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Gebed tot herstel van Israël 

Psalm 80 

Herder Israëls, neem ter ore! Gij, die Jozef leidt als schapen, 
Gij, die op de cherubs troont, verschijn in lichtglans. 

  Wek uw sterkte op voor Efraïm, Benjamin en Manasse; 
en kom tot onze verlossing. 

  O God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. 
  Here, God der heerscharen, hoelang brandt uw toorn tegen het gebed van uw volk? 

  Gij hebt hen tranenbrood doen eten, hen tranen doen drinken in overvloed. 
  Gij hebt ons tot een twistappel voor onze naburen gesteld, 

en onze vijanden bespotten ons. 
 O God der heerscharen, herstel ons,  

doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. 
 Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,  
Gij hebt volken verdreven en hem geplant. 

 Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. 
 Bergen waren met zijn schaduw bedekt, en ceders Gods met zijn twijgen; 
 hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, zijn scheuten tot aan de Rivier. 

 Waarom hebt Gij zijn muren doorbroken,  
zodat ieder die langs de weg voorbijgaat, ervan plukt, 

 het everzwijn uit het woud hem afvreet, en wat op het veld zich roert, hem afweidt? 
 O God der heerscharen, keer toch weder, 

aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, 
 de stek die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die Gij U hebt grootgebracht. 
 Als afval is hij met vuur verbrand; door uw dreigende aanblik gaan zij te gronde. 

 Uw bescherming zij over de man van uw rechterhand,  
over het mensenkind dat Gij U hebt grootgebracht. 
 Dan zullen wij niet van U wijken; maak ons levend,  

dan zullen wij uw naam aanroepen. 
 Here, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, 

 opdat wij verlost worden. 

******* 

 
 
 

Algemene noot:  

1. Als er geen bronvermelding aan het eind van de Bijbeltekst staat, dan is deze overgenomen uit de NBG-
vertaling van 1951. Natuurlijk kunt u, naar wens, altijd een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.  

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

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

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

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

 

Nieuwe opmaak: augustus 2011 
 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van  onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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1. 
Inleidend woord 

Gods profetische beloften, gegeven aan Zijn volk Israël. 
Gen. 12:1-3 De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis 
naar het land, dat Ik u wijzen zal;  2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot ma-
ken, en gij zult tot een zegen zijn.  3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en 
met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 

God zou Abram tot een groot volk maken en hem tot zegen zijn. 

Gen. 15:5 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, 
indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn.  

Het nageslacht (zaad) van Abram zou via zijn zoon Izaäk, tot ontelbaar  uitgroeien. 

Gen. 15:18 Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik 
dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat.  

Abrams nakomelingen zouden volgens bovenstaande Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou 
zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. 

Over de vervulling van deze profetieën handelt hoofdstuk 5.  

Toen Abram en Saraï van Godswege naamsveranderingen ondergingen en voortaan Abraham en Sara zouden he-
ten, gaf God de belofte, dat hun zoon Izaäk tot volken  uit zou groeien. 

Gen. 17:4-8 Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken 
worden;  5 en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een 
vader van een menigte volken gesteld heb.  6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en 
koningen zullen uit u voortkomen.  7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun 
geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.  8 Ik zal aan u en uw nage-
slacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting 
geven, en Ik zal hun tot een God zijn.  

Gen. 17:15-16 Verder zeide God tot Abraham: Wat uw vrouw Saraï betreft, gij zult haar niet Saraï noe-
men, maar Sara zal haar naam zijn.  16 En Ik zal haar zegenen, en ook zal Ik u uit haar een zoon schenken, 
ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal; koningen van volken zullen uit haar voortkomen.  

Over de vervulling van deze profetie handelt hoofdstuk 4. 

Alle volken zouden in Abraham gezegend worden. 

Gen. 18:17-18 En de Here dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?  18 Abraham immers 
zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend wor-
den; 

Over de vervulling van deze profetie handelt hoofdstuk 3. 

Gods belofte aan David (een afstammeling van Abraham): zijn nakomeling zou eeuwig heersen op Israëls troon. 

2 Sam. 7:12-13 Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste zijt gegaan, dan zal Ik uw 
nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en Ik zal zijn koningschap bevestigen.  13 Die zal mijn naam 
een huis bouwen, en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen . 

Mijns inziens is deze profetie vervuld in Jezus Christus,  een Zoon (Nazaat) van David. 

Luk. 20:41-44 Maar Hij (Jezus) zeide tot hen: Hoe kan men zeggen, dat de Christus een zoon van David 
is?  42 Want David zelf zegt in het boek der Psalmen: De Here (God) heeft gezegd tot mijn Here (Jezus): Zet U 
aan mijn rechterhand,  43 totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.  44 David 
noemt Hem (Jezus) dus Here; hoe kan Hij dan zijn zoon zijn? 

Naar de Geest was Jezus de Zoon van God, en naar Zijn lichaam een Zoon (Nazaat) van David. 

Jes. 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn 
schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.  

Wij kunnen er zeker van zijn, dat God al Zijn beloften  te Zijner tijd in vervulling zal doen gaan. 

2 Kor. 1:20 Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: 
Amen (d.i. het zij zo!), tot eer van God door ons.  
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2. 
De 70 jaarweken van Daniël 9 

Gods bemoeienis met Daniëls volk, nadat zij van koning Darius van Perzië toestemming 
kregen tot verdere herbouw van Jeruzalem en de tempel. 

 Dan. 9:24-27 Zeventig weken  zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te vol-
eindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, 
gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.  25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat 
het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven we-
ken; en tweeënzestig weken  lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk 
der tijden.  26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; 
en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal 
zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.  27 En 
hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week  lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en 
spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de vol-
einding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is 

Deze 70 jaarweken of 490 jaar, gedurende welke God bemoeienis zou hebben met de Joden, Daniëls volk, om een 
“eeuwige gerechtigheid” over dit volk  aan te brengen, werden na 69 (d.i. 7 + 62) jaarweken of 483 jaar onderbro-
ken , omdat de Joden hun Messias verwierpen en Hem daarna kruisigden. 

Jezus werd op Zijn 33ste jaar gekruisigd en gedood. 

Terugrekenend begonnen de 70 jaarweken dus in 483 jr. – 33 jr. = 450 jaar voor Christus. Toen werd onder koning 
Darius, na de eerste strubbelingen, veroorzaakt door de plaatselijke machthebbers onder de Samaritanen, waarlijk 
verder gebouwd aan Jeruzalem en aan de tempel (zie Ezra, de hoofdstukken 5 en 6). 

Na de kruisiging van Jezus Messias werd van Godswege een tijdsbedeling van ca. 2000 jaar van Gemeentelijke 
genade voor de heidenen, tussen de 69ste en 70ste jaarweek, ingevoegd. God zou Zich pas na deze genadebede-
ling, bestemd voor de heidenen, gedurende 1 jaarweek van 7 jaar, weer met het volk van Daniël bemoeien, als de 
tijden voor de heidenen vervuld zijn. 

De vijgenboom is het symbool van het politieke leven van de Joden, van Israël. Jezus vervloekte de boom en hij 
verdorde, omdat die boom geen vrucht gaf. De geestelijke betekenis hiervan is: de Joodse leiders verwierpen Hem 
als hun Messias, waardoor God Zijn bemoeienis met de Joden beëindigde.  

Mark. 11:12-14 En de volgende dag, toen zij van Betanië kwamen, werd Hij hongerig.  13 En toen Hij van 
verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan vinden zou. 
En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen.  14 En Hij ant-
woordde en zeide tot hem. Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid! En zijn discipelen hoorden het. 

Maar, als de tijd van (2000 jaar genade voor) de heidenen ten einde loopt, gaat de Here God Zijn bemoeienis met 
de Joden, met Israël, hervatten. Symbolisch staat hiervoor de gelijkenis van de weer uitspruitende vijgenboom. 

Matth. 24:32-35 Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de blade-
ren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.  33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, we-
ten, dat het nabij is, voor de deur.  34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat 
dit alles geschiedt .  35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voor-
bijgaan.  

Amos 9:11-12 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren 
dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds,  12 op-
dat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van 
de Here, die dit doet. 

Luk. 21:24b Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld 
zijn.  

Hand. 15:16-17 Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daar-
van is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten,  17 opdat het overige deel der men-
sen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen 
doet, 

Rom. 11:25-26 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit ge-
heimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,  26 
en aldus zal gans Israël  behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal 
goddeloosheden van Jakob afwenden. 
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De laatste jaarweek van Daniël 9:27 
Welke activiteiten geschieden door Jezus, het Lam van God, en Zijn dienstknechten gedurende de laatste jaar-
week van de laatste 7 jaren vóór Zijn lichamelijke wederkomst die de strijd/oorlog van Armageddon (zie Openb. 
16:16) in zal luiden? 

