgens Openb. 7:3), breken de bazuinoordelen los (zie Openb. 8, vanaf vers 6). Maar… daaraan gaat, volgens Openbaring 8:3-5, toch ook nog iets anders vooraf. Na de Bruiloft van het Lam zal de Bruidsgemeente zich nog steeds in een sfeer van gebed en aanbidding bevinden (zie Openb. 11:1). Onder de Hogepriester Jezus Christus (de “andere Engel” van Openb. 8:3) zal
het in deze tijd tot een ware “gebeds-opwekking” komen. Het is aannemelijk dat daarbij ook speciaal voorbede
zal worden gedaan voor de “dwaze maagden gelovigen”, die de grote verdrukking mee zullen moeten maken.
Openbaring 8:5 leert ons dat de tijd van de verhoring van de gebeden der heiligen, om de komst van het Koninkrijk
van God, dan zal zijn gekomen (en bovendien, wat de kracht van het gebed is!): de verborgenheid (van het Koninkrijk) Gods wordt hierna in versneld tempo geopenbaard.
Tot slot volgt hier nog een recapitulatie van de tijd rond het gebeuren van de geboorte van ‘de mannelijke zoon
groep’:
1. De fase van de overschaduwing van de Bruid (de fase van het Bruiloftsmaal en de Bruiloft);
2. De zwangerschapstijd;
3. De fase van de geboorte van de mannelijke zoon;
4. De tijd van de verzegeling van de mannelijke zoon;
5. De fase van de gebedsopwekking.
Toegevoegde noot van A. Klein (hopelijk ter verduidelijking van het hiervoor behandelde onderwerp):
Het plan van God met “Israël” is wel heel bijzonder:
•
•
•

•
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Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd).
Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob/Israël). Deze 12 stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”).
Het “huis van Israël” verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-WestEuropa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Australië etc. (veel landen met
“rood, wit en blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus
tot de “Gemeente van Christus”). Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn.
De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Joden (uit het “huis
van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De “Bruid van Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”.

Zie noot 84.
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De 12 Spade Regen apostelen = De sterren waarvan in Openbaring 12:1 gesproken wordt zijn het symbool van de Heilige
Geest in Zijn menigvuldigheid van werk en bediening IN en DOOR MENSENKINDEREN! Dit getuigenis staat onweerlegbaar
vast (zie Openb. 1:16 en 20b). Zij vormen tezamen een "kroon"..., bekleden dus (geestelijke) "top-functies", "leiders-posities"
van de hoogste rang. Zij stellen dan ook 12 mannen voor, de 12 zgn. Spade-Regen-apostelen, die het Bruidslichaam (d.i. de
Gemeente van Eerstgeborenen) zullen uitleiden naar de VOLMAAKTHEID gedurende de verschrikkelijke en gruwelijke en afschuwwekkende tijd van de "verwoestende gruwel" in de laatste dagen, dit wil zeggen: op het einde ervan… (noot AK)
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•

Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de vrouw uit Openb. 12:1-6,
13-17) net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze Vrouw baart (d.i. brengt – in geestelijke zin – voort) de
“mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5).
•
Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het
Lam – zie Openb. 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen van Israël
(zie Openb. 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten (het zijn de “heilanden” of “verlossers” uit Obadja 1:21, SV/HSV), totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot
Zich haalt (zie Openb. 12:4-5).
Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!
Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de grote verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openb. 19:14-15) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openb. 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van Armageddon (zie Openb.
16:16, 19:14-15 en Judas 1:14-15, waar wij lezen: “Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”).
Kort samengevat:
We kunnen dus stellen dat de geboorte van de “mannelijke zoon” een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit de Gemeente
(de Bruidsgemeente van “wijze maagden” wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen voortkomen, als vrucht van het
werk van de Heilige Geest in haar. Misschien dat er voor sommigen van u nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen
toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeente in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog
bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en “gemeenschap” (met
Jezus als Bruidegom), nu eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want… zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is (en
met Bruid worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeente), zo
is er ook in geestelijke zin vrucht (en in dit geval: meerdere “vruchten”, namelijk: de 144.000 mannelijke zonen).

10.
De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
Na de (aan het einde van het voorgaande hoofdstuk beschreven) gebedsopwekking begint – met het schallen
ste
van de 1 van de 7 bazuinen – het “beschadigen van de aarde”. De eerste 4 bazuinen bepalen ons bij de tijdsperiode tussen deze gebedsopwekking en het begin van de grote verdrukking. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid
een uiterst korte “tussentijd” zijn. Dit kunnen wij opmaken uit het feit dat in Openbaring 12:5 in één adem over de
gebeurtenissen van de geboorte en de wegrukking van de mannelijke zoon gesproken wordt. De wegrukking van
de mannelijke zoon is de gebeurtenis die de grote verdrukking eenmaal zal inluiden.
Wij kunnen aannemen dat in deze tussentijd de Bruidsgemeente, en in het bijzonder dat deel dat de mannelijke
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zoon uitmaakt (die immers uit haar voortkomt – zie noot ), onder constante grote dreiging van satan – de grote rode
draak van Openbaring 12:3 – zal verkeren. Wat de Bruidsgemeente dàn zal ervaren, wordt beschreven in Openbaring 10:8-11, een profetisch intermezzo:
“En de stem die ik (d.i. Johannes) uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat
geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar
in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in
mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.” (Openb. 10:8-11, HSV)
Hier is de apostel Johannes type van de Bruidsgemeente, met name van het “mannelijk” deel ervan (de zgn. mannelijke zoon-groep). Openbaring 10:11 spreekt ons van een wonderbare getuigende bediening, waarin de Bruidsgemeente dan zal staan. Een bediening die ons, zoals zij hier (in Openbaring 10:11) weergegeven wordt, herinnert
aan de woorden van Jezus in Mattheüs 5:13-14 (HSV), waar staat:
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de
wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.”
“Zout” zal de Bruidsgemeente in deze geestelijk smakeloze tijd inderdaad zijn. “Bijtend zout” waarschijnlijk, ergernis verwekkend. Geheel de wereld zal haar getuigenis horen en de goddelozen zullen er zich meer dan ooit aan
ergeren. Want het zal dan geen boodschap van genade en redding meer zijn, maar een oordeelsaankondiging
(een zgn. “Jona-bediening”; vergelijk Jona 3:4). Een aanwijzing voor de datering van dit gedeelte uit Openbaring 10
hebben wij in “het geopende boek” van de verzen 2 en 8. Het moet de tijd betreffen NA de volle openbaarworde
ding van het Woord, en dus de tijd NA de opening van het 7 zegel (zoals al eerder vermeld in hoofdstuk 8 – zie
96
noot HS ). Door de VOLLE INWONING van het Woord – waarvoor het “eten” van het Boek nodig is – zal de Bruids95

In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich)
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van
Christus” (zie Ef. 4:13). (noot AK)
96

de

Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie, over de opening van het 7 zegel:
Het bereiken van de staat van volkomen heiligheid (of: heilige volmaaktheid) zal, zoals al eerder gezegd, het directe gevolg zijn
van de volle openbaarwording van het Woord (vergelijk Ef. 5:26). Deze uiteindelijke opening van het Woord wordt in het
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gemeente tot VOLMAAKTHEID gekomen zijn. En, zoals reeds eerder opgemerkt in hoofdstuk 9 (zie noot HS ), zal
het Woord van God in de meest letterlijke zin "vleesgeworden" zijn in diegenen, uit de Bruidsgemeente, die tot de
mannelijke zoon-groep (gaan) behoren. Maar die VOLLE INWONING van het Woord zal niet alleen “zoet zijn als
honing” – hetgeen doelt op een wonderheerlijke (geestes)ervaring – maar ook “bitter” (zie Openb. 10:9-10). Dat
“bittere” kan natuurlijk wijzen op de oordeelsaankondigingen die Johannes hierna nog moest uitspreken, waarbij hij
de Bruidsgemeente in haar slotbediening typeert. Maar… in de eerste plaats spreekt het van de bitterheid die al
diegenen in wie het Woord van God rijkelijk woont, in deze zondige wereld, moeten doormaken: een “kruisiging
van het vlees” (de “buik” is de zetel van het lichamelijk-vleselijk leven) die niet zelden ook de vormen van vervolging en verdrukking zal aannemen (zie Joh. 16:33). De Bruidsgemeente zal in deze tussentijd – tussen de geboorte van de mannelijke zoon en diens hemelvaart – de “bitterheid van het Woord” als geen enkele eerdere Gemeente
smaken, maar des te vrijmoediger en vuriger zal alsdan haar getuigenis (de oordeelsaankondiging) zijn!
98

In deze korte tussentijd zullen 4 grote plagen de mensheid treffen: de eerste 4 “bazuin-oordelen”. De aarde zal
“beschadigd” worden, maar God zal ook dan Zijn kinderen weten te bewaren (Openbaring 6:6c en 7:3 duiden hierop). Elk van de “bazuin-plagen” zullen wij moeten beschouwen als één van de 7 stappen op de weg naar de openbaring van “de verborgenheid Gods” (zie Openb. 10:7, SV).
Wij verwijzen hierbij nog maar eens naar wat hierover al eerder werd opgemerkt in de laatste 4 alinea’s van hoofdstuk 8 en naar bijlage 4 (ook uit hoofdstuk 8, met de titel: ‘De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen’, hieronder nogmaals toegevoegd).

boek Openbaring beschreven als het openbreken van een 7-voudig verzegeld Boek. ... Het spreekt vanzelf dat pas van VOLde
LEDIGE OPENBARING kan worden gesproken, wanneer het 7 zegel is verbroken. … Wij verwachten dan, dat de opening
de
van het 7 zegel de vervolmaking van de Bruidsgemeente brengt. Waaraan onlosmakelijk is verbonden en waarop moet volde
gen: de Bruiloft van het Lam. Over de opening van dit 7 zegel lezen wij in Openbaring 8 vers 1:
de
•
“En toen het Lam het 7 zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (HSV)
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat
zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het kan
niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn Bruid van mensenkinderen
zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve
uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de Bruiloft van het Lam.
de
de
De opening van het 7 zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen van het 7
zegel – het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het zowel aansluit bij als zich
onderscheidt van de andere 6 zegels). (noot H. Siliakus)
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Overgenomen uit hoofdstuk 9 van deze studie:
Dan volgt de geboorte van de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5). Deze “zoon” moeten wij ons niet voorstellen als één persoon. “Zoon” is hier, volgens ons, een verzamelnaam. Net zoals die ene “vrouw” (d.i. beeld van de Bruid, en wel: NA haar huwelijk) in Openbaring 12 staat voor de gehele Bruidsgemeente (meervoud), zo staat de “mannelijke zoon” voor een uitgelezen
groep, een “keurkorps” (meervoud), dat uit de Bruidsgemeente zal voortkomen. Het zal een groep kinderen Gods zijn in wie
het Woord van God opnieuw is “vleesgeworden”. … Alsdan zal de Bruidsgemeente letterlijk gekomen zijn “tot een (geestelijk)
volwassen man” (d.i. gekomen tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus” – zie Ef. 4:13). … Dit “Christus
IN/onder u” spreekt in de eerste plaats van de INWONING van Jezus door (de vervulling met) Zijn Heilige Geest in de gelovigen, maar – zoals wij straks ook zullen opmerken als “de verzegeling” ter sprake komt – deze INWONING zal bij de “mannelijke zoon” een zeer bijzondere zijn. … Treffend is het dan ook, dat de volledige openbaarwording van het Woord onder de
de
opening van het 7 zegel niet alleen de Gemeente tot de volmaaktheid leidt en de meest innige gemeenschap met het Woord
(d.i. Jezus) – namelijk de huwelijksgemeenschap – brengt, maar ook de verzelfstandiging van het “Christus IN/onder u” in het
naar buiten treden (het “geboren worden”) van de “mannelijke zoon-groep”. (noot H. Siliakus)
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Zie eventueel hoofdstuk 8 van de ‘vers voor vers’ studie van het Boek Openbaring, met de titel: “De bazuinen gaan klinken”,
van Bijbelleraar CJH Theys, op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com. (noot AK)
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ste

De 1 bazuin (zie Openb. 8:7) brengt de vernietiging van bijna alle aards geluk en welvaart. “Bomen en gras”
vormen tezamen een paradijselijk tafereel en staan ook voor het aardse “leefmilieu”. Deze “verellendiging” (d.i. grote
ellende die – wereldwijd – steeds rampzaliger wordt) zal mogelijk mede het gevolg zijn van klimatologische rampen. Het zal
het definitieve einde betekenen van het zogenaamde “welvaartstijdperk”.
de

De 2 bazuin (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symboliek van de Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan, de geboorte, van het antichristelijk rijk,
dat zich op de meest gruwelijke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal
de
het 7 en laatste rijk zijn van de “tijden der heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verste
wijzen naar deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is slechts van 6 heidense rijken sprake, omdat het 1 rijk dan al
de
voorbijgegaan is en omdat het 7 rijk hier het Koninkrijk Gods – d.i. het 1000-jarig Vrederijk van Christus – moet
ste
zijn (zie Dan. 2:44). Het 1 heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël gevoegd moet worden, is het Assyrische rijk, Daarna kwamen achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het Macedonisch-Griekse, het
Romeinse en het “verdeelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij nu nog
de
steeds. Het “rijk van de 10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7 of antichristelijke rijk zijn. Net als
het Babylonische rijk, waarmee het ook vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk
voorgesteld door een “berg”. In Jeremia 51:25 (HSV) wordt het Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde
richt,… die heel de aarde te gronde richt” en “een berg die in brand staat”, benamingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 beschreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, zo u wilt, het protoantichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylonisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige
99
hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-tribulationale) optreden van het antichristelijke rijk zal grote beroering
in de “volkerenzee” teweegbrengen, hetgeen (vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde
deel van de zee wordt bloed” lezen wij in Openbaring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een combinatie van
aardse machten – de 10 horens van Openbaring 12:3 en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren van
100
het definitieve antichristelijke rijk al weer beter zichtbaar zijn (het zgn. 10-statendom – zie noot ). God gebruikt
in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging van de (ONbekeerlijke) volkeren/mensheid, zoals Hij
daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte (vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 alsmede
45:1).
de

De 3 bazuin (zie Openb. 8:10-11) brengt een complete vergiftiging van gemoed en denken op aarde (“fonteinen” [SV] zijn bronnen van zedelijke beginselen, “rivieren” staan voor de loop, de verbreiding, van deze beginselen
– de “stromen van beschaving”). De oorzaak is de val uit de hemelse regionen van een “ster”, die de naam “Alsem”
99

Pre-tribulationale = Nog vóór de (eigenlijke of echte) grote verdrukking. (noot AK)

100

Lees Daniël 2:41-44. Met de 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem, zijnde een verdeeld en antichristelijk koninkrijk –
wordt het zgn. 10-statendom, nu beter bekent als het Verenigd Europa, bedoeld.
a. Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen
straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan
de antichrist voort. (noot AK)
b. Uitgebreide uitleg: “Het antichristelijk 10-statendom van ijzer en leem. Tot slot zien wij aan het beeld uit de droom van
Nebukadnezar 2 voeten met 10 tenen van ijzer vermengd met leem. Van het hoofd naar beneden gaande tot en met de benen, is het profetisch Woord geschiedenis geworden. Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, een Grieks en een
Romeins Wereldrijk gekend. Wat nu verder volgt ligt in de (nabije) toekomst. De profetie van Daniël moet in deze nog vervuld
worden, en de tijd is niet ver meer!
Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die zich zullen manifesteren op het einde van deze tijdsbedeling. Zij
zullen tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de antichrist staan, die hen met hem wereldmacht zal geven. Onze huidige wereld zal straks, in de tijd van het absolute einde, door 10 wereldheersers onder de antichrist geregeerd worden. Tien is
het symbolische getal van volkomenheid. Hier van volkomen wereldheerschappij.
In het (kleiachtig) leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden wij een symbool voor de stem van het volk. Die zal in de komende dagen zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen doen gelden, zoals nu in de democratie. … De vermenging van ijzer
met leem spreekt ons enerzijds van de onbuigzaamheid van een dictatoriaal gezag, anderzijds van een listig spelen met de
democratische gedachte, die in feite niet veel te betekenen zal hebben. Zo spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag van
“volksdemocratieën”, die met democratie zelf niets van doen hebben.
Deze 10 “koninkrijken” die straks op de aarde gevonden zullen worden, vormen samen het antichristelijk 10-statendom. U
ziet die nu al ingeleid worden. Wij kennen een organisatie die EEG genoemd wordt, de Europese Economische Gemeenschap.
Deze omvat nu al 10 landen (geschreven omstreeks 1970). Deze landen willen thans elkaar zoeken en vinden op economischsociaal terrein. Ze zullen straks (echter) niet alleen op economisch terrein, maar zich ook politiek verenigen: Het in West-Europa
zetelende 10-statendom, het herboren Romeinse Imperium, dat wereldheerschappij zal uitoefenen. Over dit alles zal de antichrist zijn dictatoriale scepter zwaaien. Hij komt voort uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 rijken en hij zal de wereldlijke en
geestelijke macht, die dan in zijn handen zullen zijn, gebruiken om – over de ruggen van deze 10 – te komen tot waar hij wezen
wil.
Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op verschillende manieren uitgebeeld:
1. In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar (zie Dan. 2:43-45)
2. In het gezicht dat Daniël kreeg van het vierde dier, waar sprake is van 10 hoornen (zie Dan. 7:7, 20 en 24).
3. In de “grote, rode draak” van Openbaring 12:3, die ook 10 hoornen heeft.
4. In het “beest” van Openbaring 13:1, eveneens met 10 hoornen.
5. In het “scharlaken-rode beest” van Openbaring 17:3, 12 en 16, ook met 10 hoornen.“ (noot AK)
Tot zover, uit de – zeer uitgebreide – Bijbelstudie: “Het Boek Daniël” van CJH Theys, blz. 56-58, geschreven omstreeks 1970.
• PS: Op dit moment (december 2014) zijn de eerste 3 hoofdstukken van Daniël digitaal uitgewerkt en beschikbaar op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com Echter, in 3 delen staan alle 12 hoofdstukken (gescand en dus onuitgewerkt) ook op onze website. (noot AK)
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ontvangt, welke naam ontleend is aan een zeer bittere plant. Wij zullen bij deze “ster” aan een geestelijk leider
moeten denken, die een zeer verderfelijke en “bittere” leer verspreidt. Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met
een eerste manifestatie van de “valse profeet” (zoals ook E. van den Worm meent, in “Aantekeningen bij het
101
boek Openbaring”, blz. 71 – zie noot ). Wanneer in Openbaring 13:11 sprake is van het “opkomen” van de valse
profeet (het “andere beest, uit de aarde”), behoeft dat nog niet te betekenen, dat wij hem niet eerder in het boek
Openbaring kunnen tegenkomen. Bedenk, dat het boek tafereelsgewijs is opgebouwd (zie hoofdstuk 3 van deze
studie). Als de valse profeet in het tafereel van Openbaring 13 op een gegeven moment “opkomt”, houdt dit in, dat
dan de schijnwerper op hem wordt gericht om zijn rol in de tijd van de grote verdrukking te belichten. Zo is het ook
met de in Openbaring 13:1 “opkomende” antichrist. Wij zullen hem, ondanks dit “opkomen” hier, al eerder tegenkomen in Openbaring 9:1.
102
Om terug te komen op de valse profeet, er is in Openbaring 8:10 sprake van “gevallen uit de hemel” . Er is dus
reden om aan te nemen, dat het hier om een gevallen christelijke leider gaat. Als gevolg van de val van deze prominente figuur zal er in die dagen ongetwijfeld een grote afval van het geloof zijn (ook onder de zgn. “dwaze
103
maagden gelovigen” ). Wellicht is deze afval nog te rekenen tot de in Openbaring 12:4a beschreven geloofsafval
104
(die wij eerder behandelden in hoofdstuk 9 – zie noot HS ).
de

Na het klinken van de 4 bazuin (zie Openb. 8:12) wordt de aarde in een onnatuurlijke DUISTERNIS gehuld. Mogelijk zal dit een letterlijke duisternis zijn (zoals destijds in Egypte), als gevolg van een kosmische ramp (een “bijna105
botsing” met een komeet of planeet bijvoorbeeld; denk aan de theorieën van prof. I. Velikovsky ), maar zeer zeker zal die letterlijke duisternis bovenal aangeven en onderstrepen hoe groot de GEESTELIJKE DUISTERNIS is,
waarin de wereld zich in dat uur van haar geschiedenis – vlak voor de grote verdrukking – zal bevinden. De geestelijke duisternis zal erdoor geïntensiveerd worden. Gesteld zou kunnen worden dat de geestelijke duisternis zo
101

e

Uitleg van Openbaring 8:10-11 – over het 3 bazuinoordeel:
Hier wordt “een GROTE STER”, genaamd “Alsem”, brandende als een fakkel, UIT DE HEMEL GEWORPEN, die dan alle
“waterenbronnen en rivieren” met haar DODELIJKE BITTERHEID vervult, waardoor velen zullen sterven.
Deze toekomende gebeurtenis kan m.i. nooit letterlijk worden genomen: een brandende meteoriet, die het alleen heeft gemunt
op “rivieren en hun bronnen”. Dit Schriftgedeelte moet dus wel figuurlijk worden opgevat.
Een “ster” staat in Gods Woord vaak symbolisch voor een KONING of een LEIDER (zie Num. 24:17, Job 38:7, Matth. 2:2,
1 Kor. 15:41 en Openb. 2:1).
Deze ster “BRANDDE als een fakkel”, hetgeen wil zeggen dat zij onder Gods OORDELEND VUUR staat. Bovendien is zij “uit
de hemel gevallen”. Onwillekeurig denken wij dan aan satan, die uit de hemel viel, volgens Jezus in Lukas 10:18.
Hier betreft het dus een in zonde gevallen “kind van God” van groot formaat en met GROTE INVLOED op de christenheid, die
uit zijn GENADEPOSITIE (de hemel, beeld van zijn “hemelse handel en wandel”) neervalt op de aarde, waardoor hij weer VLESELIJK en MATERIALISTISCH denkt, vele gelovigen met zich meetrekkende. Vormt dit een profetie over de komst van de
“VALSE PROFEET”? (zie Openb. 13:11-18).
De “rivieren en bronnen” symboliseren het geestelijk/christelijk denken en de geestelijke/christelijke beginselen van de volkeren.
Deze gevallen geestelijke/christelijke leider maakt, dat VELEN van de kinderen Gods in geestelijke zin worden gedood als gevolg van zijn “Alsem-leer”. Hebben wij hier misschien te maken met de GROTE AFVAL, die door Paulus werd geprofeteerd; een
afval, die komen zou vóór het inluiden van de grote verdrukking, en vóór het optreden van de antichrist? (zie 2 Thess.
2:3).
Ook wordt ons geprofeteerd, dat de “STAART van de grote draak” (d.i. de satan) – dus: dat de laatste openbaringsvormen van
satan in de eindtijd – ⅓ van de sterren des hemels (beeld van de kinderen Gods) neer zou werpen op de aarde (zie Openb.
12:4). Ook hier is er dus sprake van een GROTE AFVAL!
Tot zover het betreffende gedeelte (van blz. 71) uit bovengenoemde studie. (noot AK)
102

Met “de hemel” wordt hier “het Koninkrijk der hemelen op aarde”, namelijk de Gemeente bedoeld. Zie ook nog noot 101.

(noot AK)
103

Zie noot 13.

104

Overgenomen uit hoofdstuk 9 van deze studie:
In Openbaring 12:2-4 lezen wij over de “zwangerschapstijd” van de Bruid/Bruidsgemeente. Het zal een tijd van benauwdheid
en verdrukking voor haar wezen. Wij lezen niet alleen over “barensnood” en barensweeën” (zie Openb. 12:2), maar ook over
vervolgingen waaraan de Bruid/Bruidsgemeente zal zijn blootgesteld (zie Openb. 12:4b). In dezelfde tijd bereikt de geloofsafval
– ook onder de zgn. “dwaze maagden-gelovigen” – haar hoogtepunt. Deze afval wordt in Openbaring 12:4a voorgesteld als een
uitrukken uit hun plaats van een derde deel van de sterren des hemels, door het optreden van valse profeten en valse leraren
(zie noot 87), de “staart” van de draak, dat is: satan (vergelijk Jesaja 9:14). (noot H. Siliakus)
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Zie eventueel hoofdstuk 3 van bijgaande Link: http://www.metahistorie.nl/referenties/paas%20over%20goden.htm over: De
catastrofetheorie van prof. dr. Immanuël Velikovsky.
Kort gedeelte hieruit: Uit Genesis 1:2 kan blijken dat de gehele aarde is getroffen door een enorme ramp. In de wetenschap is
er meer en meer bekend geworden over de wereldwijde rampen op onze planeet zowel in de voormenselijke als in de historische tijden door oorzaken van buiten af. De wetenschap van het verleden brengt een groot aantal van deze zaken aan het licht,
die vele Bijbelplaatsen voor wat de grote catastrofen betreft, verduidelijken. Dat er regelmatig catastrofen plaatsvonden, reeds
vóór het ontstaan van de mens, is een bekend feit. Een catastrofe in het heelal uit zich onder andere door een astroïden-gordel.
Zo ligt het voor de hand, dat de om hun as wentelende astroïden of brokstukken tussen Mars en Jupiter afkomstig kunnen zijn
van een geëxplodeerde planeet als gevolg van buitenaardse storingen, niet alleen in de energie en de zwaartekracht, maar ook
in de elektromagnetische velden en krachten.
Talloze feiten heeft de Russische Jood, prof. dr. Immanuel Velikovsky bijeen gebracht uit allerlei takken van wetenschap. Na
bestudering van de ontdekkingen van Velikovsky heeft Einstein vlak voor zijn dood met diens visie en theorieën ingestemd. Velikovsky's eerste boek 'Worlds in Collision', dat in 1949 verscheen, is een overtuigend boek, dat fascineert van begin tot einde
en is daarom een internationaal succes geworden. Het toont aan, dat de bijna botsing met komeet, later planeet, Venus in ongeveer 1450 voor Christus en de bijna botsing met Mars rond 700 voor Christus wereldcatastrofen veroorzaakten. De invloed
van dergelijke storingen in het heelal liet ook de aarde vóór en na de schepping van de mens niet altijd onberoerd. (noot AK)
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groot zal zijn, dat het zelfs in de zichtbare wereld tot uitdrukking moet komen. In profetische taal uitgedrukt: Het
zal dan “middernacht” in de wereld zijn (vergelijk Matth. 25:6)!
Tijdens deze eerste 4 bazuinoordelen begint datgene, wat in de grote verdrukking tot volle ontplooiing zal komen.
Lukas 21:25-26 vat de gebeurtenissen van deze “tussentijd” (het “voorportaal” van de grote verdrukking) samen,
maar heeft evenzogoed betrekking op de tijd van de grote verdrukking zelf (terwijl sommige van de hier genoemde
tekenen – zoals benauwdheid van de volken, vrees, onrust in de volkerenzee – zelfs ook al eerder in de eindtijd
gesignaleerd zullen worden).
Na deze 4 bazuinoordelen kondigt Jezus Zelf, in het visioen aan Johannes, het begin van de grote verdrukking aan
(zie Openb. 9:1-12). Hij, Jezus, is de “engel” (de grondtekst spreekt van “arend” – ter vergelijking: de Bruidsge106
meente wordt, op grond van Lukas 17:37 [SV] en Openbaring 12:14, wel genoemd de Gemeente van “arendsheiligen”) van Openbaring 8:13. Het drievoudig “wee” dat Hij aankondigt (zie Openb. 8:13 en 9:12), heeft betrekking
op de 3 laatste bazuinoordelen (de nummers 5, 6 en 7), volgens welke de GROTE VERDRUKKING in 3 tijdvakken
kan worden verdeeld.

