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Algemene noot: 

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de 
Statenvertaling. Wel zijn er af en toe woorden ver-
vangen door meer hedendaags gebruikte woor-
den. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbel-
vertaling bij deze studie gebruiken. 

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

3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of 
zijn staat, om (iets van) de man aan te duiden, na-
tuurlijk 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 ze-
gen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. 
Natuurlijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze 
website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag 
de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitde-
len. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten 
overvloede: zie punt 4 hierboven. 

 

 
Een profetische Bijbelstudie 

door E. van den Worm   
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De 5 wijze en de 5 

dwaze maagden en hun 

eigen lotsbestemmingen in 

de eindtijd 
• Mattheüs. 25:1-4, “Alsdan zal het Koninkrijk der 

hemelen gelijk zijn aan 10 maagden 1, welke 
haar lampen namen, en gingen uit, de Bruide-
gom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 
5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lam-
pen nemende, namen geen olie met zich. Maar 
de wijzen namen olie in haar vaten, met haar 
lampen.” 

Als de Schrift hier spreekt van het Koninkrijk der 
hemelen, is het voor ons duidelijk, dat het hier 
gaat om Gods Koninkrijk hier op aarde, de Ge-
meente / Kerk. Deze profetie van de Here Jezus 
slaat namelijk op de Pinksteropwekking, die in 
het begin van de 20ste eeuw begon. Alom werd 
toen de Maranatha-boodschap gehoord: “Jezus 

 
1 Er is hier –heel bewust– gekozen voor het woord 

MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV 
heeft dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context on-
juist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiver-
heid, kuisheid etc. en kan –in de geestelijke zin waarvoor het 
hier bedoeld is– ook het mannelijke geslacht inhouden (daar 
die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). 
(noot AK) 
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komt spoedig terug!” De Bruidegom zou namelijk 
in en door de Heilige Geest spoedig onzicht-
baar komen en men boodschapte alom om zich 
hiertoe voor te bereiden. Aan dit geestelijk tege-
moet treden van de Bruidegom kan men merken, 
dat het om de Gemeente / Kerk van de eindtijd 
gaat. Tien is het getal van volkomenheid. Deze 10 
maagden beelden daarom de gehele ware Ge-
meente / Kerk van de Here Jezus uit. Vijf, de helft 
ervan, noemt de Here Jezus wijs en 5 van hen 
dwaas. De wijzen noemt Hij wijs, omdat ze met 
hun lampen ook olie namen in hun vaten. Lam-
pen staan voor hun getuigeniskracht, olie voor 
de Heilige Geest en vaten voor hun lichamen, 
waarin de Heilige Geest Zijn inwoning wil maken. 
• 1 Korinthe 6:19, “Of weet gij niet, dat uw lichaam 

een tempel (= woning) is van de Heilige Geest, Die 
in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf 
niet bent?” 

Abusievelijk wordt geleerd, dat deze inwoning van 
de Geest, deze doop in de Heilige Geest, staat 
voor reserve olie, geestelijke reserve kracht. In 
feite slaat deze nodige doop in de Heilige Geest 
in de 1ste plaats op de nodige heiligmakende wer-
king van deze inwonende Geest, voor onze per-
soonlijke heiligmaking. De wijzen zoeken naast 
getuigeniskracht ook heiligmaking, verlossing 
van hun zondige, oude mens, op grond van het 
volbrachte verlossingswerk op Golgotha. De dwa-
zen zoeken enkel getuigeniskracht van de Heilige 
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Geest. Voor de zondige, oude mens zoeken zij en-
kel Gods genade, vergiffenis, voor hun begane 
zonden. Net als de wijzen wassen zij zich hiervoor 
in het Bloed van het Lam van God, waarom ze 
ook, net als de wijzen, maagden worden ge-
noemd. De doop in Jezus Christus, de waterdoop 
evenals de Geestesdoop is namelijk in de 1ste 
plaats een doop in Zijn dood, wat ons afsterven 
aan de oude mens uitbeeldt. 
• Romeinen 6:3 , “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in 

Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt 
zijn?” 

 

De satanische aanval na deze 

Pinksteropwekking 

1. 
Juist nadat deze boodschap in Gods kracht wordt 
gebracht, weet satan de hele Gemeente / Kerk in 
een algemene, geestelijke slaap te brengen. 
• Mattheüs 25:5, “Als nu de Bruidegom vertoefde, wer-

den zij allen sluimerig, en vielen in slaap.” 