Dan. 9:27 En hij zal velen het verbond versterken één week (d.i. 7 jaar); en in de helft van de week 
(d.i. na 3½ jaar opwekking) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en op-
standing van het Lam, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en over de gruwelijke 
vleugel (d.i. de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten 
zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste. (SV) 

In bovenstaande tekst lezen we: Hij, dat is Jezus, de Engel van het Bloedverbond, zal velen het (Bloed)verbond 
versterken een (jaar)week; en in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen 
ophouden (dit wijst op Golgotha – zie Dan. 12:11 en 2 Kor. 4:10-11). Met andere woorden: de genadetijd zal na de 
eerste helft van Daniëls jaarweek voor de wereld ophouden.  

1. 
Hij zal voor velen het (Bloed)verbond versterken  gedurende deze laatste 7 jaar van Gods bemoeienis met Zijn 
volk. Dit slaat ook op de grote wereldwijde opwekking, die in deze eerste helft van 3½ jaar geschieden zal, waarbij 
een ontelbaar aantal zielen  voor Gods Koninkrijk gewonnen zal worden. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 4.  
Ook de grote Exodus uit de wereld van alle 12 stammen van Israël (zie noot1) naar Kanaän gebeurt in deze eer-
ste helft van 3½ jaar van de laatste jaarweek, wat behandeld wordt in hoofdstuk 5. 

Openb. 7:9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen 
en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in 
hun handen. 

Hos. 3:4-5 Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zon-
der offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim.  5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de 
Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in de dagen der 
toekomst (d.i. de eindtijd). 

2. 
In de helft van deze laatste jaarweek, als de grote verdrukking aan zal vangen, zal het Lam van God het slachtof-
fer en spijsoffer, het Bloedverbond en de genadetij d, voor de heidenen doen ophouden , behalve voor Israël. 
Dan zal de antichrist gedurende de laatste 3½ jaar (d.i. 42 maanden) wereldheerschappij hebben, behalve over Is-
raël.  

Jer. 30:11 Want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal met alle vol-
ken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar 
recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.  

Openb. 13:5 En hem (de antichrist) werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen 
spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang  te doen.  

Dan zal het Lam Zijn Goddelijke heerschappij over Israël voeren door middel van Zijn 2 getuigen, Mozes en Elia. 
Mozes als de zichtbare en aardse regent van dan nog onzichtbare Koning Jezus, en Elia als de geestelijke verte-
genwoordiger van de dan nog onzichtbare Hogepriester. 

Openb. 11:3-12 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalf-
honderd zestig dagen (d.i. 42 maanden) lang.  4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het 
aangezicht van de Here der aarde staan.  5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun 
mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden.  
6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profete-
ren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei 
plagen, zo dikwijls zij willen. 7 En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit 
de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.  8 En hun lijk zal liggen 
op de straat der grote stad (Jeruzalem), die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here 
gekruisigd werd.  9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve 
dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.  10 En zij, die op de aarde wonen, zijn blij-
de en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de 
aarde wonen, gepijnigd hadden. 11 En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en 

                                                 
1 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wi j 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 en 
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk , namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus 
rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel 
van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). 
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zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden.  12 En zij hoorden een 
luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en 
hun vijanden aanschouwden hen. 

Mal. 3:4-5 Dan zal het (spijs)offer (de geestelijke spijze, nl. hun woordbediening in de kracht van de Heilige Geest) 
van Juda en van Jeruzalem de Here aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren.  5 Ik 
zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, te-
gen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de 
vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de Here der heerscharen. 

Dan. 2:44 Maar in de dagen van die koningen (de 10 regeringsleiders in Europa) zal de God des hemels 
een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen an-
der volk meer zal overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar 
zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 

3. 
In de laatste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9 zal de “gruwelijke vleugel”, de antichristelijke wereld, ver-
woest worden door de fiooloordelen van het Lam van God, die met de strijd van Armageddon bij de wederkomst 
van de Here Jezus Christus besloten zullen worden. Dan zal de antichristelijke wereld totaal verwoest worden om 
plaats te maken voor het volk van God van alle tijden, de koningen van de opgang der zon, opdat zo het 1000-
jarige Rijk van Koning Jezus gevestigd en bevolkt zal worden. Deze materie wordt behandeld in hoofdstuk 7. 

Openb. 16:12 En de zesde (engel) goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droog-
de op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. 

Mal. 4:1-3 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen 
die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der 
heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.  2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der 
gerechtigheid (beeld van de Goddelijke natuur) opgaan , en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uit-
gaan en springen als kalveren uit de stal.  3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder 
uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen. 

3. 
De politieke herrijzenis van het huis Israëls 

Gods teruggave in de eindtijd van de oorspronkelijke identiteit van de 10 “verloren”  
stammen. 

Ezech. 37:1-14 De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette 
mij neer in een dal; dat was vol beenderen.  2 Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen 
in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor.  3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen 
deze beenderen herleven? En ik zeide: Here Here, Gij weet het.  4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze 
beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren.  5 Zo spreekt de Here Here tot 
deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven;  6 Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen 
komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here 
ben.  7 Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een 
beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden;  8 ik zag toe, en zie, er 
kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen.  9 Daarop 
zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: 
kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven.  10 Toen profeteerde ik, 
zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een ge-
weldig groot leger.  11 Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls . 
Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan.  12 Daarom 
profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal  u uit uw graven doen op-
komen, o mijn volk, en u brengen naar het land Isra ëls.   13 En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer 
Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk.  14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij 
herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, 
luidt het woord des Heren. 

Dit is een profetie van de begraafplaats van het huis Israëls en zijn politieke opstanding temidden van de volkeren 
van de laatste dagen. Deze dorre doodsbeenderen zijn uitdrukkelijk door God het gehele huis Israëls  genoemd. 
Als Gods Woord het heeft over “het huis Israëls”, dan wordt daarmee de 10 nu “verloren” stammen van Israël2 be-
doeld, evenals met “het huis Juda”, de stammen Juda, Benjamin en Levi worden bedoeld, later “Joden” genoemd. 

Het huis Juda (de Joden) heeft zijn identiteit, ondanks verbanning, vervolging en verstrooiing over de gehele we-
reld, weten te behouden. Het huis Israëls heeft zijn identiteit verloren en is als het ware opgelost in de massa der 
volkeren. Het is voor het oog van de mensheid  verloren gegaan. 

                                                 
2 Zie noot 1. 
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Deze profetie, door Ezechiël gegeven, zegt ons, dat deze identiteit door God aan het huis Israëls, aan de 10 
stammen, zal worden teruggegeven. Wat bij de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. 

Mark. 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle 
dingen zijn mogelijk bij God . 

Wanneer zal deze teruggave van identiteit van het huis Israëls geschieden?  
Het zal geschieden ten dage, dat de Here God in het Midden-Oosten, in het gebied van de rivier van Egypte tot 
aan de Eufraat toe, dorsen zal door middel van de oorlog van Gog en Magog ,3 vermeld in Ezechiël 38 en 39, 
waarna het land Kanaän zal gezuiverd zijn van de Arabieren, die het land in de periode na de verbanning door de 
Romeinen hebben bezet. Deze hoofdstukken, die over deze oorlog van Gog en Magog handelen, volgen in het Bij-
belboek Ezechiël direct op deze profetie van het herstel van het huis Israëls, van de geestelijke opstanding van de 
“dorre doodsbeenderen”. 

Jes. 27:12-13 Maar het zal te dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de Rivier (de 
Eufraat) af tot de Beek van Egypte toe, en gij zult ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls.  13 En het 
zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het 
land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Here op de 
heilige berg te Jeruzalem. 

Deze teruggave van de verloren identiteit van de 10 stammen van Israël zal gebeuren door middel van een grote 
bazuin . De stem van de Aartsengel, de almachtige Geest van de Here God, zal dan net als bij de opstanding der 
rechtvaardige doden (zie 1 Thess. 4:16) door heel de wereld  klinken, waardoor het geestelijk slapende volk van 
het huis Israëls, waar ze zich in de wereld ook bevinden, wakker zal worden geschud. Hierdoor zal het volk van het 
huis Israëls zich bewust worden van zijn oorspronkelijke identiteit , dat het heeft verloren, en wederkeren uit alle 
landen in de wereld  naar Kanaän. Zie hiervoor hoofdstuk 5. 

Een samenbindende macht  onder mensen om hen tot één volk te maken, is de eenheid van taal . Eens heeft 
God deze samenbindende macht onder de mensen moeten verbreken in de tijd, waarin Hij de mensen moest 
dwingen zich over de wereld te verspreiden, toen de mensen in Babel onder Nimrod die toren gingen bouwen, die 
tot in de hemel moest reiken. Hij bracht een spraakverwarring onder die mensen teweeg, zodat ze elkaar niet 
langer verstonden. Nu moet Hij de vele mensen, die door die 10 stammen in die duizenden jaren zijn gevormd en 
die temidden van vele volkeren hebben geleefd en zich ermee hebben geïdentificeerd, wederom verenigen tot één 
volk . Het ligt voor de hand, dat God de taalbarrière door een talenwonder opheft, zodat men in die korte tijd, die 
nog rest (namelijk 7 jaar) met elkaar kan communiceren en samen kan werken als één volk. Om dit te bereiken 
binnen korte tijd moet het wonder van de spraakverwarring herhaald worden, maar dan in omgekeerde wijze. De 
eenheid van taal  onder de Israël-volkeren is dan een samenbindende kracht om hen tot één volk te maken. Wel-
licht zal die taal dan het Hebreeuws  zijn. 