11.
De wegrukking van de mannelijke zoon
Wij hebben gezien dat, in de in het vorige hoofdstuk behandelde “tussentijd”, de toestand van de wereld snel zal
107
verslechteren en het leven voor de gelovigen – of zij nu tot de Bruidsgemeente behoren of niet – steeds moeilijker zal worden. De dreiging van de satan en van de satanische machten van het “proto-antichristelijke rijk” (waar
108
de “10 horens” van Openbaring 12:3 van spreken – zijnde een verwijzing naar het zgn. “10-statendom” dat zich
109
dus al vóórdat de antichrist komt in zekere zin zal manifesteren – zie noot HS ) zal op een gegeven moment zó
106

Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld
van: “de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van:
“Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6).
• Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van
de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want:
• In Jes. 40:31 lezen we: “Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met
vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om
waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” vergaderd zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Luk.
17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid
van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God.
Zie ook nog de studieverwijzing bij noot 5.
107

Zie noot 13.

108

Ook de 10 tenen uit Daniël 2:42 verwijzen naar dit zgn. 10-statendom. Met deze 10 tenen – van ijzer en (kleiachtig) leem,
zijnde een verdeeld en antichristelijk koninkrijk – wordt het 10-statendom, nu beter bekent als het Verenigd Europa, bedoeld.
Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in
10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort.
Voor een uitgebreide uitleg: zie noot 100. (noot AK)
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Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie:
de
De 2 bazuin (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symboliek van de
Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan, de geboorte, van het antichristelijk rijk, dat zich op de meest grude
welijke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal het 7 en laatste rijk zijn van de “tijden der heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verwijzen naar deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is
ste
de
slechts van 6 heidense rijken sprake, omdat het 1 rijk dan al voorbijgegaan is en omdat het 7 rijk hier het Koninkrijk Gods –
ste
d.i. het 1000-jarig Vrederijk van Christus – moet zijn (zie Dan. 2:44). Het 1 heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël
gevoegd moet worden, is het Assyrische rijk, Daarna kwamen achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het
Macedonisch-Griekse, het Romeinse en het “verdeelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij
de
nu nog steeds. Het “rijk van de 10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7 of antichristelijke rijk zijn. Net als het
Babylonische rijk, waarmee het ook vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk voorgesteld door een
“berg”. In Jeremia 51:25 (HSV) wordt het Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde richt,… die heel de aarde te gronde
richt” en “een berg die in brand staat”, benamingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 beschreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, zo u wilt, het proto-antichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylonisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-tribulationale) optreden van
het antichristelijke rijk zal grote beroering in de “volkerenzee” teweegbrengen, hetgeen (vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde deel van de zee wordt bloed” lezen wij in Openbaring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een
combinatie van aardse machten – de 10 horens van Openbaring 12:3 en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren
van het definitieve antichristelijke rijk al weer beter zichtbaar zijn (het zgn. 10-statendom – zie noot). God gebruikt in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging van de (ONbekeerlijke) volkeren/mensheid, zoals Hij daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte (vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 alsmede 45:1). (noot H. Siliakus)

32

Openbaring: “Dingen die (met) haast geschieden moeten”

110

groot worden, dat God het nodig zal achten de mannelijke zoon-groep (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte
zonen uit alle 12 stammen van Israël, zie Openb. 7:4-8 en 14:1-5 – noot AK) “weg te rukken” en in de hemel op te
nemen:
111
“En zij (de Vrouw van het Lam ) baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede;
en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openb. 12:5, SV)
De mannelijke zoon-groep is het enige gedeelte van de Bruidsgemeente dat in de eindtijd, bij aanvang van
112
de grote verdrukking, lichamelijk in de hemel OPGENOMEN wordt!
Van deze mannelijke zoon wordt in Openbaring 12:5 nog gezegd, dat hij “de heidenen zou hoeden met een ijzeren
roede”. De Statenvertaling geeft het goed weer met het woord “zou”: dit “hoeden” gebeurt namelijk niet vóór de
hemelvaart van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen), maar nadat hij met Jezus zal
zijn teruggekeerd naar de aarde, aan het eind van de grote verdrukking, in de “strijd van Armageddon” (vergelijk dit
met wat van Jezus gezegd wordt in Openbaring 19:15):
“En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met
een ijzeren roede;...” (SV). (Lees in dit verband vooral ook nog Openbaring 19:14 en Judas 1:14-15, want “Hij komt
terug met Zijn tienduizenden heiligen om, samen met hen, alle goddelozen te straffen” – noot AK).
Er zij nog op gewezen dat de voorstelling van het “hoeden met een ijzeren roede” niet die van een vreedzaam
hoeden (zoals van een herder) is, maar van een “tuchtiging” (zoals ook duidelijk blijkt uit Judas 1:14-15 – noot AK).
Zodat hier een duidelijke verwijzing naar “Armageddon” uit kan worden afgelezen. Uit het één en ander volgt, dat
het “hoeden van de heidenen” slechts een korte tijd zal duren.
In de “roede” hebben wij nog een aanwijzing voor de vereenzelviging van de mannelijke zoon met de 144.000 uitverkorenen uit Israël (uit alle 12 stammen, zie Openb. 7:4-8), want in Jeremia 51:19-23 wordt Israël uitgebeeld
als “Gods roede”. Als zodanig zal de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen) dus voornamelijk NA de “tijden der heidenen” (ofwel: NA de grote verdrukking) functioneren – en wel in de slag van Armageddon – want tijdens deze “tijden der heidenen” zullen immers juist de HEIDENvolkeren als “Gods roede” fungeren
(zie noot 109).
Na de hemelvaart van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen) richt zich al de woede
van satan en zijn trawanten op de leden van de overige (ofwel: de EIGENLIJKE) Bruidsgemeente. Maar eerst heeft
iets plaats, dat deze wereld – voor een korte tijd – pas werkelijk in een “hel” zal veranderen: de nederwerping van
satan.

12.
De val van satan en het begin van de grote verdrukking
Na de opneming van de mannelijke zoon (lees: de 144.000 geestelijk volmaakte zonen ‘geboren’ uit de GEESTE113
LIJKE GEMEENSCHAP tussen Bruid en Bruidegom – noot AK) in de hemel, “naar God en naar Zijn troon” (zie
Openb. 12:5b), ontstaat er OORLOG in ‘de hemelse gewesten’. Dat satan zich aan deze “zoon van Jezus” zal willen vergrijpen, zal de maat bij God doen overlopen. Het moment is dan aangebroken dat Hij zijn verwijdering uit ‘de
hemelse gewesten’ gelast, waar satan tot dat ogenblik als aanklager van Gods kinderen optreedt (zie Openb.
12:10 – vergelijk Job 1:7-9). Openbaring 12:7-12 beschrijft deze hemelse oorlog èn het resultaat: De nederwerping
van satan, een gebeurtenis die ook in Jesaja 14:12 en in Ezechiël 28:17 wordt voorzegd (zie mijn artikel: “De
114
meest oneervolle begrafenis aller tijden” in het blad ‘de Tempelbode’ van september 1982 ).
De val van satan uit ‘de hemelse gewesten’ wordt ook vermeld in Openbaring 9:1, met dien verstande dat het hier
eigenlijk de gelijktijdige val van een mens betreft die één wordt met satan – de personificatie van satan (ofwel:
satan die deze mens GEHEEL in bezit heeft kunnen nemen en daardoor zo door hem [of haar ?] heen kan werken
dat deze mens, vanaf dat moment, waarlijk DE antichrist is geworden – noot AK)!
de
Hier vernemen wij dat deze val het inluiden van het 5 bazuin-oordeel is. Satans nederwerping op de aarde bede
tekent dat hij MENS wordt (zijn incarnatie of vleeswording). Wat van de “gevallen ster” bij de 3 bazuin (zie Openb.
115
de
8:10) werd gezegd , moet ook gezegd worden van de “ster” bij de 5 bazuin (zie Openb. 9:1). Deze ster zal een
belangrijk christelijk leider zijn, die ten val komt. Deze zal de “Judas” van de eindtijd worden (waarschijnlijk zal hij
aanvankelijk één van de 12 “Spade Regen”-apostelen zijn, het “kerkbestuur” van de eindtijd). In deze mens vaart
de satan (vergelijk Lukas 22:3). Daarom wordt van deze mens gezegd dat hij “de sleutel van de put van de afgrond” ontvangt (zie Openb. 9:1). Satan is immers de overste van alle demonische/duivelse machten!
De verschijning van de satan op aarde wordt beschreven in Openbaring 13:1-2 als het opkomen van een beestachtig mens uit de volkerenzee. Dit is de duivelse “supermens”, “de mens der zonde” (zie 2 Thess. 2:3), de “anti110

Zie, ter verduidelijking, de uitleg bij hoofdstuk 9 van deze studie: “De geboorte van de mannelijke zoon”. (noot AK)

111

Zie studieverwijzingen bij noot 5 en 8.
112
Zie studieverwijzingen bij noot 4 en 18.
113
Zie noot 95.
114

Op aanvraag (gratis) per email te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl
Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie:
de
De 3 bazuin (zie Openb. 8:10-11) brengt een complete vergiftiging van gemoed en denken op aarde (“fonteinen” [SV] zijn
bronnen van zedelijke beginselen, “rivieren” staan voor de loop, de verbreiding, van deze beginselen – de “stromen van beschaving”). De oorzaak is de val uit de hemelse regionen van een “ster”, die de naam “Alsem” ontvangt, welke naam ontleend is
aan een zeer bittere plant. Wij zullen bij deze “ster” aan een geestelijk leider moeten denken, die een zeer verderfelijke en “bittere” leer verspreidt. Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een eerste manifestatie van de “valse profeet”. (noot AK)
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messias” naar wie de wereld nu al uitziet en die met name ook door de aanhangers van de valse godsdiensten
wordt verwacht, alsook door de onbekeerlijke Joden (zie Joh. 5:43). Deze mens is DE antichrist, de vleesgeworden satan.
Dat het “beest” van Openbaring 13 de incarnatie (d.i. de vlees-/menswording) moet zijn van het “beest” van Openbaring 12 – daar de “grote vuurrode draak” genoemd – is mede af te leiden uit het feit dat wij hier de 7 koppen en
de 10 horens weer tegenkomen (vergelijk Openb. 12:3 met 13:1). Alleen hebben nu, in Openbaring 13:1, niet de
koppen maar de horens “koninklijke hoeden (HSV: diademen)”. Een verklaring hiervoor vinden wij in Openbaring
17:12 (de 10 horens worden pas gekroond als de antichrist er is). Vlak vóór de manifestatie van de antichrist begint
de
het tijdperk van het 7 en laatste van de rijken der heidenen, het antichristelijke rijk, en dit rijk zal zich presenteren
als een confederatie van 10 staten. Zolang satan, “de overste (of: vorst) van deze wereld” (zie Joh. 12:31), nog in ‘de
hemelse gewesten’ is, worden de in de tijd elkaar opvolgende wereldse rijken als in een “galerij” gezien. In een
“heldengalerij” bijvoorbeeld staan personen uit verschillende tijden naast elkaar. Zo ook hier. In de korte “tussentijd’
de
vóór de grote verdrukking neemt dat 7 rijk een aanvang (zie noot 109). De “koning” (en voorloper van de antichrist)
de
van dit 7 rijk, “de andere (koning)” van Openbaring 17:10, wordt door de antichrist – die een volmaakte intrigant zal
ste
wezen! – waarschijnlijk afgezet en verdreven, waarna de antichrist zelf “de 8 koning” wordt (zie Openb. 17:11),
echter nog steeds van het ZEVENDE (antichristelijke) rijk. Tegelijkertijd komen dan 10 “onderkoningen” aan de
macht (zie Openb. 17:12), waaruit dus volgt dat er 10 STATEN zullen zijn; vandaar het “10-statendom” (zie noot 108).
Als de satan zich eenmaal als de antichrist openbaart (en dus niet langer in ‘de hemelse gewesten’ is, maar zich
op aarde – in een, door hem in bezit genomen, mens – manifesteert), wordt als het ware in het visioen de dàn geldende AARDSE situatie “gefotografeerd” en zien we niet langer de 7 koppen gekroond, maar de 10 horens! Voor
een goed begrip is het zinvol nog eens Openbaring 17:9-13 te lezen:
116
“Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen: 5 zijn er gevallen, één is er, de andere (koning) is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte
tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven, en gaat naar het
verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen,
maar die samen met het beest (op) één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest (d.i. de antichrist) overdragen.” (HSV)
In Openbaring 17:9 worden de wereldrijken weer als “bergen” voorgesteld (zie noot 109). Het “één is er” van Openbade
ring 17:10 heeft betrekking op de toestand NA het Romeinse rijk, de tijd van het “gedeelde rijk” (het 6 rijk), waarin
wij nu nog leven (wij worden er hier weer bij bepaald, dat Johannes, de ziener, in de geest werd overgeplaatst naar
117
de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst van Jezus – zie noot HS ).
Met de nederwerping van satan op deze aarde en, als gevolg daarvan, de openbaring van de antichrist, eindigt het
tijdperk van “het begin van de smarten (HSV: weeën)” en begint de tijd van de “grote verdrukking” (zie Matth. 24:8 en
21).

13.
De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
De Bruidsgemeente wordt de belofte gegeven dat zij bewaard zal worden uit “het uur van de verzoeking, die over
heel de wereld komen zal” (zie Openb. 3:10), waarmee de GROTE VERDRUKKING bedoeld word. De bevestiging
van deze belofte van BEWARING vinden wij in Openbaring 12, de verzen 6 en 14:
118
• “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt
was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar).” (Openb. 12:6, HSV)
• “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen,
naar haar plaats (door God voor haar gereedgemaakt – zie vers 6 hierboven), waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden
en een halve tijd (d.i. dezelfde 3½ jaar als in vers 6), buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend
in de antichrist).” (Openb. 12:14, HSV)
Nadat de satan op de aarde zal zijn geworpen – en zich zichtbaar als de antichrist manifesteert – richt zijn woede
zich geheel op de Bruidsgemeente (die, na de opname van de “mannelijke zoon” die uit haar midden voortkwam,
op aarde is achtergebleven – zie hoofdstuk 11 van deze studie en ook nog Openbaring 12:5 en 13). Een grote ver116

Zie noot 9.
Overgenomen uit hoofdstuk 2 van deze studie:
Het boek Openbaring houdt zich bezig met de gebeurtenissen rond de openbaring (d.i. de wederkomst) van Jezus. Dat wil dus
zeggen: met de “EINDTIJDgebeurtenissen”. Uitleggingen die de vervulling van de gehele profetie over de gehele tijdsbedeling
van de Gemeente (een periode van in totaal 2000 jaar) willen laten uitstrekken, geven hoogstens VOORvervullingen weer. Het
woordje “ haast” van Openbaring 1:1 (in de Griekse grondtekst staat: “met haast”, waarom hier gelezen zou kunnen worden:
“wanneer het zover is, snel…”) moet ons naar de dagen van de EINDTIJD verplaatsen. Zoals ook het woord “haastiglijk” in
Openbaring 22:7, 12 en 20 (waar ook gelezen kan worden: “Wanneer Ik kom, kom Ik met haast”, hetgeen zou betekenen dat
het hier niet om een langdurige tijdsbepaling gaat) beschouwd moet worden als te zijn gesproken in de eindtijd. Wij moeten voor
ogen houden dat Johannes, de (door God) geïnspireerde schrijver van het boek, in de geest werd overgeplaatst naar de tijd van
het einde en als verkerende in de eindtijd hoorde en zag hij wat, als die tijd is aangebroken, SPOEDIG geschieden zal; zag hij
wat alsdan “op handen” of “nabij” is (zie Openbaring 1:3, waar ook gelezen zou kunnen worden: “want de tijd is ervoor gereed”).
Wij kunnen dit vergelijken met 1 Petrus 4 vers 7a: “En het einde aller dingen is nabij”. Ondanks dat deze tekst ongeveer in 65
na Christus is geschreven, moeten wij deze tekst toch lezen alsof de Heilige Geest hier spreekt in de eindtijd (dus in ONZE daste
gen). Voor de Apostolische (1 ) eeuw gold echter wat geschreven staat in 2 Thessalonicensen 2:2. (noot H. Siliakus)
118
Zie noot 8.
117
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volging begint dan, maar bij deze geloofsvervolging vallen geen slachtoffers; dat wil zeggen, niet onder de gelovigen van de Bruidsgemeente. Want, zo lezen wij in Openbaring 12:14-16, de Bruid wordt dan door de Heilige Geest
119
“weggenomen” , zoals destijds Filippus: “En toen… nam de Geest van de Here Filippus weg;...” (zie Hand.
8:39).
Over deze gebeurtenis lezen wij ook in Mattheüs 24:40-41 en in Lukas 17:34-36, waar de beschrijving ons helpt
voorstellen welk een consternatie deze wegname in de wereld zal veroorzaken en waar ook op het “wereldwijde”
van deze gebeurtenis wordt gezinspeeld, want… op de ene helft van de aardbol zal het nacht zijn, op de andere
helft dag.
120
De “vleugels van een grote arend”
(zie Openb. 12:14) duiden op “wonderbare kracht” en dat kan niets anders
zijn dan de kracht van de Heilige Geest (mede in verband met wat over de wegname van Filippus gezegd wordt in
Handelingen 8:39-40)! De gelovigen van de Bruidsgemeente worden daarom wel “ARENDheiligen” genoemd, een
121
naam die ook ontleend wordt aan wat er in Mattheüs 24:28 en Lukas 17:37 geschreven staat (de “arenden” zijn
het beeld van de leden van de Bruidsgemeente):
• “Want waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.” (Matth. 24:28, SV)
• “En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen de
arenden vergaderd worden.” (Luk. 17:37, SV)
Let overigens ook op de aansluiting van deze laatste Bijbeltekst bij de eerder aangehaalde, hieraan voorafgaande
Bijbelverzen! Er wordt hier iets gezegd over de plaats “waarheen” zij, die worden weggenomen (of: aangenomen),
worden gevoerd. Het “dode lichaam” (zie Matth. 24:28) ziet op de voorstelling van en in het Heilig Avondmaal, dat
ook na de wegneming nog door de Bruidsgemeente gevierd zal worden (maar dan met een volmaakte beleving
van de gemeenschap van het Lichaam van Christus), omdat ook dàn Jezus nog niet definitief op aarde teruggekomen is (vergelijk 1 Kor. 11:26).
122
ste
123
Na de Bruiloft van het Lam – zijnde de 1 , ONzichtbare wederkomst van Jezus – zullen de Bruidegom, Jede
zus, en de Bruid/Bruidsgemeente nog korte tijd van elkaar gescheiden zijn (namelijk tot aan de 2 en definitieve,
124
ZICHTBARE wederkomst van Jezus ).
Wij komen straks nog enige keren terug op dit Avondmaalsgebeuren, dat ongetwijfeld als het vervolg en voortdu125
ren van het “Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” moet worden gezien. De exodus of uittocht van Israël uit
Egypte is een andere voorafschaduwing van de wegname van de Bruidsgemeente aan het begin van de grote verdrukking. Ook bij de wegname van Israël is sprake van de kracht van de arendsvleugelen:
• “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij
Mij gebracht heb.” (Exod. 19:4, HSV)
De aandacht zij erop gevestigd dat de Bruidsgemeente NIET in de hemel opgenomen wordt! Er is hier GEEN
126
sprake van een “OPname”, maar van een “aanname” of “WEGname”, namelijk “naar de woestijn” (zie Openb.
12:6 en 14). De “woestijn” is een plaats op aarde. In de hemel zijn geen woestijnen. “Buiten het gezicht van de
slang” (zie Openb. 12:14) wil trouwens ook zeggen dat het hier om een plaats op aarde moet gaan, want deze
de
vermelding zou geen zin gehad hebben als de Bruid in de hemel wordt opgenomen, terwijl hetzelfde 12 hoofdstuk
ons leert dat de slang (satan) vlak daarvoor uit die hemel is verwijderd (zie Openb. 12:8-9). Ook het gegeven dat
de “aarde” de vrouw te hulp komt en de “wateren der ongerechtigheid” opslokt, waarin de satan de Bruidsgemeente tracht te “verdrinken”, is een aanwijzing dat de Bruid naar een plaats op AARDE wordt gebracht, waar zij veilig is
(zie Openb. 12:16). Ook het feit dat er in die “woestijn-tijd” nog Heilig Avondmaal zal worden gevierd (al zal dit geheel anders zijn dan de huidige Avondmaalvieringen), zoals in de vorige paragraaf al naar voren kwam, wijst erop,
dat de Bruidsgemeente zich na de wegname nog altijd op de aarde moet bevinden. De duidelijke leer van de
Schrift is, dat de Bruidsgemeente aan het begin van de grote verdrukking wordt WEGgenomen, naar een veilige
plaats op aarde, en aan het eind van de grote verdrukking – tezamen met de alsdan uit de dood opgestane heiligen – wordt “opgenomen”, echter niet in de hemel, maar “in de lucht”:
• “Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de
Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van
een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen
eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn.” (1 Thess. 4:15-17, HSV)
De Bruidsgemeente ontmoet dan haar wederkerende Heer “in de lucht” en keert samen met Hem (en de 144.000 –
127
“Zijn tienduizenden heiligen”) op de aarde terug,
waarna de slag van Armageddon plaats vindt (zie Openb.
16:16, 19:14-15 en Judas 1:14-15).
119

Zie noot 18.

120

Zie eventueel op onze website het artikel “Arendsvleugelen” (over de kracht van God), van CJH Theys. (noot AK)
Zie noot 106.
122
Zie noot 5.
123
Zie noot 4.
124
Zie noot 4.
125
Zie noot 79.
126
Zie noot 18.
121

127

De tekst van 1 Thessalonicensen 4:15-17 die gaat over:
a. De Here Zelf zal … nederdalen van de hemel, en
b. Wij… zullen… opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet.
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1260 dagen, 3½ “tijd”, ofwel 3½ jaar blijft de Bruidsgemeente in de “woestijn”, de plaats haar door God bereid (veilig als Noach in de ark), waar zij door God bewaard en onderhouden wordt (zie Openb. 12:6 en 14); er staat in die
betreffende Bijbelverzen geschreven: “opdat men haar daar zou voeden” en “waar zij gevoed wordt”, hetgeen ongetwijfeld duidt op zulk een wonderbare en heilige bemoeienis van God, dat in verband hiermee zeker gesproken
kan worden van “het grote Heilig Avondmaal van de 3½ jaar” (zie de hierover eerder gemaakte opmerkingen). Als
de Bruid gedurende 3½ jaar in de “woestijn” bewaard wordt, wil dat zeggen dat zij gedurende heel de tijd van de
grote verdrukking daar vertoeft, want de grote verdrukking en het regime van de antichrist duren eveneens 3½ jaar
(zie Openb. 11:2 en 13:5). Geen 7 jaar, zoals in brede kring abusievelijk geleerd wordt, als gevolg van een verkeerde uitleg van de “70 weken-profetie” van Daniël 9.
Als eenmaal de Bruidsgemeente – en met haar de Heilige Geest, want zij is de met de Geest VERVULDE Ge128
meente van de eindtijd – uit deze wereld is weggenomen (let op, “aarde” en “wereld” zijn verschillende begrippen), is er niets meer dat de satan (en dus de antichrist, de mens die volledig door satan in bezit is genomen)
weerhoudt om zijn niets ontziende heerschappij in deze wereld, op de meest gruwelijke en zondige wijze, uit te oefenen (vergelijk 2 Thess. 2:7-12). Maar, ondanks de consternatie die de wegname (d.i. Gods bewaring voor de Zijnen) zeker in de wereld teweeg zal brengen zal nochtans, zoals Jesaja 57:1 het zegt, niemand van de goddelozen
het ter harte nemen “dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil” (het “komt om” van de rechtvaardige in dit Bijbelvers kan men verstaan als “verdwijnt”), dat daarna op aarde wordt geopenbaard op een wijze en in
een omvang als nooit eerder zal zijn gekend.
Wee degenen die de korte tijd zullen moeten meemaken dat de satan met “carte blanche” (d.i. met een blanco, ofwel
onbeperkte volmacht) hier op aarde regeert: “…Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” (Openb. 12:12b,
HSV)

14.
De 1ste fase van de grote verdrukking
De tijd van de grote verdrukking kunnen wij verdelen in 3 fasen of episoden. Deze achtereenvolgende fasen worste
de
de
den genoemd: het “1 wee”, het “2 wee” en het “3 wee” (zie Openb. 8:13, 9:12 en 11:14 – vergelijk deze verzen met het “wee” in Openbaring 12:12).
de
de
de
Wij kunnen deze 3 fasen ook noemen: de perioden van de 5 , de 6 en de 7 bazuin.
ste
de
Het “1 wee” is het 5 bazuinoordeel,
de
de
het “2 wee” is het 6 bazuinoordeel, en
de
de
het “3 wee” is het 7 bazuinoordeel.
Gedurende de tijd van de grote verdrukking is de Heilige Geest weggenomen uit de wereld (zie het vorige hoofd129
stuk) en daaruit volgt, dat in die tijd geen mensen meer tot bekering kunnen komen!! (Conclusie, mede op basis
van Johannes 16:8, want alleen Gods Geest overtuigt de mensen “van zonde” etc.). De “deur van genade” is dan
definitief gesloten (zie Luk. 13:23-25 ).