Allen werden slaperig en sliepen in! De Ge-
meente / Kerk van de eindtijd slaapt geestelijk, 
is zich dus niet bewust van de gevaren, die 
haar dodelijk beïnvloeden en omringen! Het is 
een geestelijke toestand, waarin wij nu, in het 
jaar 2003, nog verkeren! Dit is de reden waarom 
het “Pinkstervuur” nu helaas veelal is weggeëbd. 
 

2. 
Onkruid, satanische leringen en zienswijzen, slui-
pen ongemerkt binnen in het denken van Gods 
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kinderen. 
• Mattheüs 13:25, “En als de mensen sliepen, kwam 

Zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en 
ging weg.” 

Als Gods kinderen geestelijk slapen, kunnen alle 
soorten van dwaalleringen en verkeerde opvattin-
gen in hun denkwereld binnen komen en deze 
worden als zoete koek aanvaard. Gods Woord, 
het Woord van de waarheid, wordt dan bezoedeld 
door deze satanische inbreng. Zo wordt heden-
ten-dage bijvoorbeeld homofilie naast de reine 
seksbeleving tussen de gehuwde man en vrouw 
door velen aanvaard als een reine, alternatieve 
vorm van seksbeleving. In Nederland is deze 
seksvorm en het homohuwelijk zelfs wettelijk ge-
regeld, gelegaliseerd! Maar… Gods Woord ver-
werpt deze vorm van seksbeleving uitdrukke-
lijk! 
• Romeinen 1:26-27, “Daarom heeft God hen overge-

geven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrou-
wen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het 
gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, 
nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn 
verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen 
met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de 
vergelding van hun dwaling (denk aan de ziekte aids), 
die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende.” 

• Leviticus 18:22-23, “Bij een manspersoon zult gij 
(mannen) niet liggen met vrouwelijke bijligging (als ware 
de mannelijke partner een vrouw); dit is een gruwel. Ins-
gelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede on-
rein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een 
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beest, om daarmede te doen te hebben; het is een 
gruwelijke vermenging.” 

Ook religieuze gedachten en opvattingen van hei-
dense godsdiensten en menselijke misvattingen 
van het Woord worden door satan en zijn hand-
langers onderwezen als Gods Woord en wil en 
deze worden dan door de Gemeente / Kerk als zo-
danig aanvaard! Zo ontkracht satan het Woord 
van de waarheid! Dit door mensen gebrachte 
woord is dan volkomen krachteloos en strekt 
niet tot zaligheid! De Gemeente / Kerk moet te-
rug naar het ware Woord van God, zoals dat in 
de Schrift geschreven staat, namelijk naar Gods 
eeuwig Evangelie (zie Openb.14:6). In de eindtijd 
wordt dit eeuwige Evangelie van God in Godde-
lijke kracht over de hele wereld gepredikt. Het 
licht van de Geest openbaart dan klip en klaar het 
Woord van God. Zo wordt de kennis van de heer-
lijkheid van de Heer en Gods liefdevolle be-
doeling om de mens uit satans zondemacht te 
redden door de hele mensheid verstaan, zodat 
ontelbaren zich dan tot Hem zullen bekeren. 
• Openbaring 14:6, “En ik zag een andere engel, vlie-

gende in het midden van de hemel, en hij had het 
eeuwige Evangelie, om te verkondigen degenen, 
die op de aarde wonen, en aan alle natie, en ge-
slacht, en taal, en volk.” 

• Habakuk 2:14, “Want de aarde zal vol worden van de 
kennis van de heerlijkheid van de HERE, gelijk de 
wateren die de bodem van de zee bedekken.” (NBG) 

• Openbaring 7:9, “Na deze zag ik, en ziet, een grote 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/14.html#6
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schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en 
geslachten, en volken, en talen, staande voor de 
troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange 
witte klederen (beeld van reinheid), en palmtakken (beeld 
van Goddelijke vrede) waren in hun handen.” 

 

3. 
Satan zendt valse apostelen, valse profeten en 
valse christussen (gezalfden) in het midden van 
de Gemeente / Kerk. 
• 2 Korinthe 11:13-15, “Want zulke valse apostelen zijn 

bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apos-
telen van Christus. En het is geen wonder; want de 
satan zelf verandert zich in een engel van het licht. 
Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars 
zich veranderen, als waren zij dienaars van de ge-
rechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun 
werken.” 