Dit denkbeeld wordt niet direct onderbouwd door een Schriftplaats, maar vloeit logischerwijze voort uit het herstel 
van heel  Israël (het huis Juda en het uit vele volkeren en tongen verzamelde huis Israëls) tot één volk  binnen zo’n 
korte tijd als de 7 jaar van de laatste jaarweek van Daniël 9:27 is. Evenwel staat er in Ezechiël 37:10 dat het gehe-
le huis Israëls (de voorheen verloren 10 stammen) na hun politieke opstanding en na teruggave van hun oorspron-
kelijke identiteit door God werd geformeerd tot een geweldig groot leger.  Een leger is geen ordeloze massa men-
sen, maar een eenheid, die orde kent en onder bevelvoering staat van generaals en andere commandanten, waar 
eenheid van taal voor noodzakelijk is. Indirect vormt deze Schriftplaats dus toch een onderbouwing van dit denk-
beeld.  

Ezech. 37:15-28 Het woord des Heren kwam tot mij: 16 Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf 
daarop: voor Juda en de Israëlieten die daarbij behoren; neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor 
Jozef (het stuk hout van Efraïm) en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort;  17 voeg ze dan aan elkander tot 
één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden.  18 Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons 
niet meedelen, wat gij daarmee bedoelt?  19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik neem het stuk 
hout van Jozef (dat aan Efraïm toebehoort) en van de stammen Israëls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het 
stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zij één zijn in mijn hand.  20 Terwijl de stukken hout die gij 
beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn,  21 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Is-
raëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en 
hen naar hun land brengen.  22 En Ik zal hen tot een volk maken in het land, op de bergen Israëls, en een ko-
ning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee ko-
ninkrijken.  23 Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredin-
gen, maar Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat zij 
Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn.  24 En mijn knecht David (beeld van de Here Jezus) zal 
koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en 
naarstig mijn inzettingen onderhouden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven 
heb en waarin hun (voor)vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kinds-
kinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn.  26 Ik zal met hen een 
verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen ver-
meerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.  27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal 

                                                 
3 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Gog en Magog – De Russische Opmars ”.  
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hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.  28 En de volken zullen weten, dat Ik, de Here, het ben 
die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. 

Gij, volk van Israël, ontwaak!  
Het is, volgens Gods Woord, het volk, dat in het land van Assur (Assyrië) verloren is gegaan na zijn ballingschap 
uit noordelijk Kanaän door de koning van Assur in 732 vóór Christus (zie Jes. 11:11). Dit volk, de 10 stammen van 
het huis Israëls, zal in het eind der tijden, verborgen voor de wereld, zijn uitgegroeid tot een menigte van  volke-
ren , zoals beloofd aan Abraham en Sara.  

Gen. 17:4 Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken 
worden;  

Gen. 17:16 En Ik zal haar zegenen, en ook zal Ik u uit haar een zoon schenken, ja, Ik zal haar zege-
nen, zodat zij tot volken worden zal; koningen van volken zullen uit haar voortkomen.  

Zonder deze alsdan teruggegeven oorspronkelijke identiteit, en het besef ervan, zal de vervulling van de profetie, 
die wij in Jesaja 11:14 lezen, niet plaats kunnen vinden. 

Jes. 11:12-14 En Hij (Jezus, de Verlosser en Zaligmaker) zal een banier opheffen voor de volken, en de ver-
drevenen van Israël (de 10 “verloren” stammen) verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van 
de vier einden der aarde.  13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en zij die Juda benauwen, zullen uit-
geroeid worden; Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen.  14 Westwaarts zul-
len zij de Filistijnen (de huidige Palestijnen) op de schouder vliegen, samen zullen zij de stammen van het Oosten 
plunderen; naar Edom en Moab zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten (Amman, de huidige Jordaniërs) 
zullen hun onderhorig zijn. 

4. 
De geestelijke ontwikkeling van Israël, in het bijzonder in de eerste helft van  

Daniëls laatste jaarweek. 

Eenmaal gekerstend zal heel Israël een zegen zijn voor heel de wereld, zoals door de Here 
God aan Abraham geprofeteerd (zie Gen. 18:17-18). 

Een deel van het huis Israëls en het huis van Juda zal in de eindtijd gekerstend (d.i. tot het christendom bekeerd) 
worden. Hiertoe zijn ze door de Heer gebracht in bange, benauwende tijden. Hij zal Zijn dienstknechten zending 
doen bedrijven onder de onbekeerde Israëlieten om ze brengen tot het geloof in Joshua Ha Massiah. 

Jes. 26:9b Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik 
U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. 

Jes. 41:8-20 Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abra-
ham,  9 gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij 
zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad;  10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, 
want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.  11 Zie, allen 
die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, 
worden als niets en komen om;  12 gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij wor-
den als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren.  13 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw 
rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.  14 Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben 
het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.  15 Zie, Ik stel u tot een 
scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot 
kaf maken.  16 Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult 
juichen in de Here, u beroemen in de Heilige Israëls.  17 De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar 
het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de Here, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, zal hen niet 
verlaten.  18 Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de 
woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen.  19 Ik zal in de woestijn ceder, acacia, 
mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en dennenboom planten,  20 opdat men zie 
en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige Israëls 
het geschapen heeft. 

Jes. 42:1-19 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik 
heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.  2 Hij zal niet schreeuwen noch zijn 
stem verheffen, noch die op de straat doen horen.  3 Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende 
vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren.  4 Hij zal niet kwijnen en niet geknakt 
worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wach-
ten.  5 Zo zegt God, de Here, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat 
daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wande-
len:  6 Ik, de Here, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond 
voor het volk, tot een licht der natiën:  7 om (geestelijk) blinde ogen te openen, om gevangenen (van satan) uit de 
(geestelijke) kerker te leiden, uit de gevangenis wie in (geestelijke) duisternis gezeten zijn.  8 Ik ben de Here, dat is 
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mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden (afgods)beelden.  9 Het 
vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen.  10 
Zingt de Here een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die de zee bevaart en haar volheid; gij kust-
landen en hun bewoners.  11 Laten de woestijn en haar steden de stem verheffen, de dorpen waar Kedar 
woont; laten de rotsbewoners jubelen, laten zij van de top der bergen juichen.  12 Laten zij de Here eer geven 
en zijn lof in de kustlanden vermelden.  13 De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijd-
lust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden.  
14 Ik heb van oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik schreeuwen als een barende 
vrouw;  15 Ik zal snuiven en hijgen tegelijk. Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal Ik doen 
verdorren; Ik zal rivieren tot land maken en plassen zal Ik doen opdrogen.  16 En Ik zal de (geestelijk) blinden 
leiden op een weg die zij niet kenden; op paden die zij niet kenden, zal Ik hen doen treden; Ik zal de (geestelijke) 
duisternis voor hen uit tot licht maken en de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die Ik doen zal 
en die Ik niet zal nalaten.  17 Zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd worden, die op gesneden beelden 
vertrouwen; die tot gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden.  18 Gij (geestelijk) doven, hoort, en gij (geeste-
lijk) blinden, slaat uw ogen op om te zien.  19 Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend? 
Wie is er blind als de volmaakte en blind als de knecht des Heren (blind en doof voor verleiding tot zonde)? 

Jes. 43:11-12 Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser.  12 Ik heb verkondigd, verlost en 
doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben 
God. 

Jes. 43:19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal 
een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. 

Jes. 43:21 Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.  

Jes. 44:1-8 Maar nu, hoor, o Jakob, mijn knecht, en Israël, die Ik verkoren heb.  2 Zo zegt de Here, 
uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder, die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesu-
run4, die Ik verkoren heb.  3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest 
uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.  4 Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als po-
pulieren langs de beken.  5 De één zal zeggen: Ik ben des Heren, een ander zal zich noemen met de naam 
Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van de Here, en de naam Israël aannemen.  6 Zo zegt de He-
re, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en bui-
ten Mij is er geen God.  7 En wie is als Ik (hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor) daar Ik toch het 
overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen.  8 
Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn ge-
tuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen. 

Jes. 44:21-24 Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn 
knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten.  22 Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden 
als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.  23 Jubelt, gij hemelen, want de Here heeft het gedaan; 
juicht, gij diepten der aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, gij woud met alle geboomte daarin, want de Here 
heeft Jakob verlost en Hij verheerlijkt Zichzelf in Israël.  24 Zo zegt de Here, uw Verlosser, en uw Formeerder 
van de moederschoot aan: Ik ben de Here, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; 
die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht; 

Jes. 49:1-3 Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De Here heeft mij geroe-
pen van moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld.  2 En Hij maakte 
mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige 
pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij.  3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie Ik Mij zal verheerlijken. 

Jes. 60:1-3 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.  2 
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn 
heerlijkheid zal over u gezien worden.  3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende 
opgang. 

Hos. 3:4-5 Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zon-
der offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim.  5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de 
Here, hun God, zoeken, en David (’s Zoon, nl. Jezus), hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, 
in de dagen der toekomst (d.i. de eindtijd). 