Laten wij nu eens kijken wat de Studiebijbel (deel 8) over 1 Thessalonicensen 4:15-17 te zeggen heeft, en dan vooral over bovenstaande 2 punten (a en b):
de
Vanaf dit (15 ) vers staat er “Christus’ of ‘Heer’ en niet meer Jezus, omdat het nu over de verheerlijkte Zoon van God gaat.
(Zie noot) …
a. ‘Nederdalen’ (namelijk uit de hemel, vergelijk Dan. 7:15, 1 Thess. 1:10 en Openb. 21:2 en 10) moeten we letterlijk
nemen, evenals het opvaren (van Jezus – noot AK) naar de hemel (zie Hand. 1:9-11). …
b. Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’) (door de Statenvertaling vertaald met
“opgenomen worden” – noot AK), spreekt over een plotselinge verplaatsing door goddelijk ingrijpen (zie Hand. 8:39
en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). …
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting) (door de Statenvertaling vertaald met “tegemoet” – noot AK),
was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6
en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te geven bij zijn aankomst.
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk
•
of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),
•
of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde.
Het “eis apantēsin” pleit voor het laatste.
Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel. (noot AK)
• Bovenstaande is een kort gedeelte uit het artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”
van A. Klein.
128

Zie eventueel op onze website de studies “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm, “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven” van CJH Theys. (noot AK)
129

Al is er dan nog wel de speciale bediening van de 2 getuigen Gods, vermeld in Openbaring 11. Bijbelleraar CJH Theys vermeld hierover in zijn studie over het Bijbelboek Openbaring: “Déze 2 getuigen geven door wat God heeft gesproken en wat Jezus Christus over God heeft gezegd, en blijven hier het overblijfsel van het Jodendom oproepen tot BEKERING, vóórdat straks
het laatste gericht zal worden aangekondigd.” (noot AK)
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Na zijn val op aarde en zijn aanneming van een mensengedaante zal satan – als de antichrist (via een mens die
dan GEHEEL door hem in bezit is genomen) – “de put van de afgrond” mogen openen (“afgrond” is de vertaling
130
van het Griekse woord “abyssus” of “abussos”, de verblijfplaats van de “gebonden” demonen):
“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de
sleutel van de put van de afgrond gegeven.” (Openb. 9:1, HSV)
Demonische machten zijn alle eeuwen door al werkzaam op de aarde, maar dit openen, dit “loslaten”, betekent, dat
een veel groter aantal demonen hier vrij spel zal krijgen. Niets of niemand zal hen nog verhinderen of in hun macht
beperken. Onbeperkt zal hun macht zijn, omdat de Heilige Geest Zich zal hebben teruggetrokken uit de wereld (deze terugtrekking is een feit, wanneer de Bruidsgemeente, in wie de Heilige Geest waarlijk woont en troont,
131
is weggenomen uit deze wereld en gebracht in haar “bewaarplaats” in de woestijn, volgens Openbaring 12:6 en
132
14 – vergelijk dit met de bewaring van Noach in de ark – zie ook nog noot HS ). De mededeling over het openen van
de “afgrond” of de “put van de afgrond” maakt een kleine uitweiding noodzakelijk.
Verspreid over heel de Schrift komen wij een aantal gegevens tegen, die het ons mogelijk maken om datgene wat
er gebeurde na de val van Lucifer min of meer te reconstrueren. Toen Lucifer, “een gezalfde, overdekkende cherub” (zie Ezech. 28:14, SV), satan werd, heeft hij vele engelen in zijn val meegesleept. Noot: dit is NIET de val of
nederwerping van satan op aarde, zoals bedoeld in Openbaring 9:1 en 12:9.
Deze zgn. “gevallen engelen” zijn door God onmiddellijk na hun zondigen gevangen gezet in een “bewaarplaats”,
133
in het Grieks genaamd “tartarus” (een gedeelte van de “zophos”, een Grieks woord dat “duisternis of “onderwereld” betekent; in de “zophos” verblijven ook de zielen van de ONrechtvaardige doden), waar zij zullen blijven “tot
het oordeel”, na het 1000-jarig Rijk (zie 2 Petr. 2:4 en Judas 1:6). Satan onderging dit lot niet, waarschijnlijk omdat
hij behalve hemelbewoner ook aardbewoner was (zie Ezech. 28:13 – wij kunnen aannemen, dat ook dit “Eden van
de voortijd” zich op aarde bevond). Satan sleepte in zijn val niet alleen een deel van de engelen mee, maar ook alle aardbewoners van de voortijd (van de eerste schepping – zie Genesis 1:1). Ook deze “voorwereldlijke”, intelligente, aardse wezens werden door God gestraft. De aarde werd verwoest (zie Genesis 1:2) en daarbij werden zij
van hun lichamen beroofd. Zij leefden sindsdien voort als (ontlichaamde) “boze geesten”, duivelen of demonen (zie
Ef. 6:12). Hun overste is Beëlzebul, “de aanvoerder van de demonen” (zie Luk. 11:15), de Baäl-Zebub van het Oude Testament (zie 2 Kon. 1:2-3, 6, 16). Maar hun “koning” is nog altijd de satan. Als “afgoden” laten zij zich door de
heidenen dienen (zie 1 Kor. 10:20). Een groep uit deze duivelen, door Jezus “onreine geesten” genoemd, schijnt
steeds op zoek te zijn naar een “huis” (om in te wonen en tronen = te overheersen) en vindt dat in mensen, die zij
(kunnen) overweldigen, gevangen nemen en bezetten (d.i. in bezit nemen). Zulke mensen worden dan “door de
duivel bezeten”, en daardoor gevangenen van de satan” (zie Luk. 11:24-26). Alleen Jezus kan deze duivelen “uitwerpen” – alsook de waarachtige volgelingen van Hem, maar dan wel “in Jezus’ Naam” – en de bezetenen dus
bevrijden uit de klauwen van satan, zodat zijn macht over hen verbroken wordt. Waarschijnlijk zijn het met name
deze “onreine geesten” of “demonen”, van wie van tijd tot tijd door God enigen naar de “afgrond”, de “abyssus” ge134
zonden worden (vergelijk Luk. 8:29-31), een bewaarplaats zoals de “tartarus”, eveneens gesitueerd in de “duisternis” (uit Lukas 8:32-33 moeten wij opmaken, dat dit heenvaren naar de afgrond niet plaats heeft als het bezeten
“object” sterft). Maar in tegenstelling tot de “tartarus” wordt deze “abyssus” (de afgrond) in de eindtijd ontsloten,
waarna de erin opgesloten demonen nog eenmaal vrijkomen. Dit geschiedt aan het begin van de grote verdrukking
en wordt dus beschreven in Openbaring 9:1 (het lijkt wel of dit dan een lichamelijke opstanding van demonen zal
zijn).
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Uit de Studiebijbel:
Het zelfstandig naamwoord abussos betekent ‘diepte, afgrond, onderwereld’. Oorspronkelijk was abussos een bijvoeglijk
naamwoord met de betekenis ‘bodemloos, diep’. … In het NT wordt met abussos de ‘onderwereld’ bedoeld: de verblijfplaats van
doden (Rom. 10:7),… en van demonen (Luk. 8:31), de plaats waar de duivel opgesloten wordt (Openb. 20:3), waar het beest
(de antichrist) uit opkomt (Openb. 11:7, 17:8), en waar de ‘engel des afgronds’ heerst (Openb. 9:11). (noot AK)
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Zie noot 18.

132

Overgenomen uit hoofdstuk 13 van deze studie:
1260 dagen, 3½ “tijd”, ofwel 3½ jaar blijft de Bruidsgemeente in de “woestijn”, de plaats haar door God bereid (veilig als Noach
in de ark), waar zij door God bewaard en onderhouden wordt (zie Openb. 12:6 en 14); er staat in die betreffende Bijbelverzen
geschreven: “opdat men haar daar zou voeden” en “waar zij gevoed wordt”, hetgeen ongetwijfeld duidt op zulk een wonderbare
en heilige bemoeienis van God, dat in verband hiermee zeker gesproken kan worden van “het grote Heilig Avondmaal van de
3½ jaar” (zie de hierover eerder gemaakte opmerkingen). Als de Bruid gedurende 3½ jaar in de “woestijn” bewaard wordt, wil
dat zeggen dat zij gedurende heel de tijd van de grote verdrukking daar vertoeft, want de grote verdrukking en het regime van
de antichrist duren eveneens 3½ jaar (zie Openb. 11:2 en 13:5). Geen 7 jaar, zoals in brede kring abusievelijk geleerd wordt,
als gevolg van een verkeerde uitleg van de “70 weken-profetie” van Daniël 9. (noot H. Siliakus)
133

Op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf, wordt het verschil tussen deze woorden – die qua inhoud en/of vertaling
ietwat op elkaar lijken – m.i. duidelijk uiteengezet. De titel van het artikel is: “De verwarring tussen Dodenrijk en Hel”.
Kort gedeelte hieruit: De ware hel, waar de eeuwige straf plaatsvindt, werd in het Oude Testament niet geopenbaard. Ze bestond toen niet, en ook heden ten dage niet! De hel is de gehenna en de “poel van vuur” (zie Openb. 19:20; 20:10,14,15; 21:8).
Ze zal pas bestaan wanneer de verdoemden, na hun ‘uiteindelijke proces’ (voor de “grote witte Troon” – zie Openb. 20:11-15)
naar die poel zullen verwezen worden. Wat sinds de zondeval wél bestaat is de sjeool, en het Griekse (Nieuwtestamentische)
equivalent hades – namelijk het dodenrijk, waar de doden verblijven in afwachting van hun opstanding, “ten leven” of “ten oordeel” (zie Joh. 5:29). (noot AK)
134

Zie noot 133.

Openbaring: “Dingen die (met) haast geschieden moeten”

37

De “ster” die valt (zie Openb. 9:1), is een christelijke leider – de “Judas” onder de apostelen van de Spade Re135
136
gen (zie ook nog noot HS ) – en op het moment, dat satan in hem vaart (en hij dus de antichrist wordt), ontvangt hij
ook “de sleutel” van de afgrond. Hij wordt daarom ook wel “het beest uit de afgrond” genoemd (zie Openb. 11:7,
ste
17:8). De 1 periode van de grote verdrukking zal de totale “demonisering” van deze wereld brengen, het
de
“eerste wee”, het 5 bazuinoordeel. Deze “demonisering” wordt beschreven in Openbaring 9 vers 2-12:
“En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en
de lucht werden verduisterd door de rook van de put. (3) En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en
hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. (4) En tegen hen werd gezegd
dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan
ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. (5) En hun werd macht
gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. (6) En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken
maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. (7) En
de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen (SV: hoofden)
droegen zij kransen (SV: kronen) als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. (8) En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. (9) En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde
snellen. (10) En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij
hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. (11) En zij hadden een koning
over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam
Apollyon. (12) Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.” (HSV)
Het zal, volgens bovenstaande Bijbelverzen, ongeveer “vijf maanden” duren voordat alle ongelovige aardbewoners
van boze geesten bezeten zullen zijn geworden (zie vers 5). Eerst zal een totale verduistering van gemoed en
denken plaats hebben, bewerkt door de “rook uit de put” (zie vers 2), de “bedriegerijen van de satan”. Vervolgens
zullen de satanische legerscharen (hier voorgesteld door “sprinkhanen” – vergelijk dit met de “sprinkhanenplaag”
van Amos 7:1-3) zich over heel de aarde verspreiden en de mensen “beschadigen” (zie vers 3 en 10), dat wil zeggen, de mensen in de ergste mate geestesziek maken (zie vers 6) door inspuiting met een hels gif (zie vers 5). Ook
de achtergebleven kinderen Gods (de zgn. “dwaze maagden”, volgens Mattheüs 25; zie verder ook nog Openb.
12:17 en 13:7) zullen deze duivelse verzoeking moeten doorstaan, want alleen zij “die het zegel van God op hun
137
voorhoofd hebben” (zie vers 4) – de leden van de Bruidsgemeente, de zgn. “wijze maagden” (die het begin
van deze plaag waarschijnlijk nog zullen meemaken, maar daarna bewaard zullen worden in de woestijn, volgens
Openb. 12:6 en 14) – zijn ONAANTASTBAAR (zie Openb. 12:7-8 – vergelijk 1 Kron. 16:22 en Ps. 105:15). Zie
voor “het zegel van God” (vermeld in vers 4) Efeze 1 vers 13: “verzegeld met de Heilige Geest”.
De “koning” van deze demonische machten is “de engel van de afgrond”, genaamd “Abaddon” (d.i. verderver) of
“Apollyon” (zie vers 11). Deze “Apollyon” is dus, net als Beëlzebul, “de aanvoerder van de demonen” (zie Matth.
12:24, HSV).
ste

In deze 1 fase van de grote verdrukking zal eveneens plaatshebben wat in Openbaring 17:11-13 beschreven
wordt:
“En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.
En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar
die samen met het beest (op) één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen
hun kracht en macht aan het beest overdragen.” (HSV)
de
De antichrist zal zich als “de achtste koning” (over het 7 rijk) installeren en tegelijk met hem zullen 10 (onder)138
139
koningen aan de macht komen (zie noot HS en ). Het eigenlijke antichristelijke rijk zal dus een 10-statendom zijn
135

Zie noot 63.
Overgenomen uit hoofdstuk 12 van deze studie:
Na de opneming van de mannelijke zoon in de hemel, “naar God en naar Zijn troon” (zie Openb. 12:5b), ontstaat er OORLOG in
‘de hemelse gewesten’. Dat satan zich aan deze “zoon van Jezus” zal willen vergrijpen, zal de maat bij God doen overlopen.
Het moment is dan aangebroken dat Hij zijn verwijdering uit ‘de hemelse gewesten’ gelast, waar satan tot dat ogenblik als aanklager van Gods kinderen optreedt (zie Openb. 12:10 – vergelijk Job 1:7-9). Openbaring 12:7-12 beschrijft deze hemelse oorlog
èn het resultaat: De nederwerping van satan, een gebeurtenis die ook in Jesaja 14:12 en in Ezechiël 28:17 wordt voorzegd.
De val van satan uit ‘de hemelse gewesten’ wordt ook vermeld in Openbaring 9:1, met dien verstande dat het hier eigenlijk de
gelijktijdige val van een mens betreft die één wordt met satan – de personificatie van satan (ofwel: satan die deze mens GEHEEL in bezit heeft kunnen nemen en daardoor zo door hem [of haar ?] heen kan werken dat deze mens, vanaf dat moment,
waarlijk DE antichrist is geworden – noot AK)!
de
Hier vernemen wij dat deze val het inluiden van het 5 bazuin-oordeel is. Satans nederwerping op de aarde betekent dat hij
de
MENS wordt (zijn incarnatie of vleeswording). Wat van de “gevallen ster” bij de 3 bazuin (zie Openb. 8:10) werd gezegd, moet
de
ook gezegd worden van de “ster” bij de 5 bazuin (zie Openb. 9:1). Deze ster zal een belangrijk christelijk leider zijn, die ten val
komt. Deze zal de “Judas” van de eindtijd worden (waarschijnlijk zal hij aanvankelijk één van de 12 “Spade Regen”-apostelen
zijn, het “kerkbestuur” van de eindtijd). In deze mens vaart de satan (vergelijk Lukas 22:3). Daarom wordt van deze mens gezegd dat hij “de sleutel van de put van de afgrond” ontvangt (zie Openb. 9:1). Satan is immers de overste van alle demonische/duivelse machten! (noot H. Siliakus)
136
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Zie noot 13.
Zie noot 109.
139
Overgenomen uit hoofdstuk 12 van deze studie:
Dat het “beest” van Openbaring 13 de incarnatie (d.i. de vlees-/menswording) moet zijn van het “beest” van Openbaring 12 –
daar de “grote vuurrode draak” genoemd – is mede af te leiden uit het feit dat wij hier de 7 koppen en de 10 horens weer tegen138
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(het “rijk van de 10 tenen”, van het beeld van Nebukadnezar – zie Dan. 2:42), maar, zoals wij bij de bespreking van
de volgende fase zullen zien, de antichrist zal zijn macht zodanig uitbreiden, dat hij uiteindelijk onbetwist
heerser zal zijn over heel de wereld, voor een korte tijd weliswaar. De afbrokkeling van zijn macht begint tijdens
de
de 3 en tevens laatste fase van de grote verdrukking.