• Mattheüs 24:5, “Want velen zullen komen onder Mijn 
Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen ve-
len verleiden.” 

• Mattheüs 24:11, “En vele valse profeten zullen op-
staan, en zullen er velen verleiden.” 

• Mattheüs 24:24, “Want er zullen valse christussen en 
valse profeten opstaan, en (zij) zullen grote tekenen 
en wonderheden doen, zo dat zij, indien het moge-
lijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” 

 

4. 
Satan brengt christenvervolgingen in de Ge-
meente / Kerk. 
• Mattheüs 24:9, “Alsdan zullen zij u (de ware / oprechte 

christenen) overleveren in verdrukking, en zullen u do-
den, en gij zult gehaat worden van alle volken, om 
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Mijns Naams wil.” 

• Openbaring 17:6, “En ik zag, dat de vrouw (de valse 
kerk) dronken was van het bloed van de heiligen, en 
van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik ver-
wonderde mij, als ik haar zag, met grote verwonde-
ring (Johannes verwonderde zich in grote mate, omdat hij een 
kerk zag, die zich zo vijandig opstelde tegenover de ware kin-
deren van God).” 

Deze vrouw is het beeld van de valse (eindtijd) 
kerk, door de Schrift het grote Babylon, de grote 
hoer genoemd. Zij wordt een hoer genoemd, om-
dat zij geestelijk hoererij pleegt. 
• Openbaring 17:1-5, “En één uit de 7 engelen, die de 

7 fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zei tot 
mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de 
grote hoer, 2 die daar zit op vele wateren (= vele vol-
keren, zie Openb.17:15); Met welke de koningen van de 
aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen 
zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij 
(haar valse leer). En hij bracht mij weg in een woestijn, 
in de geest, en ik zag een vrouw, zittende op een 
scharlaken rood beest, dat vol was van namen der 
godslastering, en (het beest) had 7 hoofden en 10 
hoornen (haar werd in dit visioen politieke macht gegeven). 
En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, 
en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en 
paarlen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, 
vol van gruwelen, en van onreinheid van haar hoere-
rij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studie “De valse staatskerk 

van de laatste dagen, een overkoepelende instelling van 
Christelijke kerken in de eindtijd“. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#15
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
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namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de 
moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.” 

• Openbaring 6:9-11, “En toen Het (Lam van God) het 5de 
zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen 
van degenen, die gedood waren om het Woord Gods, 
en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met 
grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waar-
achtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed 
niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan 
een ieder werden lange witte klederen gegeven, en 
hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten 
zouden (geduld moesten hebben), totdat ook hun mede-
dienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, 
die gedood zouden worden, gelijk als zij.” 

 

5. 
Satan vermenigvuldigt de ongerechtigheid in de 
wereld en brengt die tot uiterste ongerechtigheid, 
zodat de verleiding tot het plegen van zonden 
sterk wordt. 
• Mattheüs 24:12, “En omdat de ongerechtigheid ver-

menigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen 
verkillen.” 

• Ezechiël 21:25, “En gij, o onheilig, goddeloos vorst 
van Israël (= de antichrist) wiens dag komen zal, ten 
tijde van de uiterste ongerechtigheid.” 

De antichrist wordt hier de vorst van Israël ge-
noemd, omdat hij beweert de teruggekomen Mes-
sias, de Vorst van Israël, te zijn. 
 

6. 
Goddeloze regeringen stellen wetten samen (die 
zonden legaliseren), waaraan hun inwoners moe-
ten voldoen. 
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• Psalm 2:1-3, “Waarom woeden de heidenen, en be-
denken de volken ijdelheid? De koningen van de 
aarde (de regeringsleiders) stellen zich op, en de vorsten 
beraadslagen tezamen tegen de HERE, en tegen 
Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden ver-
scheuren, en hun touwen van ons werpen (door wetten 
tot stand te brengen, die God als het ware tarten).” 

Met “Zijn Gezalfde” wordt Jezus Christus bedoeld 
èn Zijn ware Gemeente / Kerk, het Lichaam van 
Christus. 