Hos. 5:14-15 Want Ik ben als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. 
Ik, Ik zal verscheuren en heengaan;  15 Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik 
wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun 
bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien. 

Hos. 6:1-3 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij 
heeft geslagen, en zal ons verbinden.  2 Hij zal ons na twee dagen5 doen herleven, ten derden dage zal Hij 
ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.  3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te 

                                                 
4 Jesurun = "de oprechte"; symbolische naam voor Israël, welke haar ideële karakteristieken weergeeft. 
5 “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr. 
3:8). 
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kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen (beeld 
van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd), die het land besproeit. 

Hos. 14:2-9 Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Here, zegt tot Hem: Vergeef de 
ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig; wij bieden als offerstieren de belijdenis onzer lippen.  3 Assur 
zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. En wij zullen niet meer zeggen tot het werk onzer 
handen: Onze God! Want van U verkrijgt de wees barmhartigheid.  4 Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal 
hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hen af.  5 Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal 
bloeien als een lelie, en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon.  6 Zijn loten zullen uitlopen; zijn pracht zal 
zijn als die van een olijfboom en zijn geur als die van de Libanon.  7 Zij die in zijn schaduw wonen, zullen weer 
koren verbouwen. Ja, zij zullen bloeien als een wijnstok, beroemd als de wijn van de Libanon.  8 Efraïm, wat 
heb Ik nog met de afgoden te doen? (Ik verhoor hem en zie hem aan.) Ik ben als een altijdgroene cypres, aan Mij is 
uw vrucht te danken.  9 Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen 
des Heren zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er.  

Jer. 3:11-17 En de Here zeide tot mij: Afkerigheid, Israël, heeft zich gerechtvaardigd boven Trouwelo-
ze, Juda.  12 Ga heen en roep deze woorden uit naar het Noorden en zeg: Keer weder, Afkerigheid, Israël, 
luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal 
niet altoos blijven toornen.  13 Alleen, erken uw ongerechtigheid, dat gij van de Here, uw God, zijt afgevallen 
en uw gangen gericht hebt naar de vreemden onder elke groene boom, en naar mijn stem niet hebt gehoord, 
luidt het woord des Heren.  14 Keert weder, afkerige kinderen, luidt het woord des Heren, want Ik ben heer 
over u; Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit één geslacht, en u brengen te Sion,  15 en Ik zal u herders 
naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand.  16 Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar 
wordt in het land in die dagen, luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het 
verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, 
en zij zal niet weder gemaakt worden.  17 Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en al-
le volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wan-
delen naar de verstoktheid van hun boos hart. 

Jer. 30:4-10 Dit nu zijn de woorden die de Here over Israël en Juda gesproken heeft.  5 Want zo zegt 
de Here: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil.  6 Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik 
iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen?  7 
Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij 
gered worden.  8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van 
hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,  9 maar zij 
zullen de Here, hun God, dienen en David (’s Zoon, nl. Jezus), hun koning, die Ik hun verwekken zal.  10 Gij dan, 
vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, Ik verlos u 
uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig 
zijn, door niemand opgeschrikt. 

Jer. 31:31-34 Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het 
huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.  32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun (voor)vaderen gesloten 
heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken 
hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren.  33 Maar dit is het verbond, dat Ik met het 
huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen 
en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.  34 Dan zullen zij niet 
meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van 
de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en 
hun zonde niet meer gedenken. 

Jer. 32:37-42 zie, Ik verzamel hen uit al de landen, waarheen Ik hen in mijn toorn en gramschap en gro-
te verbolgenheid zal verdreven hebben, en Ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wo-
nen;  38 zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn;  39 Ik zal hun een hart en een weg geven, 
zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede;  40 ja, Ik zal een eeuwig verbond met 
hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wel zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun 
hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken;  41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen 
voorgoed in dit land planten met heel mijn hart en heel mijn ziel.  42 Want zo zegt de Here: Zoals Ik al deze 
zware rampspoed over dit volk gebracht heb, zo breng Ik over hen al het heil, dat Ik over hen verkondig. 

Jer. 50:20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des Heren, zal de ongerechtigheid van Israël 
gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving 
schenken aan wie Ik doe overblijven. 

In (zeer) benauwende tijden zullen de 10 stammen van het huis Israëls naar Kanaän worden teruggevoerd. Die tij-
den zullen maatschappelijk, geestelijk en militair zeer duister en donker zijn. 

Micha 4:6-8 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooi-
de bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen.  7 En Ik zal het kreupele stellen tot een 
overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de Here zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van 
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nu aan tot in eeuwigheid.  8 En gij, Migdal-eder, Ofel6 der dochter Sions, tot u zal genaken en komen de heer-
schappij van voorheen, het koningschap der dochter van Jeruzalem. 

Joël 2:28-32 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.  29 
Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.  30 Ik zal wonde-
ren geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.  31 De zon zal veranderd worden in duis-
ternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.  32 En het zal geschieden, dat 
ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ont-
koming zijn, zoals de Here gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Here zal roepen. 

1 Thess. 5:1-3 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven 
wordt:  2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.  3 Terwijl zij 
zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, 
en zij zullen geenszins ontkomen. 

In deze tijd, in het begin van de eerste helft van Daniëls laatste jaarweek, ten tijde van de 10 koningen (of: rege-
ringsleiders) van Europa zal door God begonnen worden om het Koninkrijk Gods op aarde openbaar te maken. 
Dan zal de eerste steen , de eerste op aarde geopenbaarde zoon van God, van de berg der zonde, zonder mense-
lijke handen, worden afgehouwen (d.i. een mens – voorheen een zondaar – die zonder menselijk handelen wordt 
losgemaakt, volkomen verlost , van de satanische macht van zonde). 

Dan. 2:34-35 en 44-45  Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een 
steen los, die het beeld (uit de droom van Nebukadnezar – zie Dan. 2:31-33, 36-43) trof aan de voeten van ijzer en leem 
en deze verbrijzelde;  35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrij-
zeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor 
meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele 
aarde vulde. … 44  Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in 
eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het 
zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwig-
heid,  45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte 
en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft (Nebukadnezar) de ko-
ning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. 

Rom. 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen 
Gods. 

Ook de Bruid van het Lam, de berg afgehouwen stenen,  wordt hierna snel gevormd in ook geestelijk midder-
nachtelijke toestanden, waarin ook de Koning-Bruidegom plotseling en onzichtbaar in de kracht van de Heilige 
Geest zal komen, eerst als (louterend) Vuur en daarna als de verfrissende, levenwekkende Spade (of Late) Regen.  

Mal. 3:1-3 Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot 
zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het (bloed)verbond, die gij begeert. Zie, Hij 
komt, zegt de Here der heerscharen.  2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan 
(stand houden), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog (bleek-, wasmiddel) 
van de blekers.  3 Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van de gezalfde, 
ware dienstknechten van de Heer) reinigen (opdat Hij ze als Zijn gereinigde instrumenten kan gebruiken), Hij zal hen louteren 
als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.  

Joël 2:23 En gij, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God), juicht en verheugt u in de He-
re, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (de Heilige Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij 
voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen (beeld van de Heilige Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk 
leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), zoals voorheen (ten tijde van de apostelen).  

Matth. 25:6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!  

De reiniging van het huis Israëls, de 10 stammen. 
Ezech. 36:22-28 Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here Here: niet om uwentwil doe Ik het, o 
huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.  
23 Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; 
en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun 
ogen aan u de Heilige zal betonen.  24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, 
en Ik zal u brengen naar uw eigen land;  25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al 
uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;  26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe 
geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees ge-
ven.  27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig 
mijn verordeningen onderhoudt.  28 Gij zult wonen in het land dat Ik uw (voor)vaderen gegeven heb; gij zult Mij 
tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. 

De reiniging van Jeruzalem en de Joden. 

                                                 
6 Ofel = "heuvel"; heuvelrug in Jeruzalem, versterkt om de stad te verdedigen – zie 2 Kron. 27:3. 
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Zach. 13:1-2 Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David (d.i. Juda) en voor de 
inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.  2 En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de Here 
der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal wor-
den; ook de (valse) profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. 

De vorming van het Nieuwe Jeruzalem op aarde, de Bruid van het Lam van God. 
Jes. 62:1-12 Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil 
opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.  2 Volken zullen uw heil zien, alle konin-
gen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen;  3 gij 
zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God.  4 Men zal u 
niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd wor-
den: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de Here heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt 
ten huwelijk genomen.  5 Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de 
bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.  6 Op uw muren, o Jeruzalem, heb 
Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig 
maakt, gunt u geen rust.  7 En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op 
aarde.  8 De Here heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer aan 
uw vijanden tot spijze geven en nooit zullen vreemdelingen meer de most drinken, waarvoor gij gezwoegd 
hebt;  9 maar zij die het oogsten, zullen het eten en de Here loven, en zij die hem inzamelen, zullen hem drin-
ken in de voorhoven van mijn heiligdom.  10 Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, 
baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken.  11 Want de Here doet het 
horen tot het einde der aarde: Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil komt; zie, zijn loon is bij Hem en zijn ver-
gelding gaat voor Hem uit. En men zal hen noemen:  12 Het heilige Volk, De Verlosten des Heren; en gij zult 
genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad. 