15.
De 2de fase van de grote verdrukking
ste

Na de demonisering van de wereld (zoals zal gebeuren in de 1 fase van de grote verdrukking – zie het hoofdstuk
de
de
de
hiervoor) volgt een nieuwe plaag, het 2 wee of het 6 bazuinoordeel, waarmee de grote verdrukking haar 2 fase ingaat. Openbaring 9:13-21 geeft ons een beschrijving van deze plaag (of, eigenlijk, van het BEGIN van deze
plaag). Vier verderfengelen worden losgelaten (zie Openb. 9:14) en het gevolg is, dat op aarde oorlogsvoorbereidingen plaatsvinden. De antichrist brengt een leger van 200.000.000 man op de been (zie Openb. 9:16). In de dan
de
volgende (4 ?) WERELDOORLOG, de “oorlog van de antichrist”, vindt een derde deel van de dan levende mensheid de dood (zie Openb. 9:18). Deze gruwelijkste van alle oorlogsgesels die de mensheid ooit zullen hebben getroffen, zal zeker de naam “vuurplaag” verdienen. En als zodanig wordt hij beschreven in Amos 7:4-6 (zie mijn arti140
kel “Het paslood-oordeel” in het blad ‘de Tempelbode’ van december 1981). Aan het eind van dit massale bloedvergieten zal de antichrist heer en meester over de gehele aarde zijn (zie Openb. 13:4b en 7b). Wat het zal betekenen dat de Heilige Geest zal zijn weggenomen en in welke mate de mensen zullen zijn gedemoniseerd, blijkt uit
de vermelding dat na dit vreselijke gericht niemand uit de goddelozen zich zal bekeren (zie Openb. 9:20-21). Er zal
een verharding plaatshebben zoals nooit eerder gekend!
Tijdens deze grote oorlog zal het antichristelijke rijk even een inzinking kennen, maar het zal zich er wonderbaarlijk
van herstellen: “En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de
hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Openb. 13:3, HSV)
Wat er zal gebeuren zal misschien iets met een list of een propagandastunt te maken hebben of worden aangewend om de grootheid en onoverwinnelijkheid van de antichrist te benadrukken. Schijnvertoning of niet, in ieder
geval zal dit wonderbaarlijk herstel niet alleen de uiteindelijke overwinning aan de antichrist brengen, maar ook tot
de vergoddelijking van de antichrist leiden. En dat zal het ook zijn waar het de satan om te doen is. Er zal een afgoderij van de ergste soort ontstaan. De gehele aarde zal “het beest” aanbidden (zie Openb. 13:3-4 en 17:8).
De antichrist zal zich als een god laten vereren (zie 2 Thess. 2:4). Maar deze verering zal geen zaak van vrijwilligheid zijn. Allen die er niet aan mee zullen willen doen – en dat zullen alleen de nog overgebleven waarachtige
christenen zijn die niet “gereed” waren toen Jezus als Bruidegom wederkwam – zullen gedood worden. Er zal dan
ook een christenvervolging losbreken zoals er nooit eerder zal zijn geweest! Wij komen daar straks nog op
terug.
Als dit stadium eenmaal bereikt is, zal er nog een andere satanische grootheid op het toneel verschijnen: “het
beest uit de aarde” (zie Openb. 13:11-18). In Openbaring 16:13, waar over de satanische “3-eenheid” wordt gede
sproken, wordt aangegeven dat dit 2 beest de “VALSE PROFEET” zal zijn. In de tijd van het “begin der smarten”
141
zullen VELE valse profeten opstaan (zie Matth. 24:11) – zie ook nog het vermelde in hoofdstuk 4 (noot HS) – maar
uiteindelijk zal DE valse profeet opstaan. Deze valse profeet zal waarschijnlijk vlak vóórdat de grote verdrukking
142
begint opkomen (zie ook nog het vermelde in hoofdstuk 10 – noot HS ), doch zal pas ten tijde van de grote verkomen (vergelijk Openb. 12:3 met 13:1). Alleen hebben nu, in Openbaring 13:1, niet de koppen maar de horens “koninklijke
hoeden (HSV: diademen)”. Een verklaring hiervoor vinden wij in Openbaring 17:12 (de 10 horens worden pas gekroond als de
de
antichrist er is). Vlak vóór de manifestatie van de antichrist begint het tijdperk van het 7 en laatste van de rijken der heidenen,
het antichristelijke rijk, en dit rijk zal zich presenteren als een confederatie van 10 staten. Zolang satan, “de overste (of: vorst)
van deze wereld” (zie Joh. 12:31), nog in ‘de hemelse gewesten’ is, worden de in de tijd elkaar opvolgende wereldse rijken als
in een “galerij” gezien. In een “heldengalerij” bijvoorbeeld staan personen uit verschillende tijden naast elkaar. Zo ook hier. In de
de
korte “tussentijd’ vóór de grote verdrukking neemt dat 7 rijk een aanvang . De “koning” (en voorloper van de antichrist) van dit
de
7 rijk, “de andere (koning)” van Openbaring 17:10, wordt door de antichrist – die een volmaakte intrigant zal wezen! – waarste
schijnlijk afgezet en verdreven, waarna de antichrist zelf “de 8 koning” wordt (zie Openb. 17:11), echter nog steeds van het
ZEVENDE (antichristelijke) rijk. Tegelijkertijd komen dan 10 “onderkoningen” aan de macht (zie Openb. 17:12), waaruit dus
volgt dat er 10 STATEN zullen zijn; vandaar het “10-statendom”. Als de satan zich eenmaal als de antichrist openbaart (en dus
niet langer in ‘de hemelse gewesten’ is, maar zich op aarde – in een, door hem in bezit genomen, mens – manifesteert), wordt
als het ware in het visioen de dàn geldende AARDSE situatie “gefotografeerd” en zien we niet langer de 7 koppen gekroond,
maar de 10 horens! Voor een goed begrip is het zinvol nog eens Openbaring 17:9-13 te lezen:
“Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen: 5 zijn er
gevallen, één is er, de andere (koning) is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest
dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien
hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest (op) één uur koninklijke
macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest (d.i. de antichrist) overdragen.” (HSV). (noot H. Siliakus)
140
Zie noot 51.
141
Zie noot 87.
142
Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie:
de
De 3 bazuin (zie Openb. 8:10-11) brengt een complete vergiftiging van gemoed en denken op aarde (“fonteinen” [SV] zijn
bronnen van zedelijke beginselen, “rivieren” staan voor de loop, de verbreiding, van deze beginselen – de “stromen van be-
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drukking de positie van geestelijk wereldleider gaan bekleden. In de wereld van vandaag gaat de roep om wereldeenheid reeds gepaard met het streven naar een alles-overkoepelende wereldgodsdienst (lees het goed gedocumenteerde artikel “Wereldreligie in opmars” van ds. J.C. Maris in het maandblad ‘Getrouw’ van november 1982).
Wij kennen niet alleen een organisatie van “Verenigde Naties (VN)”, maar ook een “Wereldraad van Kerken”, die
zelfs reeds “in dialoog” is met de niet-christelijke godsdiensten! In beide bewegingen heeft de satan de hand en in
de tijd van de grote verdrukking zal hij zijn doel, één wereld en één godsdienst, ook bereiken. Eerst zal hij met
ste
bruut geweld de wereldeenheid tot stand brengen (zie de 1 paragraaf van dit hoofdstuk). Daarna zal hij de mensde
heid dwingen om één in het aanbidden te worden (zie de 2 paragraaf). Om deze eenheid van godsdienst te organiseren, te consolideren en te funderen (d.i. theologisch aanneembaar te maken), zal satan de “valse profeet” zenden. De antichrist (antipode/tegenpool van Jezus Christus, ofwel: de valse messias – die door de onbekeerlijke
mensheid voor de echte Messias zal worden gehouden, zie Johannes 5:43) zal de wereldlijke, politieke leider zijn.
De valse profeet (antipode/tegenpool van de Heilige Geest) zal de godsdienstige, geestelijke leider zijn, met dien
verstande, dat hij ondergeschikt is aan de antichrist, zoals ook blijkt uit Openbaring 13:12-15. Deze valse profeet is
“het beest uit de aarde” (zie Openb. 13:11), dat wil zeggen dat hij de verbreider is van een “aardse”, dus materialistische godsdienst. De “tijden der heidenen” is het tijdperk waarin het materialisme hoogtij viert. Het maatschappelijk en economisch bestel van dit tijdperk noemt men wel het “Babylonisch stelsel”, een systeem dat macht,
uitbuiting en verrijking (ofwel: materialistische welvaart) hoog in het vaandel heeft staan. En wij nemen waar, dat de
mens steeds materialistischer wordt. Merkwaardig is het, dat in onze tijd ook de theologie steeds materialistischer
en aardsgerichter wordt (men moet zich daarbij niet verkijken op het “opkomen voor de armen”, want dit is juist een
onmiskenbaar materialistische trek van de moderne theologie!). De godsdienst van de Wereldraad van Kerken is
een aardsgerichte en materialistische religie. Alle nadruk in deze organisatie, die zelfs revolutionaire bewegingen
steunt, legt men op aards geluk en “sociale gerechtigheid”. Onder leiding van de satan wordt vandaag de dag dan
ook al de religieuze basis gelegd voor het komende antichristelijke rijk.
Nog een andere hedendaagse ontwikkeling komt in het vizier wanneer wij Openbaring 13:14b-15 lezen. De valse
profeet zal een “beeld” van de antichrist laten maken en op straffe van de dood zal iedere aardbewoner dit beeld
moeten aanbidden. Hier bereikt de afgoderij en de valse aanbidding haar trieste hoogtepunt. Wij worden her143
innerd aan de geschiedenis uit Daniël 3 waar Nebukadnezar typebeeld van de antichrist is (één van de eerste en
de laatste grote heerser van de tijden der heidenen) en de 3 rechtvaardige jongelingen typebeelden zijn van de
Bruidsgemeente die bewaard wordt in de grote verdrukking (“de vurige oven”). Wat wij ons precies van dit “beeld”
moeten voorstellen (een hoogontwikkelde computer/robot of een geslaagd biologisch experiment?) is niet zo belangrijk. Als wij ons echter afvragen wat het wezenlijke van deze afschuwelijke afgoderij zal zijn, dan moeten wij er
in de eerste plaats aandacht aan schenken dat dit “beeld”, net als het beeld van Nebukadnezar (dat zijn gelijkenis
vertoonde), het beeld van een MENS zal zijn (de antichrist is een MENS – hij zal de langverwachte, duivelse “supermens” zijn). Deze afgoderij zal daarom niet alleen openlijke duivelaanbidding zijn, maar bovendien MENSverheerlijking, verheerlijking en vergoddelijking van de supermens (in wie de mens eigenlijk – bewust of onbewust –
ZICHZELF zal aanbidden). En de eerste uitingen van deze “religie”, waarbij de mens als god wordt voorgesteld,
signaleren wij al in onze dagen. Wij denken hierbij niet alleen aan de verering van allerlei idolen, maar ook aan de
wijze waarop de mens zichzelf in deze tijd in het middelpunt plaatst (denk aan het benadrukken van MENSENrechten, het ijveren voor een MENSwaardig bestaan, de populariteit van de zgn. MENSwetenschappen, enz.; de hier
genoemde verschijnselen zijn, tezamen met nog vele andere, in feite symptomen van een zich op alle mogelijke
manieren openbarend en toenemend algemeen egoïsme). En dat dit alles het trieste hoogtepunt zal bereiken in
deze aanbidding van “het beeld van het beest”, is al opgesloten in de profetie waarin staat dat de mensen van de
eindtijd “liefhebbers van zichzelf” (ofwel: afgodische egoïsten) zullen zijn (zie 2 Tim. 3:2). Maar tegelijk maakt dat,
wat ons over dit “beeld” verteld wordt, ons duidelijk dat de “verabsolutering van zichzelf” de mens eens zuur zal
opbreken!
De valse profeet zal de geestelijke of godsdienstige leider zijn van de wereld ten tijde van de grote verdrukking.
Hieruit volgt, dat er dus een band of verbinding zal zijn tussen deze valse profeet en de valse kerk. Wij lezen van
144
deze valse kerk (die wij niet moeten verwarren met de “dwaze maagden gemeente”, die tot de WARE Gemeenschaving”). De oorzaak is de val uit de hemelse regionen van een “ster”, die de naam “Alsem” ontvangt, welke naam ontleend is
aan een zeer bittere plant. Wij zullen bij deze “ster” aan een geestelijk leider moeten denken, die een zeer verderfelijke en “bittere” leer verspreidt. Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een eerste manifestatie van de “valse profeet”. Wanneer in
Openbaring 13:11 sprake is van het “opkomen” van de valse profeet (het “andere beest, uit de aarde”), behoeft dat nog niet te
betekenen, dat wij hem niet eerder in het boek Openbaring kunnen tegenkomen. Bedenk, dat het boek tafereelsgewijs is opgebouwd (zie hoofdstuk 3 van deze studie). Als de valse profeet in het tafereel van Openbaring 13 op een gegeven moment “opkomt”, houdt dit in, dat dan de schijnwerper op hem wordt gericht om zijn rol in de tijd van de grote verdrukking te belichten. Zo
is het ook met de in Openbaring 13:1 “opkomende” antichrist. Wij zullen hem, ondanks dit “opkomen” hier, al eerder tegenkomen in Openbaring 9:1.
Om terug te komen op de valse profeet, er is in Openbaring 8:10 sprake van “gevallen uit de hemel”. Er is dus reden om aan te
nemen, dat het hier om een gevallen christelijke leider gaat. Als gevolg van de val van deze prominente figuur zal er in die dagen ongetwijfeld een grote afval van het geloof zijn (ook onder de zgn. “dwaze maagden gelovigen”). Wellicht is deze afval nog
te rekenen tot de in Openbaring 12:4a beschreven geloofsafval (die wij eerder behandelden in hoofdstuk 9). (noot H. Siliakus)
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Zie eventueel de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie: “Het Boek Daniël” van CJH Theys (geschreven omstreeks 1970).
PS: Op dit moment (december 2014) zijn de eerste 3 hoofdstukken van Daniël digitaal uitgewerkt en beschikbaar op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com Echter, in 3 delen staan alle 12 hoofdstukken (gescand en dus onuitgewerkt) ook op onze website. (noot AK)
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Zie noot 13.
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te/Kerk behoort) in Openbaring 17:1-6. De valse kerk wordt daar “Babylon” genoemd (zie Openb. 17:5) – de ware
Gemeente/Kerk is “Jeruzalem” (vergelijk Openbaring 11:2), maar alleen de Bruidsgemeente is het “Nieuwe Jeruza145
lem” (zie Openb. 21:2, 9-10) – en voorgesteld als een “hoer” (zie Openb. 17:1): de “anti-bruid” (zie ook nog het
146
vermelde in hoofdstuk 8 – noot HS ). Deze vrouw (kerk) is een “hoer”, omdat zij slechts in schijn en in naam de ware God aanbidt, maar in werkelijkheid “hoereert” met alle afgoden der aarde. Heidendom met een “christelijk jasje”.
De contouren van deze valse kerk kunnen wij nu al onderscheiden in de manifestaties van de Rooms-katholieke
kerk, van de “verenigde kerk in embryo” (de Wereldraad van Kerken) en van een menigte van sekten en culten. De
naam “Babylon” is natuurlijk niet zomaar een naam. Babylon of Babel was de bakermat van alle (hogere) afgoderij.
Kaïn was waarschijnlijk degene die de basis voor de Babylonische godsdienst legde (zodat deze dus van meet af
aan de tegenhanger is geweest van de WARE godsdienst). Welk een duistere bedoelingen in deze (af)godsdienst
“verpakt” zitten, bleek bij de torenbouw van Babel (zie Genesis 11). Het is een (af)godsdienst die de geest en de
gezindheid van satan ademt! Vandaag de dag is de gevaarlijkste en meest subtiele vorm van Babylonisme “het
christelijk Babylonisme”, dat voor een groot deel het gezicht van het christendom bepaalt. Dit Babylonisme uit zich
onder andere in de Maria-verering (de aanbidding van de “godin van de hemel”, Ishtar), in de ontluistering van de
Christus-naar-de-Schriften en in een groot aantal onjuiste visies op Jezus, maar ook in de afbraak van het Schriftgezag en in de aardegerichtheid en het materialistische van de hedendaagse “christelijke theologie”. Verder uit het
zich in de persoonsverheerlijking van grote leidersfiguren, alsook in de manipulatie van de massa en het behandelen van mensen als “koopwaar” (de zgn. “handel in zielen” – vergelijk 2 Petrus 2:3) en in alle andere op macht, uitbuiting en verrijking gerichte “geestelijke” praktijken. “Babel” maakte vroeger mensen tot goden (Adam, Eva, Kaïn,
Abel) en verklaart tegenwoordig alle godsdienst tot “dienstbaar aan de mens”. Ingewikkelde, en vele offers vragende, rituelen maakten vroeger veel menselijke inspanning nodig; tegenwoordig beschouwt een toenemend aantal
christenen de godsdienst als een “werk van de mens”. De vleselijke lusten kwamen bij de oude Babylonische
godsdienst ruimschoots aan hun trekken; tegenwoordig wordt in vele kerken en kringen de deur wagenwijd opengehouden voor wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid (onder het mom van “de deur open naar de wereld”).
Het zijn allemaal kenmerken van het Babylonisme, een naam waaronder vele bedriegerijen van de satan kunnen
worden samengevat, de godsdienst van de valse kerk, een samenbinding van misleiding. In de laatste dagen –
en in het bijzonder in de tijd van de grote verdrukking – zal deze valse kerk een religieuze wereldmacht
worden (zie Openb. 17:2). Zij zal de speciale bescherming genieten van de antichrist (zie Openb. 17:3, 7-8) en
een groot aandeel hebben in de vervolging van de ware christenen (zie Openb. 17:6). Openbaring 17:9-10 kunnen
wij een “historische uitweiding” noemen. De valse kerk is er, als instrument van satan, geweest vanaf de
vroegste tijden. De verschillende “bergen” die haar (“de vrouw” uit Openbaring 17:9, als beeld van de valse kerk)
“droegen”, zijn achtereenvolgens:
1. het Assyrische rijk,
2. het Babylonische rijk,
3. het Medo-Perzische rijk,
4. het Griekse rijk,
5. het Romeinse rijk, en
6. het “gedeelde rijk” (“de één is” of “één is er” – zie Openb. 17:10, SV en HSV); en uiteindelijk zal ook
7. het antichristelijke rijk haar (“de vrouw” uit Openb. 17:9) “dragen”.
Het ligt voor de hand om te verwachten, dat deze valse kerk gedirigeerd zal worden door de valse profeet en geheel ten dienste van deze zal staan.
Aangeroerd moet nog worden, dat Babylon in het boek Openbaring niet alleen gezien wordt als de anti-kerk (de
valse kerk), maar ook als de geestelijke macht die de maatschappelijke en economische orde van de heidense wereldrijken gestalte geeft, de “Babylonische wereldorde” (zie Openb. 17:18, 18:3, 11-15, 17-19, 21-23). Dit is niet
verwonderlijk, want de “wereldse leefwijze” zal straks geheel samenvallen met de “materialistische godsdienst” (eigenlijk is dat nu al het geval). Als wij deze tweeërlei duiding van Babylon voor ogen houden, verbaast het ons ook
niet als wij in Openbaring 13:16-18 lezen dat de valse profeet ook bemoeienis zal hebben met het economische
leven. Tegelijk wordt ons dan ook duidelijk hoe straks de laatste goddelozen duivelaanbidders zullen worden. Hier
hebben wij de “ingreep” die uiteindelijk een eind zal maken aan alle verkapte ONgodsdienstigheid. Niemand zal
ook maar enigszins neutraal kunnen blijven in die vreselijke tijd! Het zal zijn: kiezen voor satan of sterven! Te verwachten valt, dat de valse kerk zich weer belasten zal met inquisitie-werk. Het “merkteken” (zie Openb. 13:16-17) –
wat dat ook moge zijn (zeer zeker zal het mede een satanische nabootsing zijn van de vervulling met de Heilige
Geest, de “verzegeling Gods”!) – zal waarschijnlijk gekoppeld zijn aan een registratie, die alle aardbewoners tot op
hun meest onbetekenend handelen toe controleerbaar maakt (om dit mogelijk te maken zal de antichrist dan ook
147
“de tijden en de wet veranderen” – zie Dan. 7:25 ). Het hele bestaan zal straks afhankelijk zijn van meedoen
met de valse aanbidding, een besluit waartoe de dan al gedemoniseerde mensheid zonder veel moeite zal
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Zie noot 9.
Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie:
…Dan verstaan wij, dat het er hier om gaat de tegenstelling naar voren te brengen tussen “de Vrouw van het Lam” en “de vrouw
van de antichrist” (de hoer, Babylon). De hoer, de valse kerk, deed en gedroeg zich in haar arrogantie wel alsof ZIJ de bruid van
Christus was, maar al eerder (nog VOOR haar ontmaskering en val) zal Christus hebben duidelijk gemaakt WIE Zijn werkelijke
Bruid is (namelijk: de ware Gemeente/Kerk in haar eindstadium), door met DEZE VROUW te huwen. Zó moeten wij dit Schriftgedeelte lezen. De val van de hoer/Babylon onderstreept als het ware, dat zij, ondanks haar pretenties, NIET de vrouw van het
Lam was. De valse kerk verdwijnt, maar de ware Gemeente/Kerk leeft tot in alle eeuwigheid!… (noot H. Siliakus)
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Voor uitleg over dit vers, zie noot 143.
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komen. Voor de waarachtige christenen die dan nog zullen leven (de “dwaze maagden gelovigen” ), zal het echter stikdonker worden! Het “getal van het beest”, 666 (zie Openb. 13:18), moeten wij beschouwen als uitdrukking
van de “zondige supermens” (6 = het getal van de mens, 3x6 is de menselijke volheid – naar lichaam, ziel en
geest) en zijn gruwelijke heerschappij.
Zoals al verscheidene malen aangestipt, zullen de ware christenen (de “dwaze maagden gelovigen”) het in deze
tijd bijzonder zwaar te verduren krijgen. Er zullen ongekend felle CHRISTENVERVOLGINGEN plaatshebben in de
grote verdrukking, die als resultaat zullen hebben, dat aan het eind van deze zware tijd geen enkel kind van God
levend overgebleven zal zijn op aarde (behalve natuurlijk de gelovigen van de – in “de woestijn” bewaarde –
de
Bruidsgemeente, volgens Openb. 12:6 en 14). Het bloed van christelijke martelaren zal in de 2 fase van de
grote verdrukking vloeien als nooit tevoren! Een hele reeks teksten in het boek Openbaring spreekt van deze
zware verdrukking en vervolging. Het martelaarschap van “de gemeente van de dwaze maagden” moet ongetwijfeld gezien worden als het gevolg van het in Openbaring 3:16 bedoelde “uit Gods mond gespuwd worden van de
lauwe gelovigen”. In Openbaring 6:11b wordt verwezen naar de martelaren van de grote verdrukking en in Openbaring 7:9-17 zien wij deze “grote menigte” – het zullen er velen zijn! – na hun sterven (door de marteldood) in de
hemelse heerlijkheid.
In Openbaring 11:2 wordt over de verdrukking van de kinderen Gods ten tijde van de grote verdrukking gesproken
als van “het vertreden (of vertrappen) van de heilige stad” en als van het in de macht van de heidenen overgeven
van de “voorhof”. De “heilige stad” is het beeld van de christelijke samenleving. Zij die deze “heilige stad” voor het
aardse Jeruzalem houden, nemen doorgaans ook aan dat van dezelfde stad sprake is in Openbaring 11:8. Maar
hoe kan nu in één Bijbelgedeelte dezelfde stad eerst “heilig” (zie Openb. 11:2) en daarna “Sodom” (zie Openb.
11:8) genoemd worden!? De “voorhof” (zie Openb. 11:2) is de uitbeelding van de “dwaze maagden gemeente” (het
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“heiligdom” ofwel de “tempel”, vermeld in hetzelfde Bijbelvers, is het beeld van de Bruidsgemeente – het tot de
150
tempel behorende “allerheiligdom” kunnen wij terugvinden als “de mannelijke zoon groep” , die voortkomt uit de
Bruidsgemeente). De 42 maanden van het “vertreden” (in Openb. 11:2) zijn de 3½ jaar van de grote verdrukking.
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Een andere tekst, namelijk Openbaring 12:17, voorzegt, dat – na de wegname van de Bruidsgemeente – de satan oorlog zal voeren tegen “de overigen van haar zaad” (SV), beeld van de achtergebleven kinderen Gods (de
“dwaze maagden gelovigen” die niet gereed waren ten tijde van de wegname, ter bewaring uit de grote verdrukking
– noot AK).
In Openbaring 13:7a vernemen wij, dat de antichrist deze strijd/oorlog in de ZICHTBARE wereld zal leiden en dat
hij de heiligen zal “overwinnen” (dus: doden, uitschakelen). Ook de valse profeet zal zijn aandeel hebben in het
vermoorden van christenen, zo leert ons Openbaring 13:15 (aanleiding voor hun marteldood wordt gevonden in het
niet aanbidden van het beeld). Wanneer in Openbaring 14:12 gesproken wordt over de “lijdzaamheid/volharding
van de heiligen” (wat zeker ook wijst op het feit dat zij het beest en het beeld NIET aanbidden, alsmede weigeren
het “merkteken” te ontvangen – zie Openbaring 14:11-12 in samenhang met Openbaring 20:4), wordt daarmee ook
aangegeven dàt deze heiligen LIJDEN ZULLEN (zie Openb.14:13). In Openbaring 15:2 worden de martelaren van
de grote verdrukking nogmaals gezien in de hemelse heerlijkheid en worden zij, die door het beest overwonnen
(d.i. gedood) zijn, nota bene, de “overwinnaars van het beest” genoemd! Openbaring 17:6 verklaart ook de valse
kerk schuldig aan het bloed van de heiligen, waarbij wij ongetwijfeld ook aan christenen uit de tijd van vóór de grote
verdrukking mogen denken, die het slachtoffer werden van de misdadige praktijken van de valse wereldkerk. Ook
in Openbaring 18:24 wordt over de vervolging van de christenen gesproken. “Babylon” is hier meer het beeld van
de “goddeloze wereld”.
In Openbaring 20:4 wordt van de martelaren van de grote verdrukking gezegd, dat zij in het 1000-jarige Rijk
met Christus zullen heersen als koningen! Hieruit volgt, en dat wordt bevestigd door Openbaring 20:6, dat de
opstanding van de rechtvaardigen plaats moet hebben vóór het 1000-jarige Vrederijk, en – omdat ook de martelaren van de grote verdrukking daaraan deel zullen hebben – NA de grote verdrukking (dus niet ervóór, zoals algemeen – maar helaas foutief – geleerd wordt door degenen die, veelal naar aanleiding van 1 Thess. 4:15-17, een
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“opname in de hemel” van de Gemeente verwachten vóór de tijd van de grote verdrukking).
Nu moeten wij nog aandacht schenken aan Openbaring 11:3-14. Ongetwijfeld tot versterking van die kinderen
Gods die de grote verdrukking moeten doormaken, zal God voor die tijd Zijn “2 getuigen” naar deze aarde zenden
(zie Openb. 11:3). Deze getuigen komen niet alleen voor de Israëlitische gelovigen (hun plaats van optreden zal
NIET het aardse Jeruzalem zijn – de “grote stad” van Openbaring 11:8 is “de goddeloze samenleving van héél de
aarde”), maar voor ALLE gelovigen van de “dwaze maagden gemeente”. En zij komen ook niet om de Joden (al of
153
niet aangevuld met het zoveel grotere aantal niet-Joodse Israëlieten uit het Israël van de 10 stammen ) tot bekering te roepen! Omdat de Heilige Geest er niet meer zal zijn in deze wereld, zal in de tijd van de grote verdrukking
154
geen enkel mens meer tot bekering kunnen komen!!
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Zie noot 13.
Zie noot 75 (studie over de Bruid/Bruidsgemeente als Tempel van Gods Geest).
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Zie hoofdstuk 9 van deze studie, met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon”. (noot AK)
Zie noot 18.
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Zie noot 18.
153
Zie noot 22.
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Al schrijft Bijbelleraar CJH Theys hierover, in zijn studie over het Bijbelboek Openbaring (zie de uitleg bij hoofdstuk 11:5-6):
“Déze 2 getuigen geven door wat God heeft gesproken en wat Jezus Christus over God heeft gezegd, en blijven hier het overblijfsel van het Jodendom oproepen tot BEKERING, vóórdat straks het laatste gericht zal worden aangekondigd.” Er lijkt op dit
151
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De in Romeinen 11:25 bedoelde verharding over het Juda-deel van Israël (de Joden) zal verdwijnen in de “Spade
155
Regen tijd”. Alsdan zullen (in de voorafgegane, bijna, 2000 jaar) de overige Israëlieten (d.i. van de ‘verloren ge156
waande’ 10 stammen ), en ook niet-Israëlieten, al in grote getale (“volheid” = het volle getal, een menigte; voor
het hier in Romeinen 11:25 door “heidenen” vertaalde Griekse woord “ethnoon” moeten wij lezen “volkeren”; de
“volheid van de heidenen” betekent dus: “een bepaald groot aantal individuen uit de volkeren”) zijn overgegaan tot
het christendom (ofwel: “ingegaan” in het Nieuwe Verbond) en dus tot christelijke volkeren zijn geworden.
De in Romeinen 11:15 voorzegde “aanneming” betreft voornamelijk het Juda-deel van Israël (hoewel de “verharding” zich in het laatste der dagen zal hebben uitgebreid tot grote groepen van de christelijke Israëlvolkeren, zodat
deze “aanneming” als “HERaanneming” toch ook enigszins voor het Efraïm-deel van Israël zal gelden) en het gevolg ervan zal zijn “leven uit de doden” voor heel de wereld, dus “opwekking” of “herleving”. Dat deze “herleving”
zich zal voltrekken in zo’n alleszins barre tijdsperiode als de grote verdrukking, is te dwaas om te veronderstellen.
Het gaat in deze tekst over de “Spade Regen opwekking”, die wij vóór de grote verdrukking te verwachten hebben.
157
De bekering van de Joden als volk zal dus plaatshebben in de tijd van de Spade Regen , en NIET ten tijde van
de grote verdrukking!
Om terug te keren tot de “2 getuigen”, op grond van hetgeen van hen gezegd wordt in Openbaring 11:6, verwachten wij dat het Mozes en Elia zullen zijn. Van de komst van Elia vóór Christus’ (weder)komst spreekt ook Maleáchi
4:5 (maar, deze profetie is slechts gedeeltelijk vervuld in de komst van Johannes de Doper). De geloofsversterkende bediening van Elia en Mozes wordt echter in Maleáchi 4:6 beschreven (zie ook nog Mattheüs 17:11). Volgens
Openbaring 11 zullen zij “profeteren” (vers 3) en “getuigen” (vers 7), dat wil zeggen: TEGEN de antichrist en de
valse profeet. Zij zullen als respectievelijk voormalig staatkundig leider (Mozes) en voormalig geestelijk leider (Elia)
als het ware de tegenpolen zijn van deze twee (de antichrist en de valse profeet) en het bewijs ervan dat, ook al
heerst de satan dan op aarde, God nochtans machtiger blijft en Degene is, Die het nog altijd voor het zeggen heeft.
Niemand, ook de antichrist niet, zal deze 2 getuigen in de dagen van hun bediening het zwijgen op kunnen leggen
(zie Openb. 11:5), net zomin als dat mogelijk was toen Mozes in het grijze verleden voor Farao stond en toen Elia,
enige honderden jaren later, de tegenstander van Achab was (vergelijk ook nog Openbaring 11:5 met 2 Koningen
1). Pas op het moment dat deze “2 getuigen” hun getuigenis beëindigd zullen hebben, zal de antichrist hen kunnen
doden (zie Openb. 11:7). Dat zal na 1260 dagen zijn (zie Openb. 11:3). Een goede vraag hierbij is: Is dit precies
dezelfde periode gedurende welke de Bruidsgemeente bewaard zal worden in “de woestijn” (zie Openb. 12:6)?
Deze vraag noodzaakt ons tot een uitweiding over de bepaling van de 3½ jaar van de grote verdrukking. Het
lijdt geen twijfel dat, of er nu gesproken wordt van
• “42 maanden” (zie Openb. 11:2 en 13:5), of van
• “1260 dagen” (zie Openb. 11:3 en 12:6), of van
• “een tijd en (2) tijden en een halve tijd” (zie Openb. 12:14),
er steeds dezelfde periode van 3½ jaar bedoeld wordt, die de GROTE VERDRUKKING genoemd wordt. Maar er
is reden om aan te nemen dat deze 3½ jaar niet één vast beginpunt en één vaste afloopdatum heeft. De verschillende vermeldingen over het begin en het einde ervan geven al aanleiding tot deze veronderstelling. Maar vergelijken wij nu de omschrijvingen “1260 dagen” en “42 maanden”, dan worden wij al zekerder van onze zaak. Wij komen dan zelfs tot een verschil met betrekking tot de precieze lengte van die 3½ jaar.
• Als er sprake is van 1260 dagen, dan is dit in feite een periode die iets korter is dan precies 3½ jaar. Wij kunnen 1260 dagen slechts gelijkstellen aan 3½ jaar, wanneer wij uitgaan van een “verkort” jaar van 360 dagen
(3½x360=1260) of wanneer wij rekenen met (maan-)maanden van steeds 30 dagen (3½x12x30=1260).
• Wanneer er echter gesproken wordt van 42 (opeenvolgende) maanden, dan zullen wij rekening moeten houden met het werkelijke aantal dagen dat iedere maand telt, ofwel zullen wij moeten uitgaan van een jaar van
ongeveer 365 dagen, en dan komen wij uit op een periode van ongeveer 1278 dagen!
De tijd van 3½ jaar beslaat dus in het ene geval 1260 dagen en in het andere geval 1278 dagen. Om nu volledig te
zijn, wijs ik erop, dat in Daniël 12:11 de tijd van de 3½-jarige grote verdrukking gesteld wordt op exact 1290 dagen
158
(dus weer een ander aantal), terwijl in Daniël 12:12 dan nog sprake is van een periode van 1335 dagen. Doch,
zoals gezegd, niet alleen de duur van de 3½ jaar varieert. Er komt bij, dat, op grond van allerlei overwegingen, het
aanvangstijdstip van de 3½ jaar in het ene geval vroeger (of later) moet worden gesteld dan in het andere geval.
Hetzelfde geldt uiteraard voor het aflooptijdstip. De verschillende vermeldingen zullen wij nu onder de loep nemen
om zo tot een zo duidelijk mogelijke voorstelling van zaken te komen.
a) Openbaring 11:2
De 1278 dagen (42 maanden) van “het vertreden van de heilige stad door de heidenen” (d.i. de vervolging van
de “dwaze maagden gelovigen” die, iets eerder in dit vers, “het voorhof” genoemd worden) zullen naar alle
de
waarschijnlijkheid voortduren tot aan het eind van de 2 fase van de grote verdrukking. Verwacht mag worden,
dat op dit tijdstip alle heiligen zullen zijn omgebracht. Bovendien laat het feit, dat er gesproken wordt van "de
heidenen gegeven” en niet van “het beest gegeven”, de mogelijkheid open, dat de hier bedoelde periode begint

punt dus een verschil van uitleg te zijn tussen CJH Theys en H. Siliakus. Dat de Here ons Zijn bedoeling en waarheid hierover
zal mogen geven is mijn oprechte bede! En dat geldt natuurlijk voor alles wat wij aan Bijbeluitleg lezen en/of horen. (noot AK)
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Zie noot 63.
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Zie noot 22.
157
Zie noot 63.
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Voor eventuele uitleg over deze 2 verzen uit Daniël, zie noot 143.
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b)

c)

d)

e)

f)

vóórdat de antichrist wordt geopenbaard. Ook het antichristelijke rijk begint iets eerder (zie ook nog het ver159
melde in hoofdstuk 10 – noot HS ).
Openbaring 11:3
De 1260 dagen van “het profeteren van de 2 getuigen” eindigen op een tijdstip, dat geruime tijd vóór het einde
de
van de 2 fase van de grote verdrukking ligt. Want daarna moeten nog 3½ dag volgen (zie Openb. 11:9 en
11), alsmede de gebeurtenis, beschreven in Openbaring 11:13, terwijl na afloop daarvan verwacht mag worde
de
den, dat het 3 wee (de 3 fase van de grote verdrukking) “spoedig” komt, dus niet “direct” (zie Openb. 11:14)!
Overigens is ook duidelijk dat na die 1260+3½ dag = 1263½ dagen de regering van de antichrist nog niet ophoudt. Wat het begin van de 1260 dagen van de 2 getuigen betreft, de verzen 2 en 3 (van Openb. 11) geven –
in samenhang – aanleiding te verwachten, dat dit samenvalt met het begin van de periode bedoeld achter a).
Openbaring 12:6
De 1260 dagen van “de bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn” zullen uiteraard duren totdat bewade
ring niet meer nodig is. Dit moment zal bijna samenvallen met het einde van de 3 fase van de grote verdrukking, wanneer aan de macht van de antichrist een einde komt. Het einde van deze periode moet worden ingeluid door de opstanding van de rechtvaardigen, waarop ogenblikkelijk “de opname” (d.i. het moment van “de
Here tegemoet gaan in de lucht”) van deze rechtvaardigen èn van de Bruidsgemeente (“de levend overgeble160
venen” volgens 1 Thess. 4:15-17) volgt. Dat is ook het moment van Jezus’ (zichtbare) wederkomst en het
begin van “de slag van Armageddon”. Dat het begin van deze periode van 1260 dagen van bewaring moet liggen op een tijdstip NA de openbaring van de antichrist, volgt uit Openbaring 12:13.
Openbaring 13:5
de
De 1278 dagen (42 maanden) van het regime van de antichrist eindigen aan het eind van de 3 fase van de
grote verdrukking met de (zichtbare) wederkomst van Jezus, welk einde dus nagenoeg samen zal vallen met
ste
het einde van de periode bedoeld achter c). Het begin van zijn regime is ook het begin van de 1 fase van de
grote verdrukking (die ongeveer 152 dagen=5 maanden [zie Openb. 9:5 en 10] zal duren) en volgt ogenblikkelijk op
de nederwerping van satan uit de hemel.
Daniël 12:11
De 1290 dagen waarop niet meer kan worden teruggevallen op het offer van Christus en er dus geen bekering
en zondevergeving meer mogelijk is, eindigen als de macht van de antichrist verbroken is, dus aan het eind
de
van de 3 fase van de grote verdrukking of ten tijde van de slag van Armageddon. Deze periode begint dus
met het einde van de “genade-tijdsbedeling”. Waarschijnlijk valt het begin samen met het begin van de perioden als bedoeld achter a) en b) (het definitieve einde van de genadetijd betekent, dat de heidenen/goddelozen
“vrij spel” krijgen).
Daniël 12:12
De hier bedoelde 1335 dagen zullen eindigen aan het begin van het 1000-jarig Rijk (dus NA de slag van Armageddon), want inderdaad kunnen zij zich zalig prijzen die alsdan levend (op aarde) zullen zijn overgebleven en
die dat Vrederijk van Christus in mogen gaan! Tussen het eind van de grote verdrukking en het begin van het
Vrederijk (dit is de tussentijd van Armageddon en het herstel daarna) zullen dus 1335-1290=45 dagen liggen.
Het begin van deze periode van 1335 dagen valt samen met het begin van de periode als bedoeld achter e).