Door deze zesvoudige aanval van satan 

op de christenheid ontstaat een grote 

afval en geestelijke uitholling van de 

Gemeente / Kerk 

• Joël 1:1-12, “Het woord van de HERE, dat geschied 
is tot Joël, de zoon van Pethuel: Hoort dit, gij oudsten! 
en neemt ter ore, alle inwoners van het land! Is dit 
geschied in uw dagen, of ook in de dagen uwer 
(voor)vaderen? Vertelt uw kinderen daarvan, en laat 
het uw kinderen hun kinderen vertellen, en dezelve 
kinderen aan een ander geslacht (deze profetie is dus 
voor de eindtijd). Wat de rups heeft overgelaten, heeft 
de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft 
overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de ke-
ver heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten 
(het zijn  geestelijke machten van satan en zonde, die de Ge-
meente / Kerk geestelijk uithollen). Waakt op, gij dronken-
en! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers! om de 
nieuwe Wijn (de Geest van God), dewijl Hij van uw mond 
is afgesneden. Want een volk (een satanische macht) is 
opgekomen over Mijn land (Gemeente / Kerk), machtig 
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en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en 
het heeft baktanden als die van een oude (volwassen) 
leeuw. Het heeft Mijn wijnstok (Gemeente / Kerk) gesteld 
tot een verwoesting, en Mijn vijgenboom (Israël) tot 
schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en neerge-
worpen, zijn ranken zijn wit geworden. Kermt, als een 
jonkvrouw, die met een zak omgord is vanwege de 
man van haar jeugd (die in zwaar lijden is). Spijsoffer en 
drankoffer (het ware Woord van God) is van het huis van 
de HERE afgesneden; de priesters, van de HERE 
dienaars, treuren. Het veld is verwoest, het land 
treurt; want het koren (het Woord van God) is verwoest, 
de most (het geestelijke leven) is verdroogd, de olie (de 
vervulling met de Heilige Geest) is flauw. De akkerlieden 
(Gods dienstknechten) zijn beschaamd, de wijngaarde-
niers (de voorgangers van de Gemeenten) huilen, om de 
tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is 
(de gewonnen zielen zijn) vergaan. De wijnstok is ver-
dord, de vijgenboom is flauw; de granaatappelboom, 
ook de palmboom en appelboom; alle bomen van het 
veld zijn (al het geestelijke leven is) verdord; ja de vrolijk-
heid is verdord van de mensenkinderen.” 

• 2 Thessalonicenzen 2:1-3, “En wij bidden u, broe-
ders, door de toekomst van onze Here Jezus Chris-
tus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet 
haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, 
noch door geest, noch door woord, noch door zend-
brief, als van ons geschreven, alsof de dag van Chris-
tus aanstaande ware. Dat u niemand verleide op eni-
gerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de 
afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens 
van de zonde, de zoon van het verderf (= de antichrist).” 

• Mattheüs 24:10, “En dan zullen er velen geërgerd 
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worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar ha-
ten.” 

De Heer schiet Zijn Gemeente / Kerk te 

hulp en brengt, door de roepstem van 

de Geest, een algemeen ontwaken 

(reveil) teweeg 

• Mattheüs 25:6-7, “En ter middernacht geschiedde 
een geroep: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem 
tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en be-
reidden haar lampen.” 

Deze roepstem van de Heilige Geest gebeurt 
midden in de nacht. Dit wil zeggen, dat deze 
roepstem gebeurt in maatschappelijk, politiek, 
geestelijk en militair middernachtelijke toestan-
den, in oorlogstijd! Dit genadig te hulp schieten 
van God is bedoeld om Gods kinderen toe te be-
reiden voor de komende Goddelijke bruiloft. Deze 
roepstem van de Heer lezen wij ook in Openbaring 
19 vers 9: 
• “En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen 

zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. 
3 En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden 
Gods.” 