Velen uit het gekerstende (d.i. tot het christendom bekeerde) deel van de Israëlvolkeren (uit de 10 stammen en uit 
de Joden) zullen hiertoe als instrumenten van de Heer worden gebruikt en er deel aan hebben, evenals de “wijze 
maagden”, die uit de heidenwereld zijn voortgekomen, hiertoe voor de zielen uit de wereld worden gebruikt. 

Luk. 14:21-23 En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des hui-
zes toornig en zeide tot zijn slaaf: Ga aanstonds de straten en stegen der stad in en breng de (geestelijke) bede-
laars en misvormden en blinden en lammen hier.  22 En de slaaf zeide: Heer, wat gij hebt opgedragen, is ge-
schied en nog is er plaats.  23 En de heer zeide tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen bin-
nen te komen, want mijn huis moet vol worden. 

De dienstknecht van de Here God, hierboven “slaaf” genoemd, vertegenwoordigt alle gezalfde dienstknechten, die 
deze roepstem van de Geest tot deelname aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam van God doen horen. 

De kerstening van de stam Zebulon (velen uit Nederland behoren hiertoe) heb ik reeds uitgebreid behandeld in de 
studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”.7 

Tweederde deel van Israël, namelijk het deel dat zich niet laat kerstenen,  zal in die donkere oorlogstijd worden 
uitgeroeid. 

Zach. 13:8-9 In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en 
de geest geven, maar een derde (deel) zal daarin overblijven Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik 
zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroe-
pen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God. 

De zgn. “die-hards” onder de oprechte, orthodoxe Joden zullen hun Messias pas bij Zijn lichamelijke weder-
komst aannemen.  

Zach. 12:10-14 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der 
genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht 
aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een 
eerstgeborene.  11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Had-
adrimmon in het dal van Megiddo (zie 2 Kon. 23:29 en 2 Kron. 35:22-24); 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, 
alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het 
geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,  13 het geslacht van het huis van 
Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk;  
14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.  

De uitverkiezing van de 144.000 eerstelingen van God en van het Lam van God  
uit alle stammen van Israël, behalve uit de stam van Dan. 

In het dan gevormde, geestelijke bruidslichaam bevinden zich ook de 144.000 eerstelingen, die door God zijn uit-
verkoren om hun goddelijk werk in de volle kracht van de Heilige Geest in de wereld van de eindtijd uit te voeren. 

                                                 
7 Deze studie is GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl  
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Na de eenwording (d.i. de bruiloft) van de bruid en het Lam van God zal dit deel van de Bruid in het geestelijke 
bruidslichaam zich tot volmaaktheid in de Christusnatuur  ontwikkelen en zich daarna van dit bruidslichaam on-
derscheiden, wat het Woord de geboorte  van de mannelijke zoon noemt. 

Openb. 12:5 En zij (de Bruid; na de bruiloft de Vrouw van het Lam) baarde een zoon, een mannelijk wezen , 
dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn 
troon. 

Jes. 66:7-11 Voordat zij (de Bruid) smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, 
heeft zij een zoon ter wereld gebracht. 8 Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt 
een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion (de Bruid of Bruidsge-meente) 
heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baard e (in geestelijke zin) haar kinderen (de 144.000). 9 Zou Ik 
ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here. Of ben Ik één, die doet baren en toesluit? zegt uw God. 10 Ver-
heugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij 
allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, 11 opdat gij met volle teugen 
u laaft aan haar rijke moederborst (beeld van de geestelijke spijze die zij uitdeelt).  

Deze zoon wordt mannelijk  genoemd, omdat deze zoon, de 144.000 vertegenwoordigend, bij zijn geboorte (bij zijn 
onderscheiding) de mannelijke stature van Jezus Christus heeft. 

Aangaande hun roeping en uitverkiezing lezen wij in Openbaring 7 vers 1-8: 

Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, op-
dat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.  2 En ik zag een andere en-
gel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot 
de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen,  3 en hij zeide: Brengt 
geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God 
aan hun voorhoofd verzegeld hebben.  4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren : honderd-
vierenveertigduizend  waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls .  5 Uit de stam Juda twaalf-
duizend verzegelden, uit de stam Ruben twaalfduizend uit de stam Gad twaalfduizend,  6 uit de stam Aser 
twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend,  7 uit de stam Simeon 
twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend,  8 uit de stam Zebulon 
twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden. 

Aangaande hun openbaring als volmaakte zonen Gods, als eerstelingen van God en van het Lam van God , le-
zen wij in Openbaring 14 vers 1-5: 

En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoof-
den zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.  2 En ik hoorde een stem uit de hemel als de 
stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, 
spelende op hun citers;  3 en zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oud-
sten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertig-duizend, de losgekochten van de aarde.  
4 Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het 
Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekoc ht uit de mensen als eerstelingen voor God en 
het Lam .  5 En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk . 

De arbeid van de bruid van het Lam van God, waaronder  ook de 144.000 
De bruid van het Lam van God zal na de bruiloft in de volle kracht van de Geest van God haar geestelijk werk in 
Gemeente en wereld verrichten. 

Luk. 12:35-40 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende.  36 En gij, weest gelijk aan 
mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, ter-
stond te kunnen opendoen.  37 Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, 
Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen.  38 En wan-
neer hij in de tweede of in de derde nachtwake komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij.  39 Maar weet dit: Als de 
heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken.  
40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 

De dienstknechten van de Heer uit Israël8, waaronder de 144.000, zullen, teruggekeerd in Kanaän, grote Evan-
gelische campagnes houden. Vanuit Jeruzalem zullen ze grote, wereldwijde campagnes leiden tijdens de grote, 
wereldwijde opwekking. 

Jes.  2:2-3 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren 
vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen der-
waarts heenstromen  3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des 
Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden 
bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. 

Ook Assyrië (Irak) en Egypte zullen zich tot de Here God bekeren. 

                                                 
8 Zie noot 1. 
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Jes. 19:19-25 Te dien dage zal er een altaar voor de Here zijn midden in het land Egypte en aan zijn 
grens een opgerichte steen voor de Here.  20 En dit zal tot een teken en tot een getuigenis wezen voor de He-
re der heerscharen in het land Egypte. Wanneer zij tot de Here roepen vanwege verdrukkers, dan zal Hij hun 
een verlosser en een strijder zenden, die hen zal redden.  21 En de Here zal Zich aan Egypte doen kennen, 
en Egypte zal te dien dage de Here kennen; en zij zullen dienen met slachtoffer en spijsoffer en de Here gelof-
ten doen en betalen.  22 Zo zal de Here Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot de Here beke-
ren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen.  23 Te dien dage zal er een heerbaan (d.i. een 
gebaande weg voor het leger) wezen van Egypte naar Assur (SV: Assyrië), en Assur zal in Egypte komen en Egypte 
in Assur, en Egypte zal met Assur de Here dienen.  24 Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en 
Assur, een zegen in het midden der aarde,  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de 
woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israël.  

De “mannelijke zoon” zal in deze tijd plotseling worden weggerukt tot God en Zijn troon.  

Openb. 12:4-5 En zijn staart (van de [zonde]draak) sleepte één derde van de sterren des hemels (beeld van de 
christenen) mede en wierp die op de aarde (uit de gemeente; de grote afval – zie 2 Thess. 2:3). En de draak stond voor 
de vrouw (van het Lam), die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.  5 En zij baarde 
een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind  (de 144.000) 
werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 

De bruid van het Lam zal, als ze haar taak in de wereld heeft vervuld, dat is bij het begin van de 2de helft van Dani-
els laatste jaarweek, als de grote verdrukking begint, op de vleugels van de Geest van God worden weggevoerd 
naar haar plaats in de woestijn. Ze wordt daar bewaard en gevoed tijdens de antichristelijke tijd van 3½ jaar, buiten 
het gezicht van de slang (d.i. satan). 

Openb. 12:6 En de vrouw (van het Lam) vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God 
bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 

Openb. 12:13-17 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de Vrouw (van het 
Lam) vervolgd, die het manneke (nl. de 144.000) gebaard had.  14 En de Vrouw zijn gegeven twee vleugels van 
een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd (1 jr.), en 
tijden (2 jr.), en een halve tijd (½ jaar – in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang.  15 En de slang wierp 
uit haar mond achter de Vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.  16 En 
de aarde kwam de Vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit 
zijn mond had geworpen.  17 En de draak vergrimde op de Vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de 
overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben (welis-
waar oprechte, maar nog geen volmaakte christenen – zie Openb. 20:4) 

Aan het einde van de grote verdrukking, bij de lichamelijke en zichtbare wederkomst van de Here Jezus Christus 
op de wolken van de hemel zal de Bruid met de uit de doden opgestane rechtvaardigen, Hem tegemoet gaan  in 
de lucht, nadat ze in een punt des tijds lichamelijk goddelijke heerlijkheid heeft aangedaan. 