De hierboven verzamelde gegevens zijn verwerkt in het schema “De verschillende tijdsperioden met betrekking
tot de grote verdrukking” (zie bijlage 5 – aan het einde van dit hoofdstuk). Zoals wij uit dit schema kunnen aflezen, zal het optreden van Mozes en Elia dus niet geheel samenvallen met de woestijnperiode van de Bruidsgemeente (n.a.v. de eerder gestelde vraag: Is dit precies dezelfde periode gedurende welke de Bruidsgemeente bewaard zal worden in de woestijn?). Hun bediening zal enige tijd (namelijk 12 dagen) vóór het begin van de grote
verdrukking aanvangen (en 30 dagen vóór de wegname/bewaring, zo mogen wij op grond van de Schriftgegevens
en de Schriftsamenhang verwachten). Na de dood van deze 2 getuigen zal de antichrist nog 30 dagen regeren en
159

Overgenomen uit hoofdstuk 10 van deze studie:
de
De 2 bazuin (zie Openb. 8:8-9) brengt het plotseling optreden van een grote wereldmacht (een “berg” in de symboliek van de
Schrift). Hier, zouden wij kunnen zeggen, is het ontstaan, de geboorte, van het antichristelijk rijk, dat zich op de meest grude
welijke wijze zal manifesteren ten tijde van de grote verdrukking. Het antichristelijk rijk zal het 7 en laatste rijk zijn van de “tijden der heidenen” (zie Dan. 2). De 7 “koppen” van Openbaring 12:3 (HSV) verwijzen naar deze 7 heidense rijken. In Daniël 2 is
ste
de
slechts van 6 heidense rijken sprake, omdat het 1 rijk dan al voorbijgegaan is en omdat het 7 rijk hier het Koninkrijk Gods –
ste
d.i. het 1000-jarig Vrederijk van Christus – moet zijn (zie Dan. 2:44). Het 1 heidense wereldrijk, dat bij de 6 rijken van Daniël
gevoegd moet worden, is het Assyrische rijk, Daarna kwamen achtereenvolgens het Babylonische, het Medo-Perzische, het
Macedonisch-Griekse, het Romeinse en het “verdeelde” rijk (zie Dan. 2:41, HSV). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij
de
nu nog steeds. Het “rijk van de 10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal het 7 of antichristelijke rijk zijn. Net als het
Babylonische rijk, waarmee het ook vele karaktertrekken gemeen zal hebben, wordt het antichristelijke rijk voorgesteld door een
“berg”. In Jeremia 51:25 (HSV) wordt het Babylonische rijk genoemd een “berg die te gronde richt,… die heel de aarde te gronde
richt” en “een berg die in brand staat”, benamingen die een opvallende gelijkenis vertonen met wat in Openbaring 8:8-9 beschreven wordt en waarmee het antichristelijk – of, zo u wilt, het proto-antichristelijk – rijk wordt bedoeld. Het Babylonisch systeem zal in het antichristelijk rijk het meest boosaardige hoogtepunt bereiken. Reeds het eerste (pre-tribulationale) optreden van
het antichristelijke rijk zal grote beroering in de “volkerenzee” teweegbrengen, hetgeen (vanwege oorlog etc.) tot veel bloedvergieten zal leiden (“het derde deel van de zee wordt bloed” lezen wij in Openbaring 8:8) en uiteindelijk tot het ontstaan van een
combinatie van aardse machten – de 10 horens van Openbaring 12:3 en de 10 tenen van Daniël 2:42 – waarin de contouren
van het definitieve antichristelijke rijk al weer beter zichtbaar zijn (het zgn. 10-statendom – zie noot). God gebruikt in de laatste dagen de antichristelijke macht tot tuchtiging van de (ONbekeerlijke) volkeren/mensheid, zoals Hij daartoe voorheen Assyrië, Babylonië, Perzië, enz., enz. gebruikte (vergelijk Jes. 10:5, 13, 16 en 47:5-7 alsmede 45:1). (noot H. Siliakus)
160
Zie noot 4.
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breekt vervolgens Armageddon aan. 3½ dag zullen de dode lichamen van deze 2 getuigen op de aarde liggen. De
“grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd” (zie
Openb. 11:8, HSV) kan niet het aardse Jeruzalem zijn, want wat maakt dat deze stad meer dan de andere steden
der mensen de schandnaam “Sodom” verdient? Deze stad, waar de lijken van deze 2 getuigen zullen liggen, is “de
stad van de goddeloze mens”, de goddeloze wereldsamenleving van de tijd van de grote verdrukking. Al eerder
wezen wij er in dit hoofdstuk op, dat deze goddeloze stad niet dezelfde kan zijn als de in Openbaring 11:2 genoemde “heilige stad”, waarmee de christelijke samenleving wordt bedoeld, die in de antichristelijke tijd zal worden
vertreden. Na die 3½ dag worden de 2 getuigen opgewekt en varen zij ten hemel, waarna op aarde een grote
aardbeving plaatsheeft, waarin alleen al 7.000 “mensen van naam” (zie Openb. 11:13, volgens de uitleg van C.J.H.
161
Theys in de ‘vers voor vers’ Bijbelstudie “Die is, Die was en Die komen zal” ), aanzienlijken – ofwel “met name
bekende personen” (volgens de HSV-vertaling, noot AK) – zullen omkomen (zie Openb. 11:8-13, NOOT: in vers 13b is
beslist geen sprake van “bekering”!).
Wij kunnen ons voorstellen dat de gehele gang van zaken rond de 2 getuigen voor de antichrist zeer onbevredigend zal zijn en dat hij na hun opname uiterst geïrriteerd en nijdig zal wezen. Ongetwijfeld zal hij het met name de
valse kerk, Babylon, kwalijk nemen, dat zij niet in staat zal zijn geweest deze 2 getuigen de mond te snoeren. Er is
in ieder geval alle reden voor om te verwachten, dat in de korte periode (waarschijnlijk 18-3½=15 dagen) tussen de
de
de
hemelvaart van de 2 getuigen en het aanbreken van de 3 fase van de grote verdrukking (het 3 wee) plaats zal
vinden wat beschreven wordt in Openbaring 17:16-18. De valse kerk wordt vernietigd door de antichrist. Waar
“Babylon” echter niet alleen de valse kerk – met haar “religie van het wereldse leven” – uitbeeldt, maar ook de
goddeloze wereldorde zelf (“de stad van de mens”, waarin alsdan een zodanig werelds en materialistisch leven geleid zal worden, dat het religieuze vormen zal hebben aangenomen – zoals wij al eerder in dit hoofdstuk vermeld
162
hebben, zie noot HS ) kunnen wij verwachten, dat de vernietiging van dit Babylon de totale ontregeling van alle
leven in de wereld zal brengen. Het klaaglied van Openbaring 18 geeft ons hiervan een goed beeld. In de hemel
wordt dan echter een zegelied aangeheven (zie Openb. 19:1-5), omdat God begonnen is het bloed van Zijn heiligen te wreken. Voor een goed begrip moet nog worden opgemerkt dat na de vernietiging van de valse kerk en van
de economische en maatschappelijke wereldorde er alleen nog een “politiek Babylon” overblijft, dat pas onder de
de
7 fiool/schaal ineen gaat storten (zie Openb. 16:19).
de

Wij kunnen aannemen, dat in de korte tijd tussen de hemelvaart van de 2 getuigen en het ingaan van de 3 en
laatste fase van de grote verdrukking de laatste kinderen Gods als martelaren zullen sterven. In die dagen zal Jezus Christus Zelf deze laatsten versterken door Zijn “eeuwig Evangelie” (zie Openb. 14:6-13). In Zijn boodschap
de
kondigt Hij aan dat “het uur van Zijn oordeel” is gekomen (zie Openb. 14:7), dat wil zeggen: het 3 wee komt, de
de
3 fase van de grote verdrukking gaat bijna in, waarin een begin zal worden gemaakt met de ondergang van satan, de antichrist, de valse profeet en al hun metgezellen. Een andere engel zal daarna volgen en die zal roepen
de
over “de val van Babylon” (zie Openb. 14:8). Een 3 engel zal tenslotte de achtergebleven laatste heiligen oproepen niet te knielen voor de antichrist en zijn “merkteken” te blijven weigeren (zie Openb. 14:9-13). Kort en bondig
wordt deze “tussentijd”, en wat er alsdan gevoeld en ervaren wordt op aarde, weergegeven met de woorden: “het
de
3 wee komt spoedig” (zie Openb. 11:14b, HSV).
Noot 1: Babylon is als “stad” voornamelijk de uitbeelding van de (economische en maatschappelijke) wereldorde, zoals die tijdens de tijden der heidenen gekend wordt (zie noot 162 – HS). Als zodanig is deze “stad” zeker ook te vereenzelvigen met
“de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Here gekruist is”, die wij eerder in dit hoofdstuk de uitbeelding van de “goddeloze wereldsamenleving” noemden. De 2 “openbaringen” van Babylon, de “valse
kerk” en de “goddeloze wereld”, zullen in de laatste dagen samenvloeien (hetgeen mogelijk door een ZOGENAAMD
“geestelijk of ethisch reveil”, een schijn-opwekking, gemarkeerd zal worden, maar ook in alle stilte plaats kan hebben)
en zo zal Babylon als “stad” echter ook de tegenhanger worden van het “Nieuwe Jeruzalem”, de Bruidsgemeente. Tot
de nu al waarneembare, duidelijke aanwijzingen, dat de wereld van de goddelozen zich aan het ontwikkelen is tot een
(antichristelijke) “godsdienstige samenleving” behoren de stijgende belangstelling voor Oosterse religies en mystiek en
de opleving van de astrologie, één van de oudste vormen van Babylonisme.
Noot 2: Naar Jezus’ woord in Mattheüs 17:11 en Markus 9:12 zal de bediening van de 2 getuigen een zekere gelijkenis vertonen met de wederoprichting van het altaar van JaHWeH door Elia op de Karmel (tot versterking van de achtergebleven
gelovigen).

161

Bij de uitleg van CJH Theys van Openbaring 11:13 staat: Mensen, duizenden mensen. In de oude Statenvertaling staat:
“7000 namen van mensen”,… Draai dit eens om: “7000 mensen van naam”. Dat is, in volmaakt profetisch licht, de schijnbaar
voor het zeggen hebbende mensheid, die ten onder gaat! (noot AK)
162
Aangeroerd moet nog worden, dat Babylon in het boek Openbaring niet alleen gezien wordt als de anti-kerk (de valse kerk),
maar ook als de geestelijke macht die de maatschappelijke en economische orde van de heidense wereldrijken gestalte geeft,
de “Babylonische wereldorde” (zie Openb. 17:18, 18:3, 11-15, 17-19, 21-23). Dit is niet verwonderlijk, want de “wereldse
leefwijze” zal straks geheel samenvallen met de “materialistische godsdienst” (eigenlijk is dat nu al het geval). Als wij deze
tweeërlei duiding van Babylon voor ogen houden, verbaast het ons evenmin als wij in Openbaring 13:16-18 lezen dat de valse
profeet ook bemoeienis zal hebben met het economische leven. (noot H. Siliakus)
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Bijlage 5:
De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1278 dagen = 42 maanden
1260 dagen
1260 dagen
1278 dagen = 42 maanden
1290 dagen
1335 dagen
152 dagen = 5 maanden

“het vertreden van de heilige stad door de heidenen”
“het profeteren van de twee getuigen”
“bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn”
“van het regime van de antichrist”
“het gedurig offer weg“
“zalig wie daaraan geraken“
“gepijnigd worden/de mensen beschadigen”

(zie Openb. 11:2)
(zie Openb. 11:3)
(zie Openb. 12:6)
(zie Openb. 13:5)
(zie Dan. 12:11)
(zie Dan. 12:12)
(zie Openb. 9:5 en 10)

16.
De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
de

De intrede van de 3 en laatste fase van de GROTE VERDRUKKING wordt uitgebeeld met het tafereel van Openbaring 10:1-7, dat ons tegelijk al het onvermijdelijk verloop van deze periode doet kennen.
• “En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd
was een regenboog. Zijn (aan)gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen (SV: pilaren) van vuur. En
Hij had in Zijn hand een boekje, dat geopend was. En Hij zette Zijn rechtervoet op de zee en Zijn linker op de
aarde. En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de 7 dondersla163
gen hun stemmen horen. En toen de 7 donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt
ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de 7 donderslagen
gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn (rechter)hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen
met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar
de
in de dagen van de stem van de 7 engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de
verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd
heeft.” (Openb. 10:1-7, HSV)
Christus – de “andere sterke engel” (zie Openb. 10:1) – verschijnt in VOLLE HEERLIJKHEID en plaatst Zijn voeten
op de zee en op de aarde (zie Openb. 10:2b). Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat Hij een aanvang gaat maken
met het weer in bezit nemen van de aarde. Hij gaat niet alleen de antichrist vernietigen, maar ook de satan binden!
Waar Christus Zijn voet zet, dat is van Hem en zo is het ook met ons, Zijn volgelingen (zie Joz. 1:3). In Zijn hand
heeft Hij het “geopende Boek” (zie Openb. 10:2a). Het openen van dit “Boek” – wat de VOLLE OPENBAARWOR164
DING van het Woord van God inluidt – gaat gepaard met grote oordelen (de “zegel-oordelen” , zie hoofdstuk 4

163

Zie eventueel op onze website de studie “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” van E. van den Worm. (noot AK)
Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 6, met de titel: “De zegels worden geopend…” van CJH
Theys. (noot AK)
164
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165

van deze studie: “Het begin van de smarten” en noot – HS) en op het moment dat plaatsvindt wat vers 2 (van
Openbaring 10) beschrijft, zijn de meeste van deze oordelen nog niet uitgewerkt. Ze zijn dan nog in volle gang en
de
166
er vindt dan zelfs een verheviging plaats (de 7 bazuin met de 7 fiool-oordelen ). Het “geopende Boek” wil ook
aanduiden, dat wat er nu (op dat moment) staat te gebeuren – namelijk: de eigenlijke OPENBARING van Jezus
Christus – de algehele vervulling zal zijn van wat er in het Woord van God geschreven staat, terwijl het tevens is
167
alsof naar dit Woord/Boek verwezen wordt als beschrijvende de rechtsgrond voor de HERinbezitname van de
aarde:
• “En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid.” (Openb. 11:15, HSV)
168
De “7 donderslagen” (zie Openb. 10:3-4) geven aan dat er aan de HERinbezitname een gericht (ofwel: oordeel)
voorafgaat, het “gericht der heiligen” (dat wij later, in hoofdstuk 18, zullen bespreken). Tekenend zijn de woorden
van Jezus, omschreven in Openbaring 10:6, “nu geen tijd, geen uitstel meer”; het uur van oordeel voor satan
de
en de goddeloze wereld is gekomen. Voorts wordt hier gezegd, dat de 7 bazuin, die nu DIRECT HIERNA zal
169
klinken, de uiteindelijke openbaring van de “verborgenheid van God” zal brengen (zie Openb. 10:7, SV). Wat deze “verborgenheid van God” inhoudt, bespraken wij reeds eerder in deze studie (zie noot 165 B. – HS).
de

de

In Openbaring 11:15-19 lezen wij vervolgens over het schallen van deze 7 bazuin, het losbarsten van het 3
de
wee, het aanbreken van de 3 en laatste en – voor satan, de antichrist en allen die met hen zijn – noodlottige fase
van de grote verdrukking.
• “En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht
ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Here, God de Almachtige, Die is en Die was en Die
komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig
geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en
165

Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie:
A. Deze uiteindelijke opening van het Woord wordt in het boek Openbaring beschreven als het openbreken van een 7-voudig
verzegeld Boek (zie Openb. 5:1 – “van binnen en van buiten beschreven” wil zeggen, dat een deel van Gods Woord reeds
VOOR de eindtijd kan worden verstaan, terwijl het andere, “verborgen”, deel in de eindtijd wordt geopenbaard/ontsluierd). Het
de
spreekt vanzelf dat pas van VOLLEDIGE OPENBARING kan worden gesproken, wanneer het 7 zegel is verbroken. De opening van 6 zegels hebben wij tot nog toe behandeld (zie hoofdstuk 4 van deze studie) en wij weten inmiddels dat na de opening
de
van het 6 zegel (zie Openb. 6:12-17) de ‘Spade Regen opwekking’ een aanvang neemt. Wij verwachten dan, dat de opening
de
van het 7 zegel de vervolmaking van de Bruidsgemeente brengt. Waaraan onlosmakelijk is verbonden en waarop moet volde
gen: de Bruiloft van het Lam. Over de opening van dit 7 zegel lezen wij in Openbaring 8 vers 1:
de
•
“En toen het Lam het 7 zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur.” (HSV)
Een half uur stilzwijgen in de hemel! Als in die hemel, die altijd vol van activiteit is, alle stemmen opeens verstommen, wil dat
zeggen, dat er een heel belangrijk moment in de uitvoering van Gods Raadsplan der eeuwen moet zijn aangebroken. Het kan
niet anders, dit moet het moment van de voltrekking van het huwelijk van Gods Zoon met Zijn Bruid van mensenkinderen
zijn, een gebeuren in de orde van grootte van de schepping van de mens en van de vleeswording van Jezus Christus. Dit halve
uur stilte, van ontzag, verbazing en aanbidding, heeft betrekking op de Bruiloft van het Lam.
de
de
De opening van het 7 zegel brengt ook het optreden van 7 engelen met bazuinen (zie Openb. 8:2). Het openen van het 7
zegel – het uiteindelijk opengaan van de Bijbel – brengt dus een veelvoud aan oordelen (waardoor het zowel aansluit bij als zich
onderscheidt van de andere 6 zegels). (noot H. Siliakus)
de

B. In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7 engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal worden”. Het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). Wij
de
kunnen dus stellen, dat de openbaring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7 zegel. Zij EINDIGT
de
de
met het klinken van de 7 bazuin. Deze 7 bazuin is de “laatste bazuin” (zie 1 Kor. 15:52a). Volgens 1 Korinthe 15:51-52 heeft
bij het weerklinken van deze bazuin de opstanding van de rechtvaardige doden en de lichamelijke verandering van de Bruidsgemeente – dat zijn: de (op deze aarde) levend overgeblevenen tot Christus’ zichtbare wederkomst – plaats. Deze gebeurtenissen houden dus verband met Christus’ ZICHTBARE wederkomst, zie 1 Thessalonicenzen 4 vers 16-17.
Uit het één en ander is af te leiden, dat de “verborgenheid Gods” – het ‘geheime plan’ van God – de wijze betreft waarop God
afrekent met satan en de goddeloze mensheid, tegelijkertijd het doel met die mensheid bereikende, dat Hij Zich al had voorgenomen VOOR de grondlegging der wereld (zie Ef. 1:4). Wij zouden ook kunnen zeggen, dat “de verborgenheid Gods” de
installatie van het Koninkrijk van God op aarde betreft. Tot deze “verborgenheid” moeten wij rekenen:
1. De Bruiloft van het Lam – “de grote verborgenheid”) (zie Openb. 19:6-9 en Ef. 5:31-32);
2. De geboorte van de mannelijke zoon en zijn hemelvaart (zie Openb. 12:5);
3. De wegvoering van de Bruid in de woestijn (zie Openb. 12:6 en 14);
4. De nederwerping van satan en de manifestatie van de antichrist (zie Openb. 12:9-10);
5. De opstanding van de rechtvaardigen, de verheerlijking van de Bruidsgemeente en de zichtbare wederkomst van Christus
(zie 1 Thess. 4:16-17). (noot H. Siliakus)
166
Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 15 en 16, over “De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn
van God, die (zullen) worden uitgegoten” van CJH Theys. (noot AK)
167
Rechtsgrond = Op grond waaraan een rechtshandeling, een wet e.d. rechtsgeldigheid ontleent. (noot AK)
168

Zie noot 163.
Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 12, met de titel: “De openbaring van Gods grote verborgenheid” van CJH Theys. (noot AK)
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om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven).
170
En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel.
En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openb. 11:15-19,
HSV)
de
De voornaamste gebeurtenis die deze 7 en laatste bazuin brengt, is de wederkomst van Christus als de Koning
de koningen (zie Openb. 11:15 – Christus wordt Koning). Aan deze wederkomst gaat iets vooraf: de opstanding
van de rechtvaardigen en “het tegemoet gaan van Christus in de lucht” van alle heiligen, gebeurtenissen die door 1
Thessalonicensen 4:16 (in samenhang met Mattheüs 24:31 en 1 Korinthe 15:52) ook verbonden worden met het
de
171
weerklinken van de 7 bazuin. In Openbaring 11:18 wordt deze opstanding bedoeld (de doden worden in zekere
ste
zin dàn al geoordeeld, want wie aan deze 1 opstanding GEEN deel heeft, wordt gerekend tot de ONrechtvaardigen en zal ook “de tweede dood” moeten sterven – zie Openb. 20:6).
Het “loon” dat de heiligen ontvangen (en waarvan ook sprake is in Openbaring 22:12), is de “toegang (SV: ingang)”
tot het 1000-jarig Vrederijk van Christus (zie 2 Petrus 1:11). Dit 1000-jarig Vrederijk van Christus is echter niet hetzelfde Koninkrijk als “het Koninkrijk van de Vader”, bedoeld in Mattheüs 25:34, want, zoals de aantekening “dat
voor u bestemd (SV: bereid) is vanaf de grondlegging van de wereld” al wil zeggen, dit laatste Koninkrijk moet beschouwd worden als het allerlaatste stadium van Gods Raadsplan van Verlossing en daarom kan hier niets anders
mee bedoeld worden dan de eeuwigheid van “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde”, die NA het 1000-jarig Rijk
aanbreekt).
Uit de woorden “om hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven)” (zie Openb. 11:18)
volgt, omdat God bedoelt wat Hij zegt, dat er geen enkele goddeloze het 1000-jarig Vrederijk van Christus in
zal gaan! In 1 Korinthe 15:50 staat dat “VLEES en BLOED het Koninkrijk van God niet kunnen beërven”. Wanneer
de Bijbel dan leert, dat alleen de rechtvaardigen een “verheerlijkt lichaam” ontvangen (zie 1 Kor. 15:35-54), impliceert dit, dat ONrechtvaardigen in het 1000-jarig Koninkrijk NIET gevonden zullen worden. En als er in dat Koninkrijk geen onrechtvaardigen (goddelozen) zullen zijn, betekent dat, dat er in die tijd ook GEEN zending meer zal
worden bedreven en geen bekeringen meer plaats zullen hebben, zoals echter nog al eens, en in brede kring, WEL
geleerd en geloofd wordt. Alleen “NU” – en dat is: de huidige tijdsbedeling, waarin wij zelf ook nog leven – is het
“de dag van het heil (SV: de dag der zaligheid)”! (zie 2 Kor. 6:2). Dat met de wederkomst van Jezus inderdaad “het ein172
de van alle vlees” (zie Gen. 6:13) is gekomen – na 120 “jubeljaren” – wordt benadrukt in Openbaring 11:19, waar
173
ons feitelijk meegedeeld wordt dat de “Voorhang” (d.i. het vlees; vergelijk Hebreeën 10:20) is weggenomen. De
shekinah-heerlijkheid van God (ook wel shekinah-licht of -glorie genoemd, waarmee de openbaring of manifestatie van Gods heerlijk174
heid en tegenwoordigheid wordt bedoeld – AK), want dit is wat gezien wordt op de Ark van het Verbond , daalt dan met
de Persoon van de Here Jezus Christus neer op deze aarde. Dit is de “verschijning of komst van Jezus in heerlijkheid en met grote kracht” (zie Matth. 24:30, Mark. 13:26, Luk. 21:27, Matth. 25:31, Luk. 9:26, Kol. 3:4, Tit.
2:13 en 1 Petr. 4:13). Deze heerlijkheid zal alle antichristelijke machten vernietigen (zie 2 Thess. 1:7-10 en 2:8) en
daarna, gedurende het 1000-jarige Rijk, de gehele aarde VERVULLEN (zie Ps. 72:19).
Er gaat aan de wederkomst van de Here Jezus (Zijn zichtbare, lijfelijke wederkomst NA de grote verdrukking – AK) echter
175
MEER vooraf dan de opstanding en de opname van de rechtvaardigen (volgens 1 Thess. 4:16-17), dat tot het
de
7 bazuin-gebeuren gerekend moet worden: de gebeurtenissen van de eerste 6 “fiolen” (ook wel “schalen” of
de
“bekers” genoemd). Opstanding en opname vinden plaats tijdens het 7 fiool-oordeel.
• De 7 “zegelen” brachten de “openbaring van het Woord van God”,
176
• de 7 “bazuinen” de “openbaring van de verborgenheid van God”,
• de 7 “fiolen” brengen de “openbaring van Gods toorn” (zie Rom. 1:18).

170
171
172

Zie noot 75.
Zie studievermelding bij noot 4 en 18 .
ste

Jubeljaar (zie Leviticus 25:10-11) = …Elk 50 jaar in Israël was dus een jubeljaar. Gods raadsplan omvat 6000 jaar tot
de
het einde van deze (tijds)bedeling. Wij leven NU in de 6 profetische dag van 1000 jaar. Dan is het niet moeilijk om te verstaan,
ste
dat wij leven in het 120 jubeljaar. En 120x50=6000 jaar. Dit is dan ook het laatste jubeljaar. Hiernà zal de wereld geen jubeljaar meer beleven. Als Jezus komt, brengt Zijn wederkomst voorgoed de scheiding tussen de wereld en het Koninkrijk van de
kinderen Gods. De wederkomst van Jezus Christus beslist dus over eeuwige dood, eeuwige scheiding van God, of eeuwig leven. Gedurende de Grote Verdrukking is er slechts één kans om in Christus te blijven, namelijk door als martelaar te vallen, zoals de 5 dwaze maagden, want de hele (wereldsgezinde en/of goddeloze) wereld zal het beest nawandelen. Allen, die dan nog
leven, zullen het merkteken van het beest ontvangen. Voor hen is er geen vergeving meer; zij zullen zijn gekomen tot lastering
van de Heilige Geest. En het is daardoor ONmogelijk dat men in het 1000-jarig Rijk van Christus nog een kans zou hebben. …
ste
Alleen wie deel heeft aan de 1 opstanding, kan in een onverderfelijk lichaam het Koninkrijk binnengaan. Het is verraad aan
de
uzelf en aan het profetisch Woord van God, als u een 2 kans leert. … Het 1000-jarig Vrederijk is ALLEEN voor de in heerde
lijkheid opgestane heiligen. De 2 opstanding (van de ongelovigen/goddelozen) vindt plaats NA het 1000-jarig Vrederijk…
• Deze uitleg over het getal 50 is (gedeeltelijk) overgenomen uit de studie “De symboliek der Bijbelse getallen” van CJH
Theys. Deze (gescande) studie is te vinden op onze website. (noot AK)
173
Zie noot 7.
174
Zie noot 7.
175

Deze “opname van de rechtvaardigen” is een ‘opname’ in de wolken, om de Here Jezus, die naar de aarde komt, tegemoet
te gaan. Zie de uitleg hierover in de vermelde artikelen bij noot 171. (noot AK)
176
Zie noot 169.
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de

De inleiding tot het UITGIETEN van de 7 fiolen van Gods toorn (de 3 en laatste serie OORDELEN) vinden wij in
177
Openbaring 15. Ook hier komen wij de “geopende Tempel in de hemel” weer tegen (zie Openb. 15:5 – vergelijk
dit met Openb. 11:19). Opmerkelijk is het, dat de 7 fiolen door 7 verloste mensenkinderen worden uitgegoten (zie
Openb. 15:6). Het “smetteloos (SV: rein) en blinkend linnen” in Openbaring 15:6 staat namelijk voor de “gerechtigheden (SV: rechtvaardigmakingen) van de heiligen” (zie Openb. 19:8). Het is een aanwijzing ervoor, dat MENSEN zullen
deelnemen aan de voltrekking van Gods oordeel over de goddeloze wereld. Tot de legermachten die met Christus
zullen strijden in de slag van Armageddon zullen ook de miljoenen heiligen van alle eeuwen behoren (die dan al
eerder opgewekt zullen zijn en, tezamen met de levend overgeblevenen, in een verheerlijkt lichaam, Jezus bij Zijn
wederkomst tegemoet zullen gegaan zijn in de lucht). Lees 1 Korinthe 6:2a, 2 Thessalonicensen 1:10 en Judas
1:14. In hoofdstuk 18 van deze studie zullen wij nader ingaan op het zgn. “oordeel der heiligen”. De fiolen worden
178
aan de 7 (hemelse) heiligen uitgereikt door Jezus Zelf (zie Openb. 15:7).
ste

1. Van de 1 fiool-uitgieting lezen wij in Openbaring 16:2. “Kwaadaardige en schadelijke zweren” zullen de goddelozen alle levensgenoegen ontnemen.
de
2. De 2 fiool (zie Openb. 16:3) brengt een ontstellende verzieking van de levenssfeer in de volkerenzee (“de
zee… werd bloed, als van een dode”).
de
3. Het uitgieten van de 3 fiool (zie Openb.16:4-7) bewerkt een plaag die het karakter heeft van een vergelding
voor het vergieten van het onschuldig bloed van de heiligen (zie Openb.16:6). Een totale geestelijke verontreiniging vindt plaats (“waterbronnen” of “fonteinen” zijn bronnen van zedelijke beginselen). Wat de menselijke
geest dan nog kan indrinken (d.i. in zich kan opnemen) zal slechts verderfelijk (d.i. tot verdorvenheid en/of zedeloosheid leidend) en verrot/verrotting (d.i. achteruitgang in zedelijk opzicht, ellendig en/of vervloekt) zijn. Als gevolg daarvan zal de gehele dan levende (en reeds gedemoniseerde) mensheid in de ergste mate krankzinnig worden.
de
4. De gebeurtenis van de 4 fiool (zie Openb. 16:8-9) wordt ook beschreven in Jesaja 30:25-28. Er komt een onverdraaglijke, verzengende hitte als gevolg van het naderbij komen van Gods brandende toorn. Wellicht een
kosmisch gebeuren (letterlijke verhitting van de aarde), omdat Gods afrekening met de zondige wereld op aarde een kosmisch gebeuren zal zijn. De zon is de samenballing van de vurige legermachten van God.
de
5. De 5 fiool (zie Openb. 16:10-11) zal een volledige en verstikkende duisternis over het rijk van de antichrist –
en dat is dan dus over de gehele aarde – brengen, gepaard gaande met een plaag van ondraaglijke pijnen,
179
een voorproef van de toestand in de “poel van vuur” (in het Grieks: “gehenna” – zie o.a. Openb. 20:14-15).
de