 
3 De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. 

Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The marriage supper of 
the Lamb”, wat ook “het avondmaal van de bruiloft van 
het Lam” betekent. 
• Zie eventueel onze GRATIS studie “Door de Geest van 

God Geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de 
bruiloft van het Lam“. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
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Van Gods kinderen vraagt deze toebereiding om 
voortdurend aan te zitten aan de avondmaalsta-
fel van de Bruiloft van het Lam van God. Dit wil 
zeggen, dat zij voortdurend en vrijwillig, vol-
maakt deel willen hebben aan de dood en op-
standing van het Lam van God. Hier is namelijk 
sprake van een bruiloft of éénwording met het 
Lam van God, dus: ook met Zijn dood en op-
standing. Zo worden zij “zonder vlek of rimpel, 
onberispelijk”, gemaakt, zodat zij deel kunnen 
hebben aan de bruiloft van het Lam van God. 
• 2 Korinthe 4:10-11, “Altijd de doding van de Here Je-

zus in het lichaam omdragende, opdat ook het (op-
standings)leven van Jezus in ons lichaam zou geopen-
baard worden. Want wij, die leven, worden altijd in 
de dood overgegeven om Jezus’ wil; opdat ook het 
(opstandings)leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou 
geopenbaard worden.” 

Dezelfde wekkende stem van God komt door in 
het volgende vers van de heilige Schrift: 
• Efeze 5:14, “Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die 

slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over 
u lichten.” 

De Heilige Geest wekt de Zijnen hier uit de slaap 
van de geestelijke dood, uit de zondemacht, op-
dat Christus hen kan leiden in het Goddelijke le-
venslicht. 

De dwaze maagden gaan hier niet op in 

Gods kinderen, die niet op deze roepstem ingaan, 
de dwaze maagden, kunnen de komende bewer-
king van de Heilige Geest daarom niet verdragen 
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en vallen geestelijk af. Zij zullen daarom geen 
deel hebben aan de bruiloft van het Lam van God. 
• Lukas 14:15-24, “En als één van degenen, die mede 

aanzaten, deze dingen hoorde, zei hij tot Hem: Zalig 
is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. Maar Hij 
zei tot hem: Een zeker Mens (beeld van de Here God) 
bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er ve-
len. En hij zond Zijn dienstknecht (beeld van al Zijn ge-
zalfde dienstknechten) uit ten ure van het avondmaal, om 
de genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn 
nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk 
te (ver)ontschuldigen. De 1ste zei tot hem: Ik heb een 
akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem 
bezie (de dwaze maagden, die hun prioriteit in hun leven stellen 
op rijkdom en materieel bezit); ik bid u, houd mij voor ver-
ontschuldigd. En een ander zei: Ik heb 5 juk ossen 
gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven (de dwaze 
maagden, die hun prioriteit in het leven stellen op de genieting 
van hun 5 zintuigelijke lusten); ik bid u, houd mij voor ver-
ontschuldigd. En een ander zei: Ik heb een vrouw ge-
trouwd, en daarom kan ik niet komen (de dwaze maag-
den, die een menselijke wil hoger stellen als het gehoor geven 
aan Gods roepstem). En dezelve dienstknecht weder ge-
komen zijnde, boodschapte deze dingen zijn Heer. 
Toen werd de Heer van het huis toornig, en zei tot 
Zijn dienstknecht: Ga haastig uit in de straten en wij-
ken van de stad, en breng de armen, en verminkten, 
en kreupelen, en blinden hier in (zij, die geestelijk blind 
zijn, een geestelijk arme, verminkte visie van Gods wil en Woord 
hebben). En de dienstknecht zei: Here, het is ge-
schied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En 
de Heer zei tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen 
en heggen; en dwing ze in te komen (nieuw volk, dat zich 
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uit de wereld tot God bekeerd heeft), opdat Mijn huis vol 
worde; Want ik zeg u, dat niemand van die mannen, 
die genood waren (al de dwaze maagden), Mijn avond-
maal smaken zal.” 

• Lukas 5:37-38, “En niemand doet nieuwe wijn (beeld 
van de Heilige Geest) in oude leder zakken (beeld van het 
oude, zondige leven); anders zo zal de nieuwe wijn de 
leder zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort 
worden, en de leder zakken zullen verderven. Maar 
nieuwe wijn moet men in nieuwe leder zakken (het 
nieuwe opstandingsleven) doen, en zij worden beide te-
zamen behouden.” 