1 Kor. 15:51-58 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 
veranderd worden,  52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de do-
den zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij (de Bruid) zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelij-
ke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.  54 En zodra dit vergan-
kelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord 
werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.  55 Dood, waar is uw 
overwinning? Dood, waar is uw prikkel?  56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de 
wet.  57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.  58 Daarom, mijn 
geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, weten-
de, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 

1 Thess. 4:13-18 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij 
niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.  14  Want indien wij geloven, dat Jezus 
gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.  15  
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij (de Bruid), levenden, die achterblijven tot de komst des He-
ren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,  16  want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van 
een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestor-
ven zijn, zullen het eerst opstaan;  17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de 
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here 
wezen.  18  Vermaant elkander dus met deze woorden. 

Koning Jezus, in deze tijd nog onzichtbaar,  
heersend – in en door de Heilige Geest – als Koning-Bruidegom. 

Jes. 32:1-8 Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht;  2 
en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als water-
stromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land.  3 Dan zullen de ogen 
der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; 4 het hart der onbezonnenen 
zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamelaars zal in staat zijn tot duidelijk spreken.  5 Dan zal een 
dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten.  6 Want een dwaas 
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spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: het bedrijven van goddeloosheid, en het predi-
ken van afval tegen de Here; het onverzadigd laten van de hongerige, en het onthouden van een dronk aan 
de dorstige.  7 En de listen van de bedrieger zijn slecht; hij beraamt schandelijke plannen om de ellendigen 
door leugentaal in het verderf te storten, zelfs wanneer de arme zijn recht bepleit.  8 Maar de edele beraamt 
edele daden en hij staat voor wat edel is. 

5. 
De grote Exodus van het gehele Israël naar Kanaän, van de rivier van Egypte tot 

de Eufraat toe, in de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9. 

Wanneer zal, volgens Gods profetisch Woord, deze Exodus uit de wereld plaatsvinden? 
Ezech. 39:25-29 Daarom, zo zegt de Here Here, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob en Mij 
ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor mijn heilige naam.  26 Zij zullen de smaad en al de on-
trouw, waarmee zij Mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat 
iemand hen opschrikt.  27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijan-
den verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen.  28 En zij zullen we-
ten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer 
Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat.  29 En Ik zal mijn 
aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het 
woord van de Here Here. 

Als de oorlog van Gog en Magog voorbij is en het aan Abram beloofde land is vrijgemaakt van Arabische en Pales-
tijnse bezetters, zegt de Here God in Zijn Woord: “NU  zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen en zal Ik Mij ont-
fermen over het gehele huis Israëls”. Dit zegt ons, dat dan de eerste helft van Daniëls 70ste jaarweek van 3½ jaar 
begint, omdat de Here God Zich dan weer met Israëls nazaten gaat bemoeien. 
Daarvoor zijn de Joden (de zgn. Sionisten) al sinds 1948 (en op kleine schaal reeds eerder) met de terugkeer naar 
Kanaän begonnen en is de Joodse staat Israël onder veel protest van de Palestijnen en in oorlogstoestanden in 
datzelfde jaar gesticht. Dit is een menselijk, politiek gebeuren, dat de Here God heeft toegestaan, maar na de oor-
log van Gog en Magog begint de dan door God geplande  terugkeer, omdat het land dan weer is vrijgemaakt voor 
de herbezetting door geheel Israël (dus alle 12 stammen). Dan kan de terugkeer pas werkelijk beginnen. 

Jes. 11:10-16 En het zal te dien dage geschieden, dat de (heiden)volken de wortel van Isaï (beeld van Je-
zus als Verlosser en Zaligmaker) zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats (beeld van 
de laatste wereldwijde opwekking) zal heerlijk zijn.  11 En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom 
zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, 
Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee (waar de 10 “verloren” stammen nu wonen).  12 En Hij (Jezus, de Ver-
losser en Zaligmaker) zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël (de 10 “verloren” stam-
men) verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.  13 Dan zal 
de afgunst van Efraïm verdwijnen en zij die Juda benauwen, zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal niet afgun-
stig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen.  14 Westwaarts zullen zij de Filistijnen (de huidige Palestijnen) 
op de schouder vliegen, samen zullen zij de stammen van het Oosten plunderen; naar Edom en Moab zullen 
zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten (Amman, de huidige Jordaniërs) zullen hun onderhorig zijn.  15 Dan zal 
de Here de zeeboezem (inham aan de zeekust) van Egypte met de ban slaan en Hij zal zijn hand tegen de Rivier 
(de Nijl) bewegen met de gloed van zijn adem, en Hij zal haar tot zeven beken uiteenslaan en maken, dat men 
geschoeid daardoor kan gaan.  16 Dan zal er een heerbaan (een gebaande weg voor het leger) zijn voor de rest van 
zijn volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage, toen het optrok uit het land 
Egypte. 

Deze exodus vindt dus tegelijkertijd plaats met de grote wereldwijde opwekking. Dit zegt ons, dat deze opwekking 
ook 3½ jaar gaat duren en plaats gaat vinden vóór de antichristelijke dictatuur, dat 3½ jaar, het laatste deel van 
Daniëls 70ste jaarweek, gaat duren.  

De tijd van Jakobs benauwdheid. 
Jer. 30:4-10 Dit nu zijn de woorden die de Here over Israël en Juda gesproken heeft.  5 Want zo zegt 
de Here: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil.  6 Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom zie Ik 
iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen?  7 
Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij 
gered worden.  8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk van 
hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,  9 maar zij 
zullen de Here, hun God, dienen en David (´s Zoon, nl. Jezus), hun koning, die Ik hun verwekken zal.  10 Gij dan, 
vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des Heren, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, Ik verlos u 
uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig 
zijn, door niemand opgeschrikt. 

Deze terugkeer zal, evenals de grote opwekking, ingeleid worden door en plaats vinden in een tijd van grote be-
nauwdheid. 
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Hos. 11:9-11 Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. 
Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed.  10 Zij zullen achter 
de Here aan gaan, als een leeuw zal Hij brullen. Wanneer Hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend 
komen.  11 Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur, en Ik zal hen 
doen wonen in hun huizen, luidt het woord des Heren. 

Andere Bijbelverzen, die van deze terugkeer spreken: 

Ezech. 34:12-13 zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide scha-
pen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de 
dag van wolken en duisternis.  13 Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergade-
ren en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in 
alle bewoonde streken van het land. 

Ezech. 39:28 En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap 
wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen 
daarginds achterlaat. 

Jer. 16:14-16 Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer zal gezegd wor-
den: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht,  15 maar veeleer: Zo waar de 
Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen 
verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun (voor)vaderen gegeven had.  16 Zie, Ik 
ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbie-
den, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven; 

Jer. 31:1-9 Te dien tijde, luidt het woord des Heren, zal Ik voor alle geslachten van Israël tot een God 
zijn en zullen zij Mij tot een volk zijn.  2 Zo zegt de Here: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond gena-
de in de woestijn, Israël, op weg naar zijn rust.  3 Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad 
met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.  4 Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij ge-
bouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans; 5 
gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten.  
6 Want de dag is daar, dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, 
tot de Here, onze God!  7 Want zo zegt de Here: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volke-
ren, verkondigt, looft en zegt: de Here heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël.  8 Zie, Ik breng hen uit 
het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwange-
ren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren.  9 Onder geween zullen zij ko-
men en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet 
struikelen. Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. 

Jer. 31:17-23 Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des Heren, de kinderen zullen naar hun 
gebied terugkeren.  18 Ik heb werkelijk Efraïm horen klagen: Gij hebt mij getuchtigd, als een ongetemd kalf 
werd ik getuchtigd; bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want Gij, Here, zijt mijn God.  19 Want nadat ik tot in-
keer ben gekomen, heb ik berouw gekregen; nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup gesla-
gen; ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen.  20 Is 
Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik van hem spreek, gedurig weder aan hem 
denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, luidt het 
woord des Heren.  21 Richt u merkstenen op, zet u wegwijzers neer, zet uw hart op de heerbaan, de weg die 
gij gaat; keer terug, jonkvrouw Israëls, keer terug naar uw steden hier!  22 Hoelang zult gij aarzelen, o afkerige 
dochter? Want de Here schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen (de bruid zal de mannelijke 
zoon in haar schoot dragen – zie Openb. 12:5 en Jes. 66:7).  23 Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: 
Wederom zal men dit woord zeggen in het land van Juda en in zijn steden, wanneer Ik een keer heb gebracht 
in hun lot: De Here zegene u, rechtvaardige woonstede, heilige berg! 

Jer. 31:27-28 Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik het huis van Israël en het huis 
van Juda bezaai met zaad van mensen en zaad van dieren;  28 en het zal gebeuren, zoals Ik wakker ben ge-
weest om hen uit te rukken en af te breken, te verwoesten en te verdelgen en rampen over hen te brengen, zo 
zal Ik wakker zijn om hen te bouwen en te planten, luidt het woord des Heren. 