Daarna komt het 6 fiool-oordeel (zie Openb. 16:12-16). Dan begint de voorbereiding voor de grote slag van
de
Armageddon (zie Openb. 16:16). De eigenlijke plaag van deze 6 fiool is het ontstaan van een grote dreiging, in
verband waarmee er in het antichristelijke rijk een koortsachtige activiteit wordt ontplooid. Alle legermachten van de
aarde worden gemobiliseerd (zie Openb. 16:14). De (zichtbare) wederkomst van Christus is dan aanstaande, zo
leert ons Openbaring 16:15. Het komen “als een dief” heeft twee aspecten, die het merkwaardigerwijze mogelijk
180
maken, dat dit begrip met beide wederkomsten (‘onzichtbaar’ en ‘zichtbaar’ ) in verband wordt gebracht:
1. Het is in de eerste plaats een ONVERWACHTS komen; dit aspect komt naar voren in de eerste, “verborgen” of
“onzichtbare” wederkomst des Heren.
de
2. Het is daarnaast een komen om te verwoesten, om “huis te houden”; een aspect dat naar voren komt in de 2 ,
“zichtbare” wederkomst van Jezus, de komst die hier aan de orde is.
Wellicht kan de handeling van het “wegnemen” (het “stelen”) bovendien nog in verband worden gebracht met het
ste
aannemen tot Bruid en het wegvoeren naar de Bruiloftszaal van de Bruidsgemeente door Jezus bij Zijn 1 (onzichtbare) wederkomst. NOOT: hierdoor wordt echter niet gesuggereerd, dat deze gebeurtenis iets onrechtmatigs
heeft, want bij de vergelijking van Jezus’ komst met “de komst van een dief” mogen wij vanzelfsprekend ons niets
ongunstigs ten aanzien van Jezus voorstellen.
de
Om terug te keren tot de gebeurtenissen van de 6 fiool, de dreiging die ontstaat, heeft te maken met het feit, dat
dan de weg zal worden bereid voor de “koningen, die van de opgang der zon komen zullen” (zie Openb. 16:12,
SV). Kennelijk zal dit het leger zijn dat het rijk van satan, de antichrist en de valse profeet belaagt. Dit zullen geen
Chinezen of Mongoliërs zijn, zoals door zovelen geleerd wordt. Dit zijn de hemelse legers van de almachtige
181
God! De “Koning der koningen”, Jezus, komt dan met Zijn “koningen”, de 144.000 (de mannelijke zoon , het volk
van vorsten, het ware Israël) en de vele duizenden heiligen, alsmede met Zijn engelen (zie Openb. 19:14 en Judas
177

Zie noot 166.
Uit de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”:
In Openbaring 4:6b-7 hebben wij al mogen zien, dat één van de 4 “levende wezens” gelijk een LEEUW was, gelijk aan DE
ste
LEEUW UIT DE STAM VAN JUDA (zie Openb. 5:5). Hij gaf het bevel tot de opening van het 1 zegel (zie Openb. 6:1). Gezien
de “profetische parallel” in Gods raadsplan van verlossing, mogen wij hier met een gerust hart geloven, dat wij hier in dit hoofdstuk te maken hebben met DEZELFDE LEEUW, Die nù de 7 engelen die 7 gouden schalen, gevuld met Gods toorn, aanreikt. Is
niet ALLE oordeel Hem gegeven? Amen. (noot AK)
179
De “poel van vuur” of de “poel van vuur en zwavel” is een andere naam voor gehenna of hellevuur. Het Griekse woord “gehenna” is vaak vertaald als “hel”, als plaats van eeuwige pijniging voor de ongelovigen. Verbonden met vuur spreekt men soms
van “hellevuur” of “het helse vuur” (zie o.a. Matth. 5:22 en 18:9); Volgens de Herziene Statenvertaling (HSV) is de letterlijke vertaling in Matth. 5:22 en 18:9: “de hel van het vuur”. (noot AK)
180
Voor meer over deze beide wederkomsten, zie de artikelen vermeld bij noot 4 en 18.
178

181

Voor meer over deze “mannelijke zoon”, zie – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – deel 5
(hoofdstuk 9) van deze studie, met de titel: “De geboorte van de mannelijke zoon” (datum 28-10-2011) en/of deel 7 (hoofdstuk 11), met de titel “De wegrukking van de mannelijke zoon” (datum 4-2-2012) van H. Siliakus. (noot AK)
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1:14) om in de slag van Armageddon de satanische legerscharen van demonen en goddelozen te vernietigen! De
“zon” (zie Openb. 16:12), de samenballing van de hemelse legers, is de woonplaats van de zaligen en van de engelen, de plaats van de Troon van God, Die een “verterend vuur” is en een “ontoegankelijk licht” bewoont (zie Hebr. 12:29 en 1 Tim. 6:16). NOOT: zie verder voor dit onderwerp: “De Majesteit van het Symbool” van rev. W.H. Offi182
ler .

Bijlage 6:
De verschillende betrekkingen tussen zegels, bazuinen en fiolen/schalen

17.
De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
de

Wij behandelden nog niet het uitgieten van de 7 fiool (zie Openb. 16:17-21). Bewust deden wij dat nog niet, omde
de
de
dat de 7 fiool (of: schaal), net als het 7 zegel en de 7 bazuin, enigszins “apart” staat. Wij kunnen de gebeurtede
nissen van deze laatste fiool tot de 3 fase van de grote verdrukking rekenen, maar omwille van de overzichtelijkheid geven wij er de voorkeur aan ze te beschouwen als behorende tot de periode van “(Jezus’ zichtbare, lijfelijke)
de
wederkomst en Armageddon”. De 7 fiool brengt onder andere een AARDBEVING, zo zwaar als nog nooit eerder
op aarde zal zijn geweest (zie Openb. 16:18). Dezelfde aardbeving, met de begeleidende verschijnselen, wordt
bedoeld in Openbaring 11:19. Of wij hier moeten denken aan een verandering van de baan van de aarde om de
zon, laten wij in het midden. Maar zeker is, dat deze aardbeving het begeleidend gebeuren zal zijn van het openste
gaan van de graven der heiligen en van de opstanding uit de dood van de rechtvaardigen, welke (1 ) opstanding wij overeenkomstig Openbaring 20:5-6 te verwachten hebben vóór het aanbreken van het (1000-jarig) Vrederijk van Christus en die volgens 1 Thessalonicensen 4:16 de (zichtbare) wederkomst van Christus zal inluiden. Zij
ste
die aan deze 1 opstanding zullen deelhebben, zullen door “de tweede dood” (de eeuwige dood) niet beschadigd
worden (zie Openb. 2:11 en 20:6). Zij zullen onverderfelijke (ofwel onvergankelijke) lichamen ontvangen (zie 1 Kor.
15:42). De opstanding van de rechtvaardigen zal plaatshebben als gebeurtenis van “de laatste (d.i. de 7de) bazuin”
de
(zie 1 Kor. 15:52). Het 7 bazuin-gebeuren zal uiteenvallen in 7 fiool-gebeurtenissen. Aangezien nu deze opstande
ding niet is onder te brengen bij één van de eerste 6 fiool-oordelen, MOET zij daarom wel bij het 7 fiool-gebeuren
behoren. Dit ligt trouwens zeer voor de hand, want ook de in Mattheüs 27:52 beschreven vóóropstanding van
rechtvaardige doden (de daar genoemde “ontslapen heiligen, die werden opgewekt”) ging gepaard met een grote
aardbeving (zie Matth. 27:51)!
de
De aardbeving van de 7 fiool brengt – naast de opstanding van de rechtvaardigen – ook de volledige ineenstor183
ting van het politieke Babylon (zie Openb. 16:19), het rijk van de antichrist (beide gebeurtenissen – dus: ‘de
182

Dit artikel is niet in mijn bezit. (noot AK)

183

Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 16 en 17, van CJH Theys. (noot AK)
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opstanding van de rechtvaardigen’ en ‘de ineenstorting van het rijk van de antichrist’ – zullen dus plaatsvinden aan
het EINDE van de grote verdrukking – noot AK). De antichrist is dan feitelijk ook al verslagen nog vóórdat de strijd
van Armageddon aanbreekt.
de

Dan volgt de 2 of ZICHTBARE wederkomst van Jezus, die wij, zoals wij kunnen afleiden uit Openbaring 11:17de
18, eveneens tot de gebeurtenissen van de 7 bazuin moeten rekenen en die de vervulling van “de verborgenheid
184
Gods” zal betekenen (zie Openbaring 10:7 en noot – HS). Volgens 1 Thessalonicensen 4:16 begint de wederkomst voordat de opstanding van de rechtvaardige doden plaatsheeft, maar de aankomst van Jezus op aarde
heeft NA deze opstanding plaats (zie Judas 1:14-15) en zal dus, meer gespecificeerd, tot de gebeurtenissen van
de
de 7 fiool behoren. Jezus’ wederkomst begint met de verschijnselen beschreven in Mattheüs 24:29, die wij herde
kennen als de gebeurtenissen van de 5 fiool (zie Openb. 16:10-11). Daarna geschiedt wat Mattheüs 24:30 bede
schrijft, waarin wij het gebeuren van de 6 fiool herkennen (zie Openb. 16:12-16). En vervolgens heeft plaats wat
de
in Mattheüs 24:31 opgetekend staat, de opstanding van de rechtvaardigen van de 7 fiool (de “bazuin van groot
de
geluid”, de 7 bazuin, weerklinkt vóórdat de fiolen worden uitgestort en wel IN DE HEMEL – zie Openbaring 11:15
ste
– namelijk bij de uitzending van de engelen). Na deze 1 opstanding (van de rechtvaardigen) zullen de “levend op
aarde overgeblevenen” (zie 1 Thess. 4:15+17, zijnde de Bruidsgemeente) verheerlijkte lichamen ontvangen (zie 1
Kor. 15:51-53) en tezamen met de opgestane rechtvaardigen de Here “tegemoet gaan in de lucht” (zie 1 Thess.
4:17) om Hem als het ware ‘in te halen’ (d.i. Hem plechtig of feestelijk tegemoet gaan en ontvangen – noot AK) bij
Zijn komst naar deze aarde. Dan is uiteindelijk de aankomst van Jezus op aarde een feit en zal de strijd van Armageddon een aanvang nemen.
de

Op een viertal andere plaatsen in het boek Openbaring wordt van deze zichtbare of 2 wederkomst (de “laatste
185
fase van de openbaring van Jezus” – zie noot HS ) gesproken. Het is de eerste profetische gebeurtenis die het
boek Openbaring noemt. De enige directe profetische vermelding in het eerste hoofdstuk (zie Openb. 1:7) heeft erste
op betrekking. In dit 1 hoofdstuk van het boek Openbaring wordt trouwens al gelijk aangegeven dat Christus’ wederkomst twee “hoofdfasen” zal hebben:
1. een (onzichtbare) wederkomst voor Zijn Bruidsgemeente, tot uiting komend in een vóór-verschijning aan Jo186
hannes met een boodschap voor de 7 gemeenten (zie Openb. 1:9-20), en
2. een “zichtbare” wederkomst, want: “elk oog zal Hem zien” (zie Openb. 1:7, HSV).
Deze laatste wederkomst, die nu aan de orde is, zal volgens dit vers (Openbaring 1:7) voor alle dan levende geslachten der aarde (uitgenomen de Bruidsgemeente natuurlijk; het betreft hier alleen “degenen, die Hem doorstoken hebben”) “rouw” betekenen” de “doodsklok” luidt alsdan voor alle dan nog levende goddelozen. Men zal “wenen om zichzelf” (NIET om Christus!). Kunt u zich het geween voorstellen van iemand die GEEN genade meer
vindt? Zulk geweeklaag zal dan uit miljoenen monden weerklinken! (Zoals ook in Mattheüs 24:30 geschreven staat:
“…dan zullen al de geslachten der aarde wenen…”).
Ook (het eerder genoemde) Openbaring 16:15 heeft uiteindelijk betrekking op de zichtbare wederkomst. “Naakt”,
zonder het “kleed der gerechtigheid”, zijn alle goddelozen. “Armageddon” zal de dag van hun schaamte worden! In
184

Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie:
de
…In Openbaring 10:7 wordt gezegd, dat “wanneer de 7 engel op de bazuin zal blazen, de verborgenheid Gods vervuld zal
worden”. Het huwelijk van Christus en de Bruidsgemeente wordt genoemd: “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). Wij kunnen
de
dus stellen, dat de openbaring van de verborgenheid Gods BEGINT met de ontsluiting van het 7 zegel. Zij EINDIGT met het
de
de
klinken van de 7 bazuin. Deze 7 bazuin is de “laatste bazuin” (zie 1 Kor. 15:52a). Volgens 1 Korinthe 15:51-52 heeft bij het
weerklinken van deze bazuin de opstanding van de rechtvaardige doden en de lichamelijke verandering van de Bruidsgemeente – dat zijn: de (op deze aarde) levend overgeblevenen tot Christus’ zichtbare wederkomst – plaats. Deze gebeurtenissen houden dus verband met Christus’ ZICHTBARE wederkomst, zie 1 Thessalonicenzen 4 vers 16-17. Uit het één en ander is af te
leiden, dat de “verborgenheid Gods” – het ‘geheime plan’ van God – de wijze betreft waarop God afrekent met satan en de
goddeloze mensheid, tegelijkertijd het doel met die mensheid bereikende, dat Hij Zich al had voorgenomen VOOR de grondlegging der wereld (zie Ef. 1:4). Wij zouden ook kunnen zeggen, dat “de verborgenheid Gods” de installatie van het Koninkrijk van God op aarde betreft… (noot H. Siliakus)
185

Overgenomen uit hoofdstuk 1 van deze studie:
Het boek Openbaring is, geeft en beschrijft eigenlijk “de OPENBARING van Jezus Christus” (zie Openb. 1:1a). Jezus’ Zelfopenbaring brengt de openbaring van zoveel verborgenheden met zich mee. Het inleidende visioen is dan ook letterlijk een
openbaring of verschijning van Jezus Christus – zie Openbaring 1:10-18.
1. Aan Johannes openbaarde Hij Zich TOEN,
2. in het (als gevolg van deze openbaring ontstane) boek Openbaring openbaart Hij Zich NU, aan allen die door de Heilige
Geest geleid worden, hetgeen resulteert in een verstaan (d.i. het geestelijk begrijpen) van dit boek,
3. maar uiteindelijk is het boek Openbaring een profetie van “de openbaring van Jezus Christus” STRAKS.
Want alles wat in “de laatste dagen” zal gebeuren houdt verband met, en zal uitlopen op, en is eigenlijk deel van… “de openba185
ring van Jezus Christus”, Zoon van God, Koning der koningen en Heer der heren, op “de Dag des Heren” , ZIJN dag (vergelijk
Openbaring 1:10). DEZE openbaring noemen wij ook wel: de “wederkomst van de Here Jezus Christus” of de “verschijning van
de Here Jezus Christus”.
Opmerking: Er is nog een andere “openbaring van (de verborgenheid van) Jezus Christus”, namelijk die welke bedoeld wordt
in Kolossensen 1:25-26 en 4:3-4. Hierbij gaat het meer bepaald om de “openbaring van het Woord (d.i. Jezus)”, iets dat eveneens zijn volledig beslag pas in de laatste dagen zal krijgen… (noot H. Siliakus)
186

Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek
Openbaring “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 2 en 3, met de titel: “De brieven aan de 7 Gemeenten” van
CJH Theys. (noot AK)
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de gang der profetie is Openbaring 19:11-14 echter DE beschrijving van deze wederkomst van Jezus’ in heerlijkheid en met kracht. De attributen van de hier bedoelde Ruiter op een wit paard, Die uit de hemel nederdaalt, laten
er geen twijfel over bestaan, dat wij hier te doen hebben met de Zoon van God Zelf! Hij is:
• de Getrouwe, de Waarachtige, de rechtvaardige Rechter (zie Openb. 19:11),
• de “Koning der koningen” (zie Openb. 19:16 en 12),
• “Het (vleesgeworden) Woord van God” (zie Openb. 19:13 en Joh. 1:14).
“Ogen als een vuurvlam” (zie Openb. 19:12) komen wij al eerder in een beschrijving van Jezus tegen (zie Openb.
1:14). Het “kleed in bloed gedoopt” (zie Openb. 19:13) herinnert ons aan Jezus’ bloedstorting op Golgotha (vergelijk Hooglied 5:10). Hemelse legers volgen Hem (zie Openb. 19:14) – de mannelijke zoon, de opgewekte, veranderde en opgenomen heiligen, onder wie de Bruidsgemeente des Heren, alsmede ongetwijfeld engelenlegers – dalen met Hem neer op aarde (zie Openb. 16:12 en Judas 1:14), om te strijden in Armageddon. Dit zal het moment
zijn van de eigenlijke openbaring van Jezus Christus. En tegelijk met Hem zullen ook alle kinderen Gods van alle
tijden “geopenbaard worden in heerlijkheid” (zie Kol. 3:4, Rom. 8:18-23, 2 Thess. 1:10 en 1 Petr. 4:13). De vierde
plaats tenslotte waar over deze wederkomst gesproken wordt is Openbaring 22:12, in het laatste hoofdstuk van het
187
boek. Het hier bedoelde “loon” bespraken wij reeds eerder (zie noot HS ).
Zijn deze hemelse legers, met aan het hoofd Jezus Christus (zie Openb. 19:14 en Judas 1:14), eenmaal op aarde
aangekomen, dan ontbrandt in alle hevigheid de strijd tegen de satanische legerscharen, in wat de profetie noemt
of beschrijft als “de slag van Armageddon”, een strijd waarin aan de kant van het leger des Heren GEEN slachtoffers zullen vallen, maar waarin de tegenpartij totaal vernietigd wordt (zie Openb. 17:14)! Het zal een strijd zijn die
zowel in de stoffelijke als in de geestelijke wereld zal worden gevoerd. De strijd wordt onder meer beschreven in
Openbaring 19:15-21. Hier lezen wij niet alleen dat deze strijd stoffelijk èn geestelijk is (het “vurige Zwaard van/uit
Jezus’ mond”, dat is het Woord van God, is het belangrijkste wapen – zie Openb. 19:15 en 21, zie ook 2 Thess.
2:8), maar ook dat de strijd eigenlijk alleen door Christus gestreden wordt (zie Openb. 19:15), net zoals Hij alleen
streed op Golgotha (vergelijk Jesaja 63:3). Onder de menselijke legerscharen van de duivel (d.i. de gehele goddeloze wereldbevolking van dat ogenblik – vergelijk Openbaring 19:18) zal een onvoorstelbaar groot bloedbad worden aangericht – ALLEN zullen sterven (zie Openb. 19:21). Vanwege de gigantische hoeveelheid bloed die zal
vloeien, wordt de strijd vergeleken met “het treden door Jezus van de wijnpersbak” (zie Openb. 19:15). In Openbaring 14:18-20 wordt dezelfde slag van Armageddon daarom beschreven als een “wijnoogst” (hetzelfde beeld komen wij tegen in Jesaja 63:1-6 en in Joël 3:13-14). Het is de tijd “om te verderven degenen die de aarde verdierven” (zie Openb. 11:18, SV). In het “hoeden van de heidenen met een ijzeren roede” (dat is dus: tuchtigen en néérslaan) – volgens Openbaring 19:15 – zullen ook de mannelijke zoon-groep (zie Openb. 12:5a) en de overige heiligen (zie Openb. 2:26-27) hun aandeel hebben. Aan het eind van de strijd wordt de zegevierende Opperkoning met
188
Zijn koninklijke garde (“het Lam en de 144.000”, dat is: Jezus en de mannelijke zoon [zoals vermeld in Judas
189
1:14, waar staat: “de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen” , HSV – noot AK]) door Johannes gezien “op
de berg Sion” (zie Openb. 14:1-5), in het Nieuwe Jeruzalem (d.i. de Bruidsgemeente).
Alle (dan nog op aarde levende) goddelozen worden verdelgd. Geen enkele goddeloze of ongelovige zal
het 1000-jarige Vrederijk van Christus ingaan (zie 1 Kor. 6:9-10). De “vogelen des hemels” zullen hun vlees
eten (zie Openbaring 19:17-18 en 21b – vergelijk Jeremia 7:33). In dit verband is sprake van “het avondmaal van
de grote God” (zie Openb. 19:17), dat echter niet mag worden verward met “het avondmaal van de Bruiloft van het
190
191
Lam” (zie Openb. 19:9 en de toegevoegde noot van HS ). De geestelijke toestand van deze goddelozen na
187

Overgenomen uit hoofdstuk 16 van deze studie:
Het “loon” dat de heiligen ontvangen (en waarvan ook sprake is in Openbaring 22:12), is de “toegang (SV: ingang)” tot
het 1000-jarig Vrederijk van Christus (zie 2 Petrus 1:11). Dit 1000-jarig Vrederijk van Christus is echter niet hetzelfde Koninkrijk als “het Koninkrijk van de Vader”, bedoeld in Mattheüs 25:34, want, zoals de aantekening “dat voor u bestemd (SV: bereid)
is vanaf de grondlegging van de wereld” al wil zeggen, dit laatste Koninkrijk moet beschouwd worden als het allerlaatste stadium van Gods Raadsplan van Verlossing en daarom kan hier niets anders mee bedoeld worden dan de eeuwigheid van “de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde”, die NA het 1000-jarig Rijk aanbreekt). (noot H. Siliakus)
188
Zie noot 181.
189
Let op! Er wordt hier gesproken van Jezus wederkomst met Zijn “tienduizenden heiligen”. Alleen dit gegeven (beter gezegd: dit relatief kleine aantal) zou ons al tot nadenken moeten stemmen over de gangbare leer van “de OPNAME van alle (oprechte) gelovigen in de hemel”. Wij willen u daarom van harte aanraden om eens biddend de volgende artikelen te lezen: “De
Wederkomst van Christus nader bekeken” en vooral ook “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME
wel juist ?” van A. Klein. (noot AK)
190
Zie noot 79.
191
Overgenomen uit hoofdstuk 8 en 9 van deze studie:
In hoofdstuk 8 staat:
Al eerder wezen wij erop, dat er ook sprake is van een “Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openb. 19:9, SV), de
maaltijd waarvan Jezus sprak in Markus 14:25 en Lukas 22:18, welke verzen ons leren, dat de Bruiloft van het Lam inderdaad
de eerste openbaring is van het “zichtbaar worden” van het Koninkrijk van God. De VOLLE openbaring komt met de ZICHTBARE wederkomst, waarna het 1000-jarig Vrederijk begint. Een maaltijd, dus ook dit Avondmaal (waarop onze Heilig Avondmaalvieringen als het ware eenmaal zullen uitlopen), spreekt van “gemeenschap”. Over de gemeenschap tussen Bruidegom en
Bruid en de vrucht daarvan komen wij in het volgende hoofdstuk uitgebreid te spreken. Waar het Avondmaal echter toch eigenlijk een onderdeel is van de Bruiloft, moeten wij het onderwerp van de gemeenschap ook hier al aanroeren. Het Bruiloftsmaal,
dat achter gesloten deuren behoort plaats te hebben, is een heenwijzing naar de uiteindelijke, ongestoorde gemeenschap tussen bruidegom en bruid, het tot één vlees worden, het eigenlijke bruiloftsfeest van man en vrouw alleen.
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hun dood wordt beschreven in Openbaring 22:15 (“buiten”, dat is: de plaats in de “duisternis” of “zophos”, in de
“onderwereld”, waar de onrechtvaardige doden van alle tijden wachten op hun opstanding en hun oordeel). Maar
de antichrist en de valse profeet worden al meteen geworpen in “de poel van vuur” of “gehenna” (zie Openb.
19:20), de eigenlijke “hel”, de plaats waarin NA het 1000-jarig Vrederijk ook de satan zelf en alle goddelozen en
demonen belanden (“de tweede dood” – zie Openb. 20:6). De satan (en met hem de duivelen of demonen – vergelijk Lukas 8:31) wordt na Armageddon gegrepen en voor 1000 jaar gebonden en bewaard in “de afgrond” of de
“abyssos” (zie Openb. 20:1-3). Alzo komt er een (voorlopig) einde aan de macht van satan en van het kwaad (de
zonde). De gehele schepping “zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf” (zie Rom. 8:20-21), ja zelfs de
wilde dieren zullen vanaf dit ogenblik geen kwaad meer doen (zie Jes. 11:6-9, 65:25). Waarlijk (en nu halen wij aan
wat wij rev. C.J.H. Theys zo vaak hoorden zeggen), “de tijdsbedeling waarin wij nu leven, zal niet eindigen met
de glorie van de mens, maar met de glorie van de Almachtige God”!!