Jer. 50:33-34 Zo zegt de Here der heerscharen: Verdrukt worden de Israëlieten en de Judeeërs, en al-
len die hen gevankelijk hebben weggevoerd, houden hen vast, zij weigeren hen te laten gaan;  34 hun Verlos-
ser is sterk, Here der heerscharen is zijn naam; voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten ten einde aan de 
aarde rust te brengen, maar de inwoners van Babel (het huidige Irak) zal Hij verontrusten. 

Jes. 14:1-2 Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun 
eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis 
van Jakob.  2 En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Isra-
els zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des Heren, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen 
die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers. 

Obadja  15-21 Want nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan 
worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.  16 Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zul-
len alle volken zonder ophouden drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij zullen worden, als hadden zij 
nooit bestaan.  17 Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis 
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van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen.  18 Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef 
de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Es-
au zal niemand ontkomen; want de Here heeft het gesproken.  19 Dan zal het Zuiderland9 het gebergte van 
Esau in bezit nemen, en de Laagte10 het land der Filistijnen (Palestijnen); zij zullen het veld van Efraïm en het 
veld van Samaria in bezit nemen, en Benjamin Gilead;  20 de ballingen van dit leger der Israëlieten het land 
der Kanaänieten tot Sarefat toe; en de ballingen van Jeruzalem, die zich in Sefarad bevinden, zullen de ste-
den van het Zuiden in bezit nemen.  21 Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van 
Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here. 

De volgende verzen spreken van éénwording van het huis Juda en het huis Israëls tot één volk. 

Ezech. 37:16-28 Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Juda en de Israëlieten die 
daarbij behoren; neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor Jozef (het stuk hout van Efraïm) en het ge-
hele huis Israëls dat daarbij behoort;  17 voeg ze dan aan elkander tot één stuk hout , zodat zij in uw hand 
tot één worden.  18 Wanneer nu uw volksgenoten u vragen: Wilt gij ons niet meedelen, wat gij daarmee be-
doelt?  19 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef (dat aan Efraïm toebehoort) 
en van de stammen Israëls die daarbij behoren en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk 
hout, zodat zij één zijn in mijn hand .  20 Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in 
uw hand zijn,  21 zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier 
gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen.  22 En Ik 
zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en een koning zal over hen allen koning zijn; niet 
langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. 23 Niet langer zullen zij zich ver-
ontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar Ik zal hen verlossen van alle afval-
ligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een 
God zal zijn.  24 En mijn knecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn. Zij 
zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden.  25 Zij zullen wonen in 
het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun (voor)vaders gewoond hebben; ja, zij zullen 
daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor 
eeuwig tot vorst zijn.  26 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het 
zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.  
27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.  28 En de volken 
zullen weten, dat Ik, de Here, het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen 
staat. 

6. 
Het rijk Israël gedurende de laatste helft (3½ jaar) van de laatste jaarweek van 

Daniël 9, terwijl de antichrist over de rest van de wereld heerst en de Bruid van 
het Lam van God in de woestijn wordt bewaard.  

Openb. 11:3-4 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven (opdracht geven) om, met een zak bekleed, te profe-
teren, twaalfhonderd zestig dagen (3½ jaar)  lang.  4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor 
het aangezicht van de Here der aarde staan. 

Israël staat dan onder direct Godsbestuur  en heeft op aarde de op aarde teruggekeerde Mozes als regent en de 
op aarde teruggekeerde Elia als profeet en geestelijke leider. Zij zijn de twee olijfbomen of kandelaren, die de Here 
Jezus respectievelijk als Koning en als Hogepriester op aarde vertegenwoordigen.  

Dan. 2:44 Maar in de dagen van die koningen (de 10 regeringsleiders in Europa) zal de God des hemels 
een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen an-
der volk meer zal overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar 
zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 

De grenzen van het rijk Israël. 
Die zijn zoals God die aan Abram beloofd heeft. 

Gen. 15:18 Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik 
dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de ri vier de Eufraat :   

Ezech. 47:13-23 Zo zegt de Here Here: Dit is de grens, waarbinnen gij het land als erfdee l zult verde-
len onder de twaalf stammen Israëls ; Jozef ontvangt twee delen.  14 Gij zult het als erfdeel ontvangen, de 
één zowel als de ander, omdat Ik gezworen heb, dat Ik het aan uw vaderen zou geven, en dit land zal u als 
erfdeel toevallen.  15 Dit nu is de grens van het land: aan de noordzijde van de grote zee af, langs Chetlon, 
totdat men komt te Sedad,  16 Hamat, Berota, Sibraim, dat tussen het gebied van Damascus en dat van Ha-
mat ligt, en het middelste Chaser, dat op de grens van Hauran ligt,  17 zodat de grens loopt van de zee tot 
Chasar-enon, het gebied van Damascus, en in het Noorden noordwaarts is Hamat de grens. Dit is de noord-

                                                 
9 Doelend op een gebied zuidelijk van Juda, zonder duidelijke grenzen. 
10 Streek ten westen van de heuvels in Juda; streek bij de kust ten noorden van Karmel. 
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zijde.  18 En de oostzijde: van tussen Hauran en Damascus, van tussen Gilead en het land Israëls, langs de 
Jordaan, zult gij tot aan de oostelijke zee de grens bepalen. Dit is de oostzijde.  19 En de zuidzijde: zuidwaarts 
van Tamar tot het water van Meribat-kades, naar de beek, naar de grote zee. Dit is de zuidzijde tegen het Zui-
derland.  20 En de westzijde: de grote zee van de grens af tegenover de weg naar Hamat. Dit is de westzijde.  
21 Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stamm en Israëls;   22 gij zult het tot een erfdeel verloten 
onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen 
zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen; zij zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen 
onder de stammen Israëls;  23 in de stam waarbij de vreemdeling vertoeft, daar zult gij hem zijn erfdeel geven, 
luidt het woord van de Here Here. 

De verdeling van het land onder de 12 stammen van Israël. 
Ezech. 48:1-29 Dit nu zijn de namen der stammen. Van het noordelijke einde, langs de weg van Chetlon, 
totdat men komt te Hamat en Chasar-enon, terwijl het gebied van Damascus noordwaarts ligt, ter zijde van 
Hamat, van de oostzijde tot de zee: Dan een deel ;  2 naast het gebied van Dan van de oostzijde tot de west-
zijde: Aser een deel ;  3 naast het gebied van Aser van de oostzijde tot de westzijde: Naftali een deel ;  4 
naast het gebied van Naftali van de oostzijde tot de westzijde: Manasse een deel ;  5 naast het gebied van 
Manasse van de oostzijde tot de westzijde: Efraïm een deel ;  6 naast het gebied van Efraïm van de oostzijde 
tot de westzijde: Ruben een deel ;  7 naast het gebied van Ruben van de oostzijde tot de westzijde: Juda een 
deel ;  8 en naast het gebied van Juda, van de oostzijde tot de westzijde, moet de heffing liggen, die gij zult 
geven: vijfentwintigduizend el breed en de lengte als een der delen van de oostzijde tot de westzijde, en het 
heiligdom zal in het midden daarvan zijn.  9 De heffing welke gij de Here geven zult, zal vijfentwintigduizend el 
lang en tienduizend el breed zijn.  10 En voor de volgenden zal de heilige heffing zijn; voor de priesters: 
noordwaarts vijfentwintigduizend el en westwaarts een breedte van tienduizend el; oostwaarts is de breedte 
tienduizend el en zuidwaarts is de lengte vijfentwintigduizend el; en het heiligdom des Heren zal in het midden 
ervan liggen.  11 Het geheiligde deel zal zijn voor de priesters, uit de zonen van Sadok, die mijn dienst in acht 
genomen hebben, die niet afgedwaald zijn, toen de Israëlieten afdwaalden, zoals de Levieten afgedwaald zijn;  
12 voor hen zal het een heffing zijn uit de heffing van het land, een allerheiligst gebied naast dat der Levieten.  
13 De Levieten krijgen, evenwijdig aan het gebied der priesters, een lengte van vijfentwintigduizend el en een 
breedte van tienduizend el. De gehele lengte is vijfentwintigduizend el en de breedte tienduizend el;  14 zij 
mogen daarvan niets verkopen noch verruilen; zij mogen het beste deel van het land niet aan anderen over-
dragen, want het is de Here heilig.  15 Doch vijfduizend el, het overschot in de breedte langs de vijfentwintig-
duizend, dat is niet heilig, maar bestemd voor de stad, tot woonplaats en tot open veld, en de stad zal in het 
midden daarvan liggen.  16 Dit zullen haar afmetingen zijn: de noordzijde vierduizend vijfhonderd el, de zuid-
zijde vierduizend vijfhonderd, de oostzijde vierduizend vijfhonderd en de westzijde vierduizend vijfhonderd;  17 
en de stad zal een open veld hebben: noordwaarts tweehonderd vijftig el, zuidwaarts tweehonderd vijftig, 
oostwaarts tweehonderd vijftig en westwaarts tweehonderd vijftig.  18 Het overschot in de lengte evenwijdig 
aan de heilige heffing: tienduizend el oostwaarts en tienduizend westwaarts; dat zal evenwijdig zijn aan de 
heilige heffing, en de opbrengst daarvan zal zijn tot onderhoud van hen die in de stad arbeiden.  19 Zij die in 
de stad arbeiden uit alle stammen Israëls, zullen dit bewerken.  20 De gehele heffing zal vijfentwintigduizend 
bij vijfentwintigduizend el zijn; als een vierkant moet gij de heilige heffing bepalen met inbegrip van het bezit 
der stad.  21 Het overige echter is voor de vorst: het gebied aan weerszijden van de heilige heffing en het be-
zit der stad, langs de vijfentwintigduizend el van de heffing tot aan de oostgrens, en westwaarts langs de vijf-
entwintigduizend el tot aan de westgrens, evenwijdig aan de stamgebieden, zal voor de vorst zijn. En de heili-
ge heffing en het heiligdom van het huis zullen in het midden daarvan zijn.  22 Uitgezonderd het bezit der Le-
vieten en het bezit der stad, die liggen tussen wat van de vorst is, zal wat tussen de grens van Juda en die 
van Benjamin ligt, voor de vorst zijn.  23 Wat nu de overige stammen betreft, van de oostzijde tot de westzijde: 
Benjamin een deel ;  24 naast het gebied van Benjamin, van de oostzijde tot de westzijde: Simeon een deel ;  
25 naast het gebied van Simeon, van de oostzijde tot de westzijde: Issakar een deel ;  26 naast het gebied 
van Issakar, van de oostzijde tot de westzijde: Zebulon een deel ;  27 naast het gebied van Zebulon, van de 
oostzijde tot de westzijde: Gad een deel ;  28 en naast het gebied van Gad aan de zuidzijde, naar het zuiden 
toe, loopt de grens van Tamar over het water van Meribat-kades, langs de beek tot de grote zee. 