In Mattheüs 25:1-13 (de gelijkenis van de 10 maagden), waar de Bruidsgemeente wordt voorgesteld door een groep maagdelijke bruiloftsgangers en niet door de bruid (die komen wij in deze gelijkenis niet tegen en moeten we er dus ook niet bijhalen!),
wordt strikt genomen over het gaan naar het Bruiloftsmaal gesproken (ter middernacht). Het sluiten van de deur (zie Matth.
25:10) wijst zowel op de onmogelijkheid van “toevoegingen” aan de Bruidsgemeente na de ‘Spade Regen opwekking’, als op de
ongestoorde gemeenschap tussen Christus en Zijn Bruid/Bruidsgemeente, iets wat alleen op DEZE wijze tegelijkertijd kon worden uitgedrukt!
De “dwaze maagden” zullen echter GEEN deel hebben aan de Bruiloft van het Lam (zie Openb. 2:5, 16, 3:3, 16 en 12:17);
zij die tot deze groep zullen behoren, zullen als martelaren in de grote verdrukking moeten sterven.
Ten aanzien van de Bruiloft van het Lam kunnen wij nu 3 perioden onderscheiden;
1. De fase van de verborgen wederkomst van Jezus en van “het voorstellen” van de Bruid;
2. De fase van de huwelijksvoltrekking;
3. De fase van het Bruiloftsmaal (de ongestoorde gemeenschap).
In hoofdstuk 9 staat:
De gebeurtenis die wij nu gaan behandelen, behoort in zeker opzicht ook tot de Bruiloft van het Lam. Zoals eerder naar voren
werd gebracht, duidt “het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam” (zie Openb. 19:9, SV), dat “achter gesloten deuren” gevierd
wordt (zie Matth. 25:10), eigenlijk op de ongestoorde gemeenschap tussen Jezus en Zijn Bruidsgemeente, het “tot één vlees
worden” (in dit geval zou je, qua gemeenschap, beter kunnen spreken van het “tot één van geest worden“ – noot AK).
Met betrekking tot de aardse huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw spreekt het “tot één vlees worden” echter niet alleen
over de daad van geslachtsgemeenschap, maar ook over datgene wat daar het gevolg van is, de “vrucht” ervan, namelijk het
kind dat uit zo’n vereniging geboren wordt. In het kind dat uit hen voortkomt, zijn man en vrouw letterlijk “één vlees” (want hun
kind heeft de kenmerken, het DNA, van hun beiden).
De huwelijksgemeenschap tussen Jezus en de Bruid/Bruidsgemeente wordt op overeenkomstige wijze “geconcretiseerd”,
zichtbaar gemaakt, in een “kind” dat (in geestelijke zin) door Jezus verwekt wordt en (ook weer: in geestelijke zin) door de
Bruidsgemeente wordt voortgebracht: de “mannelijke zoon” (zie Openb. 12:5, SV). De “geboorte” – dat is het, in en door Gods
Geest, “naar buiten komen”, ofwel het “zichtbaar worden” voor de buitenwereld – van deze NU – in geestelijke zin VOLWASSEN zoon, opgevat als de concretisering van het “één vlees (beter gezegd: één van geest) worden” van Christus en Zijn Bruid
kàn dus ook nog tot de Bruiloft van het Lam gerekend worden.
NOOT A. Klein:
Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen
(moeten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan
ook echt 144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.
Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat
van de klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers
maagden zijn), en die dan denken zo Gods plan te volbrengen.
Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !!
Wij behandelen de geboorte van deze “mannelijke zoon” overzichtelijkheidshalve als een apart gebeuren, maar moeten op het
de
bovenstaande wèl wijzen, omdat deze geboorte plaats zal (gaan) vinden “onder het 7 zegel”, dat wil zeggen: vóórdat de 7 bazuinen gaan schallen (zie bijlage 4, aan het eind van het vorige hoofdstuk). Het “kind” dat geboren wordt, zal niet wat men
noemt “een eigen leven” gaan leiden, maar zal als het ware de gestalte zijn van de hoogste zielsverbondenheid en zielsverrukking van de Bruidegom en de Bruid. Het zal één leven zijn met Jezus, maar tegelijk ook één leven met de Bruidsgemeente. (noot H. Siliakus)
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Bijlage 7:
Spiegeling van de heilsgeschiedenis in de eindtijdgeschiedenis
heilsgeschiedenis
4000 voor Christus (Adam)
bedeling
Vader

A = openbaring van
de toorn Gods
B = openbaring van de
verborgenheid Gods

2000 voor Christus (Abraham)
bedeling
Zoon

A

geboorte Christus
bedeling
Heilige
Geest
2000 na Christus

C = openbaring van
het Woord Gods

B

C
zegels

bazuinen

fiolen/schalen

eindtijdgeschiedenis

18.
Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
Aan het 1000-jarig Vrederijk van Christus worden in het boek Openbaring slechts enkele verzen gewijd, maar wij
zouden dit Vrederijk nooit “1000-jarig” hebben kunnen noemen, als niet juist dit boek Openbaring deze tijdsduur
zou hebben vermeld (zie Openb. 20:2, 3 en 4). Zoals al in het vorige hoofdstuk naar voren kwam, zal de satan gedurende de 1000 jaar van Christus’ Rijk op aarde gebonden zijn en geen enkele goddeloze zal dan meer op aarde
192
gevonden worden:
• “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers,
afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.” (1 Korinthe 6:9-10, HSV)
Géén zonden zullen er derhalve (d.i. om eerdergenoemde redenen) in deze tijd bedreven worden. De heiligen zullen “verheerlijkte” (d.i. niet uit vlees en bloed bestaande, ONstoffelijke) lichamen hebben, die niet kunnen verderven of sterven (zie 1 Korinthe 15:42, 44, 50, 52-55). Zij zullen niet meer huwen (zie Mattheüs 22:30), zodat er in
deze tijd dus ook geen mensen meer bij zullen komen door geboorte. De toestand die dan op aarde zal worden
gekend, zal derhalve geheel verschillend zijn van en volstrekt anders zijn dan de toestand op aarde NU. Hiermee
wordt bij vele beschouwingen over het komende Vrederijk van Christus helaas onvoldoende rekening gehouden.
Verkeerde opvattingen over het 1000-jarig Rijk vinden vaak hun oorsprong in een onjuiste uitleg van Openbaring
20:4 en 6, waar wij lezen over het “heersen als koningen met Christus” van de heiligen. Van dit “heersen” moeten wij allereerst zeggen, dat het beslist niet alleen voorbehouden is aan de martelaren van de grote verdrukking,
maar dat het ten deel valt aan ALLE heiligen die uit de dood opgewekt worden (zie Openbaring 20:6). Alleen van
193
de Bruidsgemeente (de “levend overgeblevenen” volgens 1 Thessalonicenzen. 4:15 en 17) en van de mannelij194
ke-zoon-groep (de 144.000) wordt hier niet gezegd, dat zij als koningen heersen zullen. Maar, wat wij al eerder

192

Voor meer hierover kunnen wij u de studie “Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”,
van E. van den Worm, aanbevelen. We hopen nog een keer – in delen – met deze studie op ons weblog te beginnen. Op aanvraag is de (nu nog) onbewerkte versie echter alvast te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl (noot AK)
193
Zie noot 5.
194
Zie noot 181.
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naar voren brachten (zie noot HS ), de Bruidsgemeente zal ook "koningin” zijn en met Christus op één troon zitten
196
(zie Openbaring 3:21). En de mannelijke-zoon-groep is een volk van “koningszonen”. Al zijn er aanwijzingen in
de Schrift, dat er ook in het Vrederijk van Christus verschillen in rang en positie zullen zijn (zie het artikel “‘Heersen’
197
in het 1000-jarig Rijk” van rev. C.J.H. Theys in het blad ‘de Tempelbode’ van november 1980 ), toch kunnen wij
gerust aannemen dat ALLE mensen die dan op aarde zullen leven (en ongetwijfeld ook onbeperkt toegang tot de
hemel zullen hebben; denk aan de “Jakobs-ladder”), zullen deelnemen aan dit “heersen”. Zoals staat geschreven
in Openbaring 5:10 (HSV): “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over (SV: heersen op) de aarde”. De 24 ouderlingen, die hier spreken, vertegenwoordigen de Gemeente van alle tijden! Wij zullen dit “heersen” dan ook vóór alles moeten opvatten als “heerschappij hebben over
de aarde” (vergelijk Openbaring 11:15), een opdracht die God reeds bij de schepping aan de mens meegaf (zie
Genesis 1:28), maar die hij door de zonde nooit eerder zó zal hebben kunnen uitvoeren als God dat heeft bedoeld.
De gevolgen van het slechte (milieu)beheer van de mens, zijn nu al merkbaar, om maar iets te noemen. De wanorde op zedelijk gebied is echter nog veel groter en is een veel ernstiger zaak. De vraag over wie de heiligen dan
zullen heersen als er geen goddelozen (en/of ongelovigen) meer zijn, is hiermee beantwoord. Zij heersen over de
aarde. Bij “heersen” moeten wij hier echter niet denken aan een “heersers-klasse” en een “klasse van overheersten”, maar aan “macht hebben over een domein” (te weten, over het aardrijk). De heerschappij van de goddelozen
(en van satan) is dan voorbij en de heerschappij van “de heiligen van de Allerhoogste” is daarvoor in de plaats ge198
komen (zie Daniël 7:18, HSV). In die glorievolle tijd, wanneer het knechten en vertrappen van mensen niet meer
zal voorkomen, zullen het allemaal “koningen” en (tegelijk) “priesters” zijn, die de aarde bewonen (zie Openbaring
20:6). Een volk van “koningen met Christus”, van “heersers met God”, Israël (in het 1000-jarig Rijk is Israël niet de
naam van één bepaald land of volk, maar van het de gehele aarde omvattende Vrederijk van Christus en van allen
die tot dat Rijk behoren; het is eigenlijk de naam van de “staatsvorm”: “Isra-El” = regeren met God). Voorwaar, ware gerechtigheid (zonder onderdrukking) en ware vrede zullen hier op aarde pas gevonden worden wanneer Hij
Zijn Rijk gevestigd zal hebben Die zowel “Koning der Gerechtigheid” als “Vredevorst” genaamd wordt!
Nog één opmerking: Zij die ten aanzien van het 1000-jarig Rijk willen vasthouden aan een heersen van de heiligen
over de goddelozen (en/of: God-lozen = ongelovigen), zullen dit ook moeten doen ten aanzien van de tijd van de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die daarna komt (zie Openbaring 22:5). Bij al het Schriftmateriaal dat reeds
werd aangevoerd over het ingaan in het Koninkrijk en over de vernietiging van alle goddelozen tijdens de slag van
Armageddon, moet deze overweging toch afdoende overtuigen van de onhoudbaarheid van die, in het geding zijnde, stelling! Bovendien vinden wij nergens in de Schrift grond voor een leer van “een tweede kans”!
Een andere (schijnbare) moeilijkheid hebben wij onder ogen, wanneer wij in Openbaring 20:4 – het vers met de
vermelding over de aanvang van het 1000-jarig Rijk – lezen, dat (kennelijk aan mensen; want “zij” zou als verwijzing naar de Heilige Drie-eenheid oneerbiedig zijn!) “het oordeel wordt gegeven”. En dit – schijnbaar – aan het
BEGIN van het 1000-jarige Rijk. Natuurlijk herinneren wij ons 1 Korinthe 6:2a – waar geschreven staat: “Weet u
niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?” – maar wij vragen ons af:
a. WANNEER heeft dit “oordelen” plaats?
b. Zijn er TWEE oordelen (één aan het begin van het 1000-jarige Rijk en één aan het eind daarvan)?
c. Hebben mensen een beslissende stem voor wat betreft de eeuwige bestemming van medemensen?
Om te beginnen met het laatste (vraag c.): Hier kan geen sprake van zijn. Alleen al vanwege het feit, dat hij niet
alwetend is, kan geen enkel mens absoluut rechtvaardig zijn, al heeft hij ook de volmaaktheid bereikt. Toch duidt
het “oordelen” van 1 Korinthe 6:2 meer op “rechtspreken” dan op “gerichtsvoltrekking”.
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Wij ontvangen licht op deze zaak, wanneer wij Daniël 7 opslaan. Openbaring 20:4a spreekt over dezelfde gebeurtenis als Daniël 7:22. Over dit gericht, dat aan “de heiligen van de Allerhoogste” gegeven wordt, lezen wij ook
in Daniël 7:10, 13-14 en 26. Daar vernemen wij, dat dit gericht eigenlijk plaats zal hebben vóórdat de antichrist (de
“kleine hoorn” van Daniël 7:8) onttroond wordt; “het gericht zal zitten, en men zal zijn heerschappij (d.i. de heerschappij van de antichrist) wegnemen” (zie Daniël 7:26, SV). Nu wordt alles duidelijk. Er zijn inderdaad TWEE oordelen of gerichten, één VOOR het 1000-jarig Rijk en één DAARNA (vraag b.). Het eerste is “het oordeel van de heiligen”, dat plaatsheeft in de hemel, en wel nog vóórdat Armageddon begint (vraag a.), en het tweede (het laatste)
oordeel is “het grote eindoordeel van Jezus Christus”, dat waarschijnlijk ook in de hemelse sferen zal plaatshebben, omdat de ONrechtvaardigen dan al geen lichaam meer zullen hebben (vergelijk Openbaring 20:9).

195

Overgenomen uit hoofdstuk 8 van deze studie:
De heerlijkheid die hier beschreven wordt – waarbij de Bruid voorgesteld wordt als een “stad”, net als in Openbaring 3:12, 21:2
en 22:14, het nieuwe Jeruzalem (let op de tegenstelling met Babylon, de “valse bruid”) – wordt haar niet pas geschonken na het
1000-jarige Rijk, maar reeds bij haar huwelijk. Als zij na het 1000-jarige Rijk in deze heerlijkheid gezien wordt (zie Openb. 21:12), wil dat nog niet zeggen, dat zij diezelfde heerlijkheid niet al in een eerder stadium kan hebben bezeten! Bedenk, bij het huwelijk met Jezus wordt de Bruid niet alleen echtgenote, doch tevens “koningin”.
Haar bruidskleed is het witte/reine “lijnwaad” (of: linnen kleed) van volmaakte heiligheid, van “aanvaardbaarheid” – dat is: van
rechtvaardigheid/gerechtigheid – voor Jezus (zie Openb. 19:8), maar… daarnaast ontvangt de Bruid als gevolg van haar huwelijk ook het koninklijk kleed van Goddelijke heerlijkheid. (noot H. Siliakus)
196
Zie noot 14 en ook nog de studievermelding bij noot 181.
197
198
199

Op aanvraag te verkrijgen via info@eindtijdbode.nl (noot AK)
Knechten = Tot knecht, tot slaaf of willoos ondergeschikte maken. (noot AK)
Zie studievermelding bij noot 143.
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Het oordeel of gericht van Openbaring 20:4 en Daniël 7:22 is, net als het eindoordeel, in de eerste plaats een
de
de
“rechtszitting”. Aan het eind van de 2 fase óf aan het begin van de 3 fase van de grote verdrukking zal deze
rechtszitting plaatshebben. Er zal dan niet worden geoordeeld over de eeuwige bestemming van de mens, want
dàt oordeel is voorbehouden aan God alleen. Maar waarover zal dit rechtscollege van heiligen dan wel haar oordeel uitspreken? Het antwoord op deze vraag is af te leiden uit Daniël 7 en vindt men vanzelf als men eenmaal de
200
profetische samenhang van het boek Openbaring kent. De heiligen zullen beoordelen (hetzelfde Griekse woord
“krima” [d.i. oordeel], dat in Openbaring 20:4 gebruikt wordt, wordt in Mattheüs 7:2 gebruikt in de zin van “beoordeling”), dat de goddelozen ten ene male tekort zijn geschoten bij het uitvoeren van Gods “beheersbevel” (zie Genesis 1:28), waarbij onder meer ook de zware schuld ter sprake zal komen die men op zich laadde door Christus te
verwerpen en het bloed der heiligen te vergieten. Voorts zullen zij beoordelen, dat de satan en zijn antichrist de
aarde wederrechtelijk bezet houden en dat de heerschappij over deze aarde rechtens toekomt aan de Here Jezus
Christus.
NA deze rechtzitting van de heiligen zullen, volgens Openbaring 11:15, de “luide stemmen in de hemel” weerklinken: “…De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn
(SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid” (HSV), en conform deze uitspraak van het college zal God de Vader het
koningschap over de aarde aan Zijn Zoon geven:
• “Hem (de Mensenzoon – zie vers 13) werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.” (Daniël 7:14, HSV)
De martelaren in de heerlijkheid zullen hun jubelzang aanheffen (zie Openbaring 15:2-4) en Christus zal beginnen
201
met de inbezitneming van het Hem rechtens toekomende gebied: de fiool-oordelen zullen beginnen, die uiteindelijk uit zullen lopen op de beslissende slag van Armageddon (in “het dal der beslissing” – zie Joël 3:14, NBG). Zoals
202
wij reeds opmerkten (zie noot HS ), zullen bij de uitvoering van deze oordelen de heiligen nauw betrokken zijn. Zodat wij kunnen zeggen, dat “het oordeel van de heiligen” niet alleen het karakter van een “rechtsspraak” zal hebben, maar ook van een daarbij behorende “gerichtsvoltrekking”. Het één en ander maakt duidelijk, dat de God Die
wij dienen zó rechtvaardig is, dat Hij de HERinbezitneming van Zijn eigendom (de aarde) niet eerder zal gelasten
dan nadat een competent “gerechtshof van mensen (heiligen)” een daartoe strekkende uitspraak heeft gedaan!
(iets dergelijks komen wij tegen in Jesaja 5:3). Wellicht wordt deze uitspraak bedoeld in Openbaring 10:3-4 (het
203
spreken van “de 7 donderslagen” ) en in Openbaring 11:15 (de “luide stemmen in de hemel”).
204

Uit Openbaring 20:9 kunnen wij opmaken dat het Nieuwe Jeruzalem – “de geliefde stad”, “de legerplaats van de
heiligen”, de Bruidsgemeente – zich tijdens het 1000-jarig Rijk ook op aarde zal bevinden, zodat ongetwijfeld op
deze periode eveneens de (Bijbel)passages betrekking hebben die over deze “stad” handelen. Het zijn passages
die duidelijk beschrijvingen van GEESTELIJKE toestanden geven! Openbaring 21:23-24 vermeldt dat alle overige
205
heiligen zullen “wandelen in haar licht” en dat zij in deze “stad” de Drie-enige God zullen aanbidden. Diens tegenwoordigheid in de Bruidsgemeente (haar bekleed zijn met de volheid der Godheid lichamelijk) blijkt uit:
• de “Troon van God” (God de Vader),
• de “Boom des Levens” (God de Zoon) en
• de “rivier van het water des levens” (God de Heilige Geest).
Lees hiervoor Openbaring 2:7, 22:1-5 en 14-15.
Alle passages over het Nieuwe Jeruzalem hebben echter bovenal betrekking op de uiteindelijke “tijd van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde”, het “Koninkrijk van de Vader”, welke tijd nimmermeer zal eindigen, wanneer “God alles in allen zal zijn” (zie 1 Korinthe 15:28). De tijd van het 1000-jarig Vrederijk, het “Koninkrijk van de Zoon”, zal
een “voorstadium” zijn van de tijd van de nieuwe hemel en nieuwe aarde, de noodzakelijke rust (“sabbat”) na het
restauratiewerk van 6 dagen van 1000 jaar elk. Het paradijs zal weer op aarde nederdalen (zie Jesaja 35). Er zit
206
een zekere logica in waarom een 1000-jarig Vrederijk de “aioon” van de nieuwe hemel en nieuwe aarde moet
200
201

Zie noot 2.
Zie noot 166.

202

Overgenomen uit hoofdstuk 16 van deze studie:
de
De inleiding tot het UITGIETEN van de 7 fiolen van Gods toorn (de 3 en laatste serie OORDELEN) vinden wij in Openbaring
15. Ook hier komen wij de “geopende Tempel in de hemel” weer tegen (zie Openb. 15:5 – vergelijk dit met Openb. 11:19). Opmerkelijk is het, dat de 7 fiolen door 7 verloste mensenkinderen worden uitgegoten (zie Openb. 15:6). Het “smetteloos (SV: rein)
en blinkend linnen” in Openbaring 15:6 staat namelijk voor de “gerechtigheden (SV: rechtvaardigmakingen) van de heiligen” (zie
Openb. 19:8). Het is een aanwijzing ervoor, dat MENSEN zullen deelnemen aan de voltrekking van Gods oordeel over de goddeloze wereld. Tot de legermachten die met Christus zullen strijden in de slag van Armageddon zullen ook de miljoenen heiligen van alle eeuwen behoren (die dan al eerder opgewekt zullen zijn en, tezamen met de levend overgeblevenen, in een verheerlijkt lichaam, Jezus bij Zijn wederkomst tegemoet zullen gegaan zijn in de lucht). Lees 1 Korinthe 6:2a, 2 Thessalonicensen
1:10 en Judas 1:14. In hoofdstuk 18 van deze studie zullen wij nader ingaan op het zgn. “oordeel der heiligen”. De fiolen worden
aan de 7 (hemelse) heiligen uitgereikt door Jezus Zelf (zie Openb. 15:7). (noot H. Siliakus)
203
Zie noot 163.
204
Zie noot 33.
205
Zie noot 49.
206

Aioon = "Van beslissend belang is het nieuwe gebruik van aion dat we vinden in het Nieuwe Testament, waar we Christus
horen spreken van 'deze (huidige) aion', 'het einde van deze aion,' en 'de komende (toekomstige) aion.' Door te spreken over
'deze aion,' haar 'einde' en de 'komende aion,' geven we aan aion de betekenis van een beperkte tijd. Maar op dit punt kunnen
onze bevindingen met betrekking tot de Oud Testamentische betekenis van olam/aion ondersteunend zijn en ondersteund wor-
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voorafgaan. Het zou toch al te dwaas zijn als Christus Zijn met Zijn wederkomst heroverd bezit direct daarna zou
vernietigen! Zie voor dit onderwerp ook nog het schema van bijlage 8.

Bijlage 8:
De volwassenwording van de mensheid
sommigen koning

sommigen koning

allen koning

sommigen priester

allen priester

allen priester

2000 jaar
bedeling van Israël

2000 jaar
Gemeentelijke bedeling

1000 jaar
Vrederijk van Christus

oneindig
Nieuwe hemel en nieuwe
aarde

Schaduwkoninkrijk

Koninkrijk van de
Heilige Geest

Koninkrijk van de Zoon

Koninkrijk van de Vader

19.
Eindstrijd en eindoordeel
Over wat NA het 1000-jarig Rijk geschiedt, lezen wij in Openbaring 20:7-10 (HSV):
• “En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En
hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog (SV:
de Gog en de Magog), om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij
kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.
Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in
de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en
nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.”
Altijd blijkt weer, dat men moeite heeft met de in vers 8 bedoelde “volken die misleid worden”. Dat het in dit stadium
van Gods heilsplan nog zou gaan om afvallige kinderen Gods wordt, voorzover ik weet, (terecht) door geen enkele
Schriftonderzoeker aangenomen. Velen menen hier echter een duidelijke aanwijzing te vinden, dat er in de tijd van
het 1000-jarig Rijk ook nog goddelozen (of onbekeerden, aan welke benaming men ongetwijfeld de voorkeur zal
207
geven) op aarde zullen zijn (die dan tijdens het 1000-jarig Rijk nog tot bekering zouden kunnen komen, voornamelijk door de zendingsarbeid van de Joden, zeggen dezen dan). Deze “volken die misleid worden” (NA het 1000jarig Rijk wel te verstaan – noot AK) zullen zich, zo leert men dan, echter “geveinsd” aan Christus hebben onderworpen. De consequentie van deze (verkeerde) theorie is, dat wij het 1000-jarig Vrederijk als een “fiasco” zouden moeten beschouwen.
Het is echter allemaal helemaal niet zo moeilijk. De oplossing verschaft ons Openbaring 20:5 (HSV):
• “Maar de overigen van de doden (die niet bij de eerste opstanding waren, en dus niet tot degenen behoren die ‘in Christus’ ontslapen zijn – AK) werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren...”
NA het 1000-jarig Rijk vindt de tweede opstanding plaats, de opstanding van de ONrechtvaardigen, die door Jezus “de opstanding ter verdoemenis” genoemd wordt (zie Johannes 5:29). En het zijn de ontelbare scharen van onden. Het Nieuwe Testament geeft aan dat 'deze' en de 'komende' aion niet eenvoudig opeenvolgende 'tijden' zijn of 'perioden';
de komende aion, als een herstelde, herboren wereld, zal in de toekomst de huidige volledig vervangen, terwijl hij als een nieuwe 'horizon' van leven nu ook al aanwezig is." “Het Bijbelse gebruik van aion bracht mij tot de conclusie dat het woord verwijst
naar een 'geheel' van tijd, het begin en einde van wat wij niet kunnen 'zien' of 'definiëren', ook al weten we dat er een begin en
ook een einde is.” (Gedeelten uit: Een studie in de Griekse geschriften naar de betekenis van aion en aionios door Dr. Heleen
M. Keizer). Meer hierover, zie: http://www.hetbestenieuws.nl/artikelen/Sielaff/sielaff_keizer_aionen.htm (noot AK)
207
Ter verduidelijking het volgende:
Er zullen dus straks (NA het 1000-jarig Rijk) nòg volken op aarde zijn, die door satan zullen worden verleid. De vraag is gerechtvaardigd: “Vanwaar komen nu plotseling deze volken en wie zijn deze?” Plotseling, opeens, omdat wij weten, dat de vreselijke slachting bij Armageddon (zie Openb. 19), dan een einde heeft gemaakt aan het leven van ALLE goddelozen op aarde.
Geen ongelovigen zijn er dan dus meer… de aarde is dan gereinigd door catastrofen en cataclysmen, door bovennatuurlijke
gebeurtenissen; ze is dan klaar gemaakt voor de vestiging van het 1000-jarig Rijk en de heerschappij van Christus. En nu wordt
ons verteld, dat er alsnòg volken zijn op aarde! Om dit juist te verstaan, dienen wij even terug te gaan. Reeds eerder concludeerden wij terecht, dat er 2 opstandingen zijn, welke in Gods raadsplan gescheiden worden door het eerder genoemde 1000ste
jarig Rijk. De 1 opstanding (die van de rechtvaardigen) had plaats vóór de vestiging van dit 1000-jarig Rijk op aarde, en de
de
2 , en ook de laatste, NA ditzelfde 1000-jarig Rijk. Het is nu helemaal niet moeilijk te verstaan, dat NA dit 1000-jarig Rijk de onde
rechtvaardigen, de goddelozen, de “verlorenen” (zoals eerder genoemd) zullen opstaan uit hun graven (de 2 opstanding). Het
zijn dan ook déze mensen, die straks opstaan “tot verdoemenis”… En het zijn déze uit hun graven opgestane mensen, die door
hun oude “vriend”, hun leidsman, opnieuw zullen worden verleid. Waar zij hem, dit is de duivel en satan, voorheen altijd in hun
leven gediend hebben, zo zullen zij zich straks, op het eind der tijden, opnieuw scharen onder zijn bevelen. Opnieuw zullen zij
door de aartsvijand van God worden opgehitst en de “geliefde stad” omringen. Dòch hun poging wordt in één ogenblik vernietigd. Het vuur van God uit de hemel verslindt allen. (Uit hoofdstuk 20 van de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring van CJH Theys – zie noot 2). (noot AK)

Openbaring: “Dingen die (met) haast geschieden moeten”

57

rechtvaardigen en goddelozen, die alsdan uit hun graven zullen zijn opgestaan, die door de satan daarna – opnieuw – verleid worden (zie Openbaring 20:8). De satan zal namelijk eveneens na het 1000-jarig Rijk voor een korte tijd losgelaten worden (zie Openbaring 20:3 en 7).
De opgestane menigten van onrechtvaardigen – “de volken die misleid worden” – worden “de Gog en de Magog”
genoemd (zie Openbaring 20:8, SV), waarmee dus verwezen wordt naar de “oorlog van Gog” (zie Ezechiël 38 en
208
209
39 ), de wereldoorlog ten tijde van “het begin van de weeën (SV: smarten)” (zie Mattheüs 24:8), die voorafgaat
210
aan de Spade Regen-opwekking. Het gaat in Openbaring 20 zeer beslist niet over dezelfde oorlog als die van
Ezechiël 38 en 39. Niet alleen zijn de beschrijvingen en tijdsbepalingen van beide oorlogen niet te combineren,
maar bovendien is in Openbaring 20:8 “DE Gog en DE Magog” duidelijk een SYMBOLISCHE benaming, waarbij
het niet van belang is dat het bij “Gog” – uit Ezechiël 38 en 39 – eigenlijk om één persoon gaat (namelijk: de vorst over
de volkeren Magog, Mesech en Tubal – zie Ezechiel 38:2), waarom die naam niet aan een “mensenmassa” zou
kunnen worden gegeven, en het bij “Magog” – ook uit Ezechiël 38 en 39 – inderdaad om een mensenmassa, een volk,
gaat.
Wij moeten het zo verstaan: in een bepaald tijdsgewricht – dat uitloopt op de “oorlog van Gog” van Ezechiël 38 en
39 – zullen een werkelijke Gog (Agag ?) en de werkelijke Magogiërs tot symbolen worden van alle anti-Goddelijke
(ofwel: God vijandige) machten en mensenmassa’s.
Satan en de ontelbare aantallen goddelozen van ALLE tijden zullen zich na het 1000-jarig Rijk opmaken voor de
211
allerlaatste “eindstrijd” (de slag van Armageddon is een VOORLOPIGE eindstrijd). Zij zullen (volgens Openbaring
20:9) “de legerplaats van de heiligen” en “de geliefde stad” (d.i. de Bruidsgemeente, het Nieuwe Jeruzalem – zie
Openbaring 21:2, 9 en 10) omsingelen. Maar dan zal een vuur neerdalen van God uit de hemel, dat deze goddeloze scharen zal “verslinden”, dus vernietigen (zie Openbaring 20:9). Dan zal de tijd gekomen zijn, dat de satan
voorgoed wordt uitgeschakeld. Hij wordt in de "poel van vuur" (de Gehenna), de zgn. "hel" in de volksmond, geworpen, waar de antichrist en de valse profeet reeds gedurende de 1000 jaren zullen hebben verbleven (zie Openbaring 20:10).
Deze verbrande goddeloze mensenmassa’s (door “vuur van God uit de hemel” – zie Openbaring 20:9) wacht, tezamen met de menigten der heiligen, echter nog het oordeel, want… geen enkel mens belandt zonder een rechtsproces in de vlammen van de “poel van vuur” (in de volksmond vaak “hel” genaamd, terwijl de hel eigenlijk “de bewaarplaats of het dodenrijk” is van de gestorven goddelozen)! God is rechtvaardig! Dit rechtsproces is wat in de
212
eschatologie
“het laatste oordeel” of het “eindoordeel” genoemd wordt. Het wordt onder meer beschreven in
Openbaring 20:11-15 (HSV):
• “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel
weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan.
En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de
doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee
gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij
werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel
van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.”
Deze rechtszitting is niet iets wat al plaats vindt zolang er (nog) mensen sterven, maar het is een éénmalig gebeuren, dat zal plaatsvinden NA het 1000-jarig Rijk en onmiddellijk volgend op de laatste opstand en rebellie tegen
God. Op DIT ogenblik is er dus nog niemand in de “poel van vuur” geworpen (de zgn. “hel” in de volksmond). Alle
zielen van de gestorven goddelozen bevinden zich nu nog in een “huis van bewaring” (zie 2 Petrus 2:4+9), door de
213
Bijbel “de duisternis” (zophos ) genoemd (zie 2 Petrus 2:4). Hun lichamen zijn – net als de lichamen van de
rechtvaardigen – tot de dag van hun opstanding in het graf; maar… hun graf (beter gezegd: de “bewaarplaats” van
de onrechtvaardigen – AK) is de feitelijke “hel” (of: HOLte) = de sjeool (het Hebreeuwse woord) of hades (het Griekse woord).
Ook Mattheüs 25:31-46 beschrijft het “eindoordeel” (het “eerste” oordeel, bedoeld als rechtszitting, is het “oordeel
214
van de heiligen” – zie noot HS ). Uit de vergelijking met deze perikoop (d.i. het hiervoor genoemde gedeelte uit de Heilige
208

Zie noot 15.

209

Vermoedelijk de 3
Zie noot 63.

210

de

wereldoorlog. (noot AK)

211

De slag van Armageddon zal plaatshebben NA (ofwel: echt aan het eind) van de grote verdrukking, maar nog VOOR het
1000-jarig Rijk aanvangt. (noot AK)
212
Eschatologie = De leer van en/of de onderwijzing over het einde van de wereld en het laatste oordeel. (noot AK)
213
Zophos = Een Grieks woord dat “duisternis of “onderwereld” betekent; in de “zophos” verblijven ook – naast de “gevallen engelen” (volgens HS in ‘hoofdstuk’ 14 van deze studie) – de zielen van de ONrechtvaardige doden van alle tijden, waar zij wachten op hun opstanding en hun oordeel. (noot AK)
214
Overgenomen uit hoofdstuk 18 van deze studie (wel wat ingekort):
… Er zijn inderdaad TWEE oordelen of gerichten, één VOOR het 1000-jarig Rijk en één DAARNA (vraag b.). Het eerste is “het
oordeel van de heiligen”, dat plaatsheeft in de hemel, en wel nog vóórdat Armageddon begint (vraag a.), en het tweede (het
laatste) oordeel is “het grote eindoordeel van Jezus Christus”, dat waarschijnlijk ook in de hemelse sferen zal plaatshebben,
omdat de ONrechtvaardigen dan al geen lichaam meer zullen hebben (vergelijk Openbaring 20:9).
Het oordeel of gericht van Openbaring 20:4 en Daniël 7:22 is, net als het eindoordeel, in de eerste plaats een “rechtszitting”. …
(noot H. Siliakus)
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Schrift – AK) kunnen wij opmaken, dat Degene Die op de “grote witte troon” (zie Openbaring 20:11) zal zitten Jezus
Christus is. Zie ook nog Handelingen 17:31 en Romeinen 2:16.
ALLEN – rechtvaardigen en onrechtvaardigen – zullen eens voor “de rechterstoel van Christus” moeten verschijnen (zie Romeinen 14:10 en 2 Korinthe 5:10). Met de “doden” van Openbaring 20:12 en 13 zullen alleen de ONrechtvaardigen worden bedoeld. Hun lichamen zullen zijn verbrand door “het vuur van God uit de hemel“ (zie
Openbaring 20:9). Van de rechtvaardigen zal op dit tijdstip niet als over “doden”, maar als over “levenden” gesproken moeten worden.
Toch kunnen wij ook uit Openbaring 20 afleiden, dat het eindoordeel ALLE mensen betreft, zowel onrechtvaardigen als rechtvaardigen, want vers 15 (van Openbaring 20) veronderstelt ook de aanwezigheid van de mensen wier
namen WEL geschreven staan “in het Boek des Levens” bij dit eindgericht.
NOOT: Het oordeel over “de levenden en doden” waarvan in 2 Timótheüs 4:1 sprake is, is niet het eindoordeel,
maar het voorlopige oordeel (in de zin van gerichtsvoltrekking en niet als rechtszitting), dat voltrokken
wordt bij Jezus’ wederkomst (“in Zijn – zichtbare, lijfelijke – verschijning als Koning van Zijn Rijk”), in de
slag van Armageddon (zie Openbaring 11:15 en 19:11-21). Op dezelfde wijze wordt over deze afrekening
215
met de goddelozen bij de wederkomst gesproken in Openbaring 11:18 (zie noot HS ).
In Openbaring 20:13 wordt naar het schijnt gesproken over 3 plaatsen waaruit de onrechtvaardige doden afkomstig
zullen zijn: “de zee”, “de dood” en “het rijk van de dood” (deze vertaling van het Griekse woord “hades” in de HSV is beter/duidelijker dan het woord “hel” in de SV – noot AK). De zin hiervan is ons echter niet geheel duidelijk, maar zeker lijkt ons
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wel dat met "de zee" niet de watermassa’s bedoeld worden die wij kennen als zeeën en oceanen. Bedenk, dat
hier niet de tweede opstanding wordt beschreven! Het “geven” (in Openbaring 20:13) is geen “opstanding”, maar
een “voorgeleid worden”. Onder “de zee” zullen wij daarom zoiets als “de diepte” of “de afgrond” moeten verstaan
(vergelijk in dit verband Deuteronomium 30:13 met Romeinen 10:7). Hoewel dit geenszins vaststaat, zou het kunnen zijn dat de “doden uit de zee” de demonen zijn, de aardbewoners van de voortijd, die na hun lichamelijke op217
standing eveneens in de slag van Armageddon gedood zullen worden (zie noot HS ). Ook de gevallen engelen
215

Overgenomen uit hoofdstuk 16 van deze studie:
de
de
In Openbaring 11:15-19 lezen wij vervolgens over het schallen van deze 7 bazuin, het losbarsten van het 3 wee, het aanbrede
ken van de 3 en laatste en – voor satan, de antichrist en allen die met hen zijn – noodlottige fase van de grote verdrukking.
de
De voornaamste gebeurtenis die deze 7 en laatste bazuin brengt, is de wederkomst van Christus als de Koning de koningen
(zie Openb. 11:15 – Christus wordt Koning). Aan deze wederkomst gaat iets vooraf: de opstanding van de rechtvaardigen en
“het tegemoet gaan van Christus in de lucht” van alle heiligen, gebeurtenissen die door 1 Thessalonicensen 4:16 (in samende
hang met Mattheüs 24:31 en 1 Korinthe 15:52) ook verbonden worden met het weerklinken van de 7 bazuin. In Openbaring
ste
11:18 wordt deze opstanding bedoeld (de doden worden in zekere zin dàn al geoordeeld, want wie aan deze 1 opstanding
GEEN deel heeft, wordt gerekend tot de ONrechtvaardigen en zal ook “de tweede dood” moeten sterven – zie Openb. 20:6).
Het “loon” dat de heiligen ontvangen (en waarvan ook sprake is in Openbaring 22:12), is de “toegang (SV: ingang)” tot het 1000jarig Vrederijk van Christus (zie 2 Petrus 1:11). Dit 1000-jarig Vrederijk van Christus is echter niet hetzelfde Koninkrijk als “het
Koninkrijk van de Vader”, bedoeld in Mattheüs 25:34, want, zoals de aantekening “dat voor u bestemd (SV: bereid) is vanaf de
grondlegging van de wereld” al wil zeggen, dit laatste Koninkrijk moet beschouwd worden als het allerlaatste stadium van Gods
Raadsplan van Verlossing en daarom kan hier niets anders mee bedoeld worden dan de eeuwigheid van “de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde”, die NA het 1000-jarig Rijk aanbreekt). (noot H. Siliakus)
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Hoewel er natuurlijk in de loop der eeuwen ook redelijk wat gelovigen zijn die een zgn. zeemansgraf hebben ‘gekregen’,
daar zij (per boot of anders) op/in zee gestorven of verdronken zijn.
In de Studiebijbel staat er, als uitleg bij Openbaring 20 vers 13:
“Alle doden, waar zij zich ook bevinden, zelfs als zij zich op de bodem van de zee of diep in het dodenrijk bevinden, zullen voor
het gericht van God verschijnen om te worden geoordeeld. De zee, de dood en het dodenrijk worden hier voorgesteld als personen, die wat ze in bezit houden (de doden) moeten prijsgeven. Het niet begraven worden gold in Israël als een bijzondere
schande (zie 1 Kon. 14:11 en Jer. 8:1-3), het begraven van een dode gold dan ook als een hoge religieuze verplichting. Het niet
begraven kunnen worden (bijv. iemand wiens lichaam in het vuur was verbrand of die op zee de verdrinkingsdood was gestorven, dan wel er een zeemansgraf had gevonden), plaatste de gelovige jood voor een moeilijk probleem met het oog op de lichamelijke opstanding uit de doden op de Dag des Heren: want waar geen lichaam meer is, hoe zal dit opgewekt kunnen worden? Johannes geeft hierop geen antwoord. Wel maakt hij duidelijk dat iedereen opgewekt zal worden en niemand de dag des
oordeels zal kunnen ontlopen. Niemand is onbereikbaar voor Gods macht. Dat is enerzijds een troost voor wie God toebehoort,
anderzijds een bedreiging voor wie zich tegen Hem keert.” (noot AK)
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Overgenomen uit hoofdstuk 14 van deze studie:
Verspreid over heel de Schrift komen wij een aantal gegevens tegen, die het ons mogelijk maken om datgene wat er gebeurde
na de val van Lucifer min of meer te reconstrueren. Toen Lucifer, “een gezalfde, overdekkende cherub” (zie Ezech. 28:14, SV),
satan werd, heeft hij vele engelen in zijn val meegesleept. Noot: dit is NIET de val of nederwerping van satan op aarde, zoals
bedoeld in Openbaring 9:1 en 12:9.
Deze zgn. “gevallen engelen” zijn door God onmiddellijk na hun zondigen gevangen gezet in een “bewaarplaats”, in het Grieks
genaamd “tartarus” (een gedeelte van de “zophos”, een Grieks woord dat “duisternis of “onderwereld” betekent; in de “zophos”
verblijven ook de zielen van de ONrechtvaardige doden), waar zij zullen blijven “tot het oordeel”, na het 1000-jarig Rijk (zie 2
Petr. 2:4 en Judas 1:6). Satan onderging dit lot niet, waarschijnlijk omdat hij behalve hemelbewoner ook aardbewoner was (zie
Ezech. 28:13 – wij kunnen aannemen, dat ook dit “Eden van de voortijd” zich op aarde bevond). Satan sleepte in zijn val niet
alleen een deel van de engelen mee, maar ook alle aardbewoners van de voortijd (van de eerste schepping – zie Genesis 1:1).
Ook deze “voorwereldlijke”, intelligente, aardse wezens werden door God gestraft. De aarde werd verwoest (zie Genesis 1:2)
en daarbij werden zij van hun lichamen beroofd. Zij leefden sindsdien voort als (ontlichaamde) “boze geesten”, duivelen of demonen (zie Ef. 6:12). Hun overste is Beëlzebul, “de aanvoerder van de demonen” (zie Luk. 11:15), de Baäl-Zebub van het Oude
Testament (zie 2 Kon. 1:2-3, 6, 16). Maar hun “koning” is nog altijd de satan. Als “afgoden” laten zij zich door de heidenen dienen (zie 1 Kor. 10:20). Een groep uit deze duivelen, door Jezus “onreine geesten” genoemd, schijnt steeds op zoek te zijn naar
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worden namelijk tijdens het eindoordeel geoordeeld (zie 2 Petrus 2:4 en Judas 1:6), waarom dan deze demonen
niet? De “dood” en het “rijk van de dood” worden in Openbaring 20:13 in één adem samen genoemd. Kennelijk
gaat het hierbij niet om twee verschillende groepen, maar om één groep, namelijk alle goddeloze mensen, die zowel door de doodsmacht (“de dood”) als door de doodsstaat (“het rijk van de dood” of “het dodenrijk”, hun bewaarplaats) gevangen worden gehouden.
De Here zal als Rechter oordelen naar “hun werken” (zie Openbaring 20:12 en Mattheüs 25:34-46), zodat ook zij
die nooit van Christus hoorden op aarde verzekerd zijn van een rechtvaardige beoordeling (vergelijk Romeinen
2:12-16). Dit houdt echter niet in dat iemand die uitblonk in vriendelijkheid en goedheid, maar die Christus verwierp, vrijuit zal gaan en het eeuwige leven zal ontvangen! Zie Johannes 12:48, waar staat:
• “Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik
gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” (HSV)
Ook het verwerpen van Christus is een “werk”, een “boos werk”, waartegen het grootst mogelijke aantal
“goede werken” niet op kan wegen en dat dus onvermijdelijk een VERoordeling tot gevolg zal hebben. Ertegenover staat, dat de beoordeling naar de werken voor de christen met ondeugdelijke werken zal betekenen dat
hij of zij behouden zal worden, maar toch schade zal lijden (zie 1 Korinthe 3:10-15), dat wil zeggen: men zal met
een lagere plaats genoegen moeten nemen.
Is het niet vreemd dat de uitslag van het rechtsproces al van tevoren vaststaat? Wie vrijuit gaan (de rechtvaardigen) weten dit namelijk al VOOR het 1000-jarige Vrederijk – door hun deelhebben aan de eerste opstanding, zie
Openbaring 20:6 – en dus staat dan ook al vast wie verloren zijn. Ja, eigenlijk is al tijdens of in ieder geval aan het
eind van het aardse leven bekend wie behouden is en wie verdoemd. Daarom vindt er al bij de “eerste dood” een
scheiding plaats:
• de zielen van de rechtvaardigen gaan naar het paradijs,
• de zielen van de onrechtvaardigen naar de bewaarplaats in de duisternis.
Dit alles is echter niet vreemd, want de alwetendheid en de volmaakte rechtvaardigheid van God maken het onmogelijk dat de goeden nog met de kwaden lijden moeten nadat de “beslissingstijd” (d.i. het eerste aardse leven) al
voorbij is. De onvolmaakte mens stelt soms wel onschuldigen in verzekerde bewaring, maar zo’n vergissing kan en
zal God nooit begaan. Waarom moeten de rechtvaardigen dan nog wèl voor de oordeelsTROON verschijnen? Het
antwoord op deze vraag geven Romeinen 3:23-24 en Prediker 12:14 in samenhang. Ook de rechtvaardigen hebben gezondigd en ook zij zullen van hun zondige daden rekenschap moeten afleggen.
Na dit eindoordeel worden de onrechtvaardigen en goddelozen geworpen in de “poel van vuur” (zie Openbaring
20:15 en 21:8), de “tweede dood” (zie Openbaring 20:14), alwaar zij met de satan, de antichrist, de valse profeet,
de afvallige engelen (die dan ook geoordeeld zijn – zie Judas 1:6) en de demonen (zie Mattheüs 25:41 – en ook
de
nog Mattheüs 8:29 en de diverse opmerkingen hierover die eerder in dit 19 hoofdstuk gemaakt zijn) voor eeuwig
zullen verblijven (zie Mattheüs 25:46, Markus 9:43-48 en Jesaja 66:24). Ook “de dood” en “het rijk van de dood”
(van het Griekse woord “hades”, wat “de bewaarplaats” van de gestorven onrechtvaardigen en goddelozen is) worden in de “poel van vuur” geworpen. In dat “dodenrijk” (de bewaarplaats) zullen zich op dat ogenblik de verbrande
lichamen van de goddelozen bevinden, die dan misschien weer samengevoegd zullen worden met hun zielen. Dat
de “poel van vuur” vereenzelvigd moet worden met de brandende oude aarde lijkt niet waarschijnlijk, omdat er al
sprake is van deze poel vóórdat de aarde verbrandt (zie Openbaring 19:20) en omdat van de aarde dan gezegd
wordt dat hij VERBRANDT (zie 2 Petrus 3:10), terwijl de “poel van vuur” eeuwig brandt (zie Openbaring 20:10).

20.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
De “nieuwe hemel” en de “nieuwe aarde” komen NA het eindoordeel. De verwoesting van de oude aarde en
de oude hemel, die beide door de zonde zijn verontreinigd, en de schepping van de nieuwe hemel en aarde vormen de slotakte van Gods Raadsplan van Verlossing. De verwoesting schijnt al plaats te zullen hebben tijdens het
eindoordeel (zie Openbaring 20:11, waar staat dat “de aarde en de hemel voor Gods aangezicht wegvluchten”).
Over de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde lezen wij in Openbaring 21:1-8 (HSV):
• “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van
God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide
een “huis” (om in te wonen en tronen = te overheersen) en vindt dat in mensen, die zij (kunnen) overweldigen, gevangen nemen
en bezetten (d.i. in bezit nemen). Zulke mensen worden dan “door de duivel bezeten”, en daardoor gevangenen van de satan”
(zie Luk. 11:24-26). Alleen Jezus kan deze duivelen “uitwerpen” – alsook de waarachtige volgelingen van Hem, maar dan wel
“in Jezus’ Naam” – en de bezetenen dus bevrijden uit de klauwen van satan, zodat zijn macht over hen verbroken wordt. Waarschijnlijk zijn het met name deze “onreine geesten” of “demonen”, van wie van tijd tot tijd door God enigen naar de “afgrond”, de
“abyssus” gezonden worden (vergelijk Luk. 8:29-31), een bewaarplaats zoals de “tartarus”, eveneens gesitueerd in de “duisternis” (uit Lukas 8:32-33 moeten wij opmaken, dat dit heenvaren naar de afgrond niet plaats heeft als het bezeten “object” sterft).
Maar in tegenstelling tot de “tartarus” wordt deze “abyssus” (de afgrond) in de eindtijd ontsloten, waarna de erin opgesloten demonen nog eenmaal vrijkomen. Dit geschiedt aan het begin van de grote verdrukking en wordt dus beschreven in Openbaring
9:1 (het lijkt wel of dit dan een lichamelijke opstanding van demonen zal zijn). (noot H. Siliakus)
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stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: de tabernakel – ook wel heiligdom, tempel of woning genaamd) van God is
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God
zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei:
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst
heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven,
en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun
deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”
ste
Het laatste, 8 vers maakt duidelijk dat het 1000-jarige Rijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beslist niet te
ste
vereenzelvigen zijn, zoals sommigen toch nog denken, want dit 8 vers leert ons namelijk dat allen die deze nieuwe hemel en nieuwe aarde niet zullen beërven, terechtgekomen zullen zijn in de “poel van vuur”. Openbaring 20
heeft ons reeds geïnformeerd, dat de goddelozen in die “poel van vuur” geworpen zullen worden NA het 1000jarige Rijk en het eindoordeel, zodat het 1000-jarige Rijk onmogelijk hetzelfde kan zijn als de tijd van de “nieuwe
hemel” en de “nieuwe aarde” (die trouwens GEEN EINDE zal hebben [en dus EEUWIG is – AK]).
Tijdens het 1000-jarige Rijk, een begrensde periode, te beschouwen als een vóórstadium van de tijd van de “nieu219
we hemel” en de “nieuwe aarde”, is Jezus Christus – God de Zoon – Koning. Maar in de altijddurende periode
van de “nieuwe hemel” en de “nieuwe aarde” berust de heerschappij weer geheel en al bij God de Vader (zie bijlage 8 uit hoofdstuk 18, hieronder nogmaals toegevoegd – AK). Na het 1000-jarige Rijk en het eindoordeel is Jezus’ werk
geëindigd en zal Hij de gehele directe macht weer overdragen aan God de Vader (zie 1 Korinthe 15:24-29).

Bijlage 8:
De volwassenwording van de mensheid
sommigen koning

sommigen koning

allen koning

sommigen priester

allen priester

allen priester

2000 jaar
bedeling van Israël

2000 jaar
Gemeentelijke bedeling

1000 jaar
Vrederijk van Christus

oneindig
Nieuwe hemel en nieuwe
aarde

Schaduwkoninkrijk

Koninkrijk van de
Heilige Geest

Koninkrijk van de Zoon

Koninkrijk van de Vader
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De Bruidsgemeente, “het Nieuwe Jeruzalem”, daalt op de nieuwe aarde neer (zie Openbaring 21:2). Zij wordt
hier ook genoemd: “de Tabernakel (d.i. als tempel, woning of woonplaats) van God” (zie Openbaring 21:3). Alle volkeren
der overige zaligen zullen voortgaan “in haar licht te wandelen” (zie Openbaring 21:24-26).
Openbaring 22:1-5 vertelt ons, dat het verkwikkende “water des levens” van de Heilige Geest voortdurend zal
vloeien vanuit “Gods Troon” en die van Jezus, als “het Lam” (Die Zich, voor ons behoud, liet ‘slachten’ – AK) (zie vers 1):
• “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en
van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond
zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de
bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En
de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en
ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.”
Volledige, altijddurende gezondheid zal de gemeenschap met de Boom des Levens, Jezus Christus, brengen (zie
Openbaring 22:2 en ook nog Openbaring 2:7) aan alle “volken” (een betere vertaling dan “heidenvolken” – het gaat
hier namelijk niet om onbekeerden, maar om de volken van zaligen). Wonderbare rust en vrede zal er gekend worden, maar GEEN ledigheid: de heiligen zullen voor eeuwig als koningen "heersen" (HSV: “regeren” – zie Open221
baring 22:5) en op volmaakte wijze meewerken aan de onderhouding van Gods scheppingswerk.
De allerlaatste “zaligheid” waarover het Woord van God spreekt, is die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
(zie Openbaring 22:14). Zij is weggelegd voor allen die de geboden Gods bewaren.
Amen.
218
219
220

Zie noot 7.
Zie noot 49.
Zie noot 33.

221

Heersen of regeren over wie? Volgens mij ook over de volgende (nieuwe ?) mensheid. Waarbij we bij het woord “heersen”
of “regeren” vooral moeten denken aan de volmaakte Goddelijke liefde, leiding en wijsheid waarin dit “leidinggeven” zal plaatsvinden. Lees Jesaja 65:17-25, dat gaat over ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’. Vers 20 vermelden wij hier alvast:: “Daar
zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge
man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.” (noot AK)
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Bijlage 9:
De profetische samenhang van het boek Openbaring
Eschatologische data:

222

Begin der Smarten/Weeën
Spade Regen-opwekking
ste
1 wederkomst en Bruiloft van het Lam
Geboorte v/d mannelijke zoon
Tussentijd
Wegrukking v/d mannelijke zoon
Val van satan
Wegname v/d Bruidsgemeente
ste
Grote verdrukking (1 fase)
de
Grote verdrukking (2 fase)

de

Grote verdrukking (3 fase)
de
2 wederkomst en Armageddon
1000-jarig Rijk
Eindstrijd
Eindoordeel
Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Openbaring, hoofdstuk:
2:1-29, 3:1-22, 5:8-9, 6:1-17
2:17, 3:8+18, 10:2, 11:1, 12:1, 14:14-16, 22:11+17
1:9-20, 2:5+16, 3:3+4-5+11+12+20+21, 8:1, 12:1, 16:15,
19:6-9, 21:2+9-27
7:1-8, 12:2-5, 14:3-5, 21:12
8:2-5+6-13, 10:8-11, 17:10c-d
12:5
9:1, 12:7-12, 13:1
3:10, 12:6+13-16
9:2-12, 17:11-13
3:16, 6:11, 7:9-17, 9:13-21, 11:2+3-14, 12:17, 13:1-18(vooral
4b+7a-b +15), 14:6-13(vooral 12-13), 15:2, 17:1-10(vooral
6)+15+16-18, 18:1-24 (vooral 24), 19:1-5, 20:4+6
10:1-7, 11:15-19, 15:1-8, 16:1-16, 20:4a
1:7, 2:11+25-27, 11:17+18, 12:5a, 14:1-5+18-20,
16:12+15+17-21, 17:14, 19:11-21, 20:1-3+6, 22:12+15
2:7, 5:10, 20:4+6, 21:24, 22:1-5+14-15
20:5+7-10
20:11-15, 21:8
2:7, 21:1-7+9-27(vooral 24), 22:1-5+14-15
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Eschatologische data = Uitleg over de verwachting en/of periode van de verschillende fases die ‘het einde van de wereld’ en
‘het laatste oordeel’ aangeven. (noot AK)
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NOOT:
Voor uw gemak voegen we hieronder een overzicht toe, zodat u gemakkelijk kunt zien waar de –
tussen mei 2011 & januari 2014 – los uitgegeven delen van deze studie over gaan:
(Deel 1)
Voorwoord
1. Het Bijbelboek Openbaring
2. De datering van de beschreven gebeurtenissen
3. De tafereelsgewijze opbouw
• Bijlage 1: De taferelen van het boek Openbaring en hun tijdmarkering
(Deel 2)
4. Het begin van de smarten
5. De Gemeente (vlak) VOOR de Spade Regen-tijd
• Bijlage 2: Het verband tussen de 7 Gemeenten of de ontwikkeling van de scheiding in de Gemeente van
de laatste dagen
(Deel 3)
6. De Spade Regen-opwekking
7. Het herstel van Israël
• Bijlage 3: Het verband tussen het herstel van Israël en de Spade Regen-opwekking
(Deel 4)
ste
8. De 1 wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
• Bijlage 4: De plaats van de Bruiloft van het Lam tussen de zegels en de bazuinen
(Deel 5)
9. De geboorte van de mannelijke zoon
(Deel 6)
10. De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
(Deel 7)
11. De wegrukking van de mannelijke zoon
12. De val van satan en het begin van de grote verdrukking
(Deel 8)
13. De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
(Deel 9)
ste
14. De 1 fase van de grote verdrukking
(Deel 10)
de
15. De 2 fase van de grote verdrukking
• Bijlage 5: De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de grote verdrukking
(Deel 11)
de
16. De 3 en laatste fase van de grote verdrukking
• Bijlage 6: De verschillende betrekkingen tussen zegels, bazuinen en fiolen/schalen
(Deel 12)
de
17. De 2 wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
• Bijlage 7: Spiegeling van de heilsgeschiedenis in de eindtijdgeschiedenis
(Deel 13)
18. Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
• Bijlage 8: De volwassenwording van de mensheid
(Deel 14)
19. Eindstrijd en eindoordeel
20. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
• Bijlage 9: De profetische samenhang van het boek Openbaring

Deze 14 losse delen kunt u vinden op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com
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