Aan de stam van Jozef worden twee delen gegeven. Eén deel aan Efraïm en één deel aan Manasse (de 2 zonen 
van Jozef), terwijl de stam Levi weer dienstbaar is in de dan weer herbouwde tempel te Jeruzalem. 

Het gebied dat tussen dat van Juda en dat van Benjamin ligt, wordt als een hefoffer aan de Here gegeven. In dit 
gebied ligt Jeruzalem en de dan herbouwde tempel  en het gebied voor de vorst (regent Mozes) en dat voor de 
priesters en de Levieten. 

De ware heilige, geestelijke tempel, het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, is dan reeds wegge-
voerd naar de woestijn om daar bewaard (beschermd) te worden tegen alle acties van de antichrist en buiten het 
gezicht van de slang (d.i. de duivel/satan).  

De orthodoxe Joden hebben dan de tempel van mortel en steen doen (her)bouwen, waar de antichrist zich als 
messias en god zal vertonen. 

Matth. 24:15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken 
is, op de heilige plaats  ziet staan…  
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2 Thess. 2:3-4 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de 
mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,  4  de tegenstander, die zich verheft tegen al 
wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij (de antichrist) zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten 
zien, dat hij een god is. 

Dan zullen de orthodoxe Joden zich onder leiding van Mozes en Elia van de antichrist afkeren en hem niet langer 
als hun messias aanvaarden, wat ze voordien wel  deden. 

Joh. 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander 
komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 

Die “ander” is de antichrist.  

God Zelf heeft de ogen van de Joden voor hun ware Messias gesloten. 

Matth. 23:38-39 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten.  39  Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer 
zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! 

En omdat hun (geestelijke) ogen gesloten zijn, daarom heeft men nog bouwplannen voor een derde tempel  (in 
Israël), met de daarbij behorende offers. 11 

Ezech. 43:19-27 (ten dage dat de bouw van deze tempel voltooid is…) zult gij aan de levitische priesters die beho-
ren tot het nageslacht van Sadok, die Mij het naaste zijn – luidt het woord van de Here Here – om Mij te die-
nen, een jonge stier tot een zondoffer geven;  20 en gij zult van zijn bloed iets nemen en het strijken aan de 
vier horens en aan de vier hoeken van de omloop en aan de opstaande rand rondom; zo zult gij het ontzondi-
gen en er verzoening over doen.  21 Vervolgens zult gij de stier van het zondoffer nemen en men zal hem 
verbranden op de daartoe bestemde plaats van het huis, buiten het heiligdom.  22 Op de tweede dag zult gij 
een gave geitebok tot een zondoffer brengen en men zal het altaar ontzondigen, zoals men het met de stier 
ontzondigd heeft.  23 Wanneer gij de ontzondiging voleindigd hebt, dan zult gij een gave jonge stier en een 
gave ram uit het kleinvee brengen.  24 Gij zult ze voor het aangezicht des Heren brengen, en de priesters zul-
len zout op hen strooien en ze offeren als een brandoffer voor de Here.  25 Zeven dagen zult gij dagelijks een 
bok als zondoffer bereiden; ook zal men een jonge stier en een ram uit het kleinvee, beide gaaf, bereiden.  26 
Zeven dagen zal men over het altaar verzoening doen en het reinigen en wijden.  27 En wanneer men die da-
gen voleindigd heeft, dan zullen de priesters op de achtste dag en daarna, op het altaar uw brandoffers en uw 
vredeoffers bereiden, en Ik zal een behagen in u hebben, luidt het woord van de Here Here. 

En, als wij Openbaring 15 vers 2-3 lezen, dan zien wij 2 groepen van zielen in het paradijs: 
1. Zij, die het gezang van Mozes zingen, de zaligen uit de oprechte, orthodoxe Joden. 
2. Zij, die het gezang van het Lam zingen, de zaligen uit de christenen. 

Openb. 15:2-3 En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het 
beest en van zijn beeld en van het getal van zijn n aam (dus: zij die – geestelijk gezien – als overwinnaars uit de grote 
verdrukking komen, omdat zij het merkteken van de antichrist hebben geweigerd), staande aan de glazen zee, met de citers 
Gods.  3 En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en 
wonderbaar zijn Uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij, Koning 
der volkeren! 

Deze 3de tempel van mortel en steen zal waarschijnlijk tijdens de grote aardbeving, die Israël bij de wederkomst 
van Jezus Messias teisteren zal, vernietigd worden. 

Openb. 11:13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel van de stad (Jeruzalem) 
stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer be-
vreesd en gaven de God des hemels eer. 

7. 
De lichamelijke wederkomst van Jezus als Koning op de wolken des hemels. 

Openb. 16:12-16 En de zesde (engel) goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droog-
de op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.  13 En ik zag uit de 
bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten ko-
men, als kikvorsen;  14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen 
der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.  15 Zie, Ik 
kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte 
niet gezien worde.  16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmage-
don. 

Op het slagveld van Armageddon zullen de antichristelijke legers en volken totaal vernietigd worden door Gods 
leger (zie Openb. 16:16). In deze verzen wordt deze vernietiging van de antichristelijke wereld gesymboliseerd 
door de ”wereldrivier” de Eufraat, die op gaat drogen, om plaats te maken voor “de koningen van de opgang der 

                                                 
11 Ondanks het feit dat Jezus Christus reeds als “zoenoffer” voor de zonden van de gehele mensheid  is gestorven! (noot – AK) 
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zon”, de uit de doden opgestane zonen12 van God van alle tijden, die uit de hemel zullen komen en op aarde ge-
komen hun eeuwige, geestelijke lichamen aan zullen doen. 

Dan zullen grote natuurrampen over de wereld en op de aarde komen. 

Jes. 24:19-20 De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk;  20 de 
aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding 
drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. 

Zach. 14:2-5 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen wor-
den, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in 
ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.  3 Dan zal de Here uittrekken om 
tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;  4 zijn voeten zullen te dien dage 
staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oost-
waarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de ande-
re helft zuidwaarts;  5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken 
tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van 
Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. 

Mal. 4:1-3 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen 
die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der 
heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten.  2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der ge-
rechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit 
de stal.  3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik 
bereiden zal, zegt de Here der heerscharen. 

Openb. 6:12-17 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en 
de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.  13 En de sterren des hemels vielen 
op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud 
wordt.  14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn 
plaats gerukt.  15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de 
machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;  16 en zij zeiden tot de 
bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, 
en voor de toorn van het Lam;  17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan (voor hun 
aangezicht)? 

Daarna zal Hij Zijn 1000-jarige Vrederijk stichten, waarin een ander klimaat heerst. 

Jes. 30:26 Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van 
de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen; op de dag, waarop de Here de breuk van zijn 
volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest. 

Hierdoor is het onmogelijk, dat mensen van vlees en bloed daar kunnen leven. 

1 Kor. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beër-
ven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.  

De Here Jezus zal dan Koning zijn over de gehele aarde.  

Zach. 14:9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige 
zijn, en Zijn naam de enige.  

Openb. 11:15 En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: 
Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here (God) en aan (Jezus Christus) zijn Gezalfde, en Hij 
(Jezus) zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. 

Deze materie van het 1000-jarige Rijk is reeds uitgebreid behandeld in de eerder uitgegeven studie met als titel: 
“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”.13 

                                                 
12 Ook dochters (van God) worden – als zij volmaakt in Hem zijn  – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke 
rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan 
wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus 
niet aanwezig. 
13 Deze studie is GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl  
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