Met oude lederen zakken wordt het oude, zondige 
mensenleven bedoeld en met nieuwe lederen 
zakken het wedergeboren Goddelijke leven. Dit 
nieuwe Goddelijke leven kan de kracht van de ko-
mende Goddelijke zalving verdragen. Gods kin-
deren, die enkel Gods genade zoeken en dus nog 
niet verlost zijn van alle zondemacht (die hier 
“oude lederen zakken” hebben) kunnen deze 
Goddelijke zalving niet verdragen. Hun lederen 
zakken barsten dan en de zalving vloeit weg. Voor 
hen wordt de deur tot de Goddelijke bruiloft ge-
sloten. 
• Mattheüs 25:8-13, “En de dwazen zeiden tot de wij-

zen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan 
uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geens-
zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet ge-
noeg zij; maar gaat liever tot de Verkopers (de 7 Gees-
ten van God 4), en koopt voor uzelf (betaalt de Olie met uw 

 
4 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 7 Geesten van God 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf


 

17 

oud en zondig leven). Als zij nu heengingen om te kopen, 
kwam de Bruidegom; en die gereed waren, gingen 
met Hem in tot de bruiloft, en de deur werd geslo-
ten. Daarna kwamen ook de andere maagden (de 
dwazen), zeggende: Heer, Heer, doe ons open! En Hij, 
antwoordende, zei: Voorwaar zeg Ik u: Ik ken u niet. 
Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, 
in dewelke de Zoon van de mensen komen zal.” 

De dwaze maagden, de helft van alle ware kin-
deren van God, krijgen dus in de eindtijd geen 
deel aan de Bruidsvorming! 

De toebereiding van de wijze maagden 

tot de bruiloft 

Wanneer Gods kinderen wel op Gods roepstem 
ingaan –en dit doen de wijze maagden– worden 
zij aangenomen als toekomstige leden van de 
Bruid van het Lam van God en worden verder door 
Gods Geest hiertoe toebereid. 
• Lukas 17:34-37, “Ik zeg u: In die nacht zullen 2 op 

een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander 
zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen 
malen; de éne zal aangenomen, en de andere zal 
verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn; de 
één zal aangenomen, en de ander zal verlaten wor-
den. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, 
Here? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam is, aldaar 
zullen de arenden 5 vergaderd worden.” 

 
en van het Lam van God“ van E. van den Worm. (noot AK) 
 

5 Er is hier –heel bewust– gekozen voor het woord AREN-

DEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
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Deze aanname is dus persoonlijk en houdt een 
toevoeging in tot het aantal van Gods kinderen 
dat aan het geestelijke lichaam van de Bruidsge-
meente, die de Schrift hier ook wel geestelijke 
arenden noemt, wordt toegevoegd. Zij mogen de 
deur, die toegang geeft tot de bruiloft, ingaan. De-

 
hebben dit woord vertaald met gieren, wat in deze context 
onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode 
spijze” (beeld van: “de letter die dood”, zie 2Kor.3:6). Arenden 
eten –en zoeken / vangen zelf– levend aas, dus “levende 
spijze” (beeld van: “Christus, het LEVENDE Brood” en van 
“de Geest die LEVEND maakt”, zie Joh.6:51 + 63, 2Kor.3:6). 
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van 
het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toe-
gevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met 
Matth.24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het 
DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd 
worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE 
HOER, de VALSE KERK (zie Openb.17), waar de VALSE 
(naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg 
van de Schrift wordt door de KONTEKST bevestigd. Arends-
heiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van 
Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: “Maar wie (de we-

derkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; 
zij varen op met vleugels als arenden; zij lopen, maar wor-
den niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar 
degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten 
we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, 
maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen 
zijn tot leden van de Bruid” vergaderd zullen worden. De 
Here Jezus zegt ons hier (in Luk.17:37) dat ze “als arenden” 
vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam –en Zijn 
geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus– zij hebben 
deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/3.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/6.html#51
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/6.html#63
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/3.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#28
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html
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ze geopende deur houdt de geestelijke bewer-
kingen in, die de wijze maagden geschikt maken 
om leden van de Bruid van het Lam te worden en 
om tot de Goddelijke bruiloft in te gaan. 
 

1. 

De 1ste bewerking, die deze Goddelijke zalving te-
weeg brengt, is de plotselinge loutering in en door 
het Vuur van de inwonende Heilige Geest op 
grond van het volbrachte werk van Gods Lam op 
Golgotha. 
• Maléachi. 3:1-3, “Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor 

Mijn aangezicht de (kruis)weg bereiden zal; en snellijk 
(letterlijk: plotseling) zal tot Zijn tempel (de ware, wijze kin-
deren van God) komen die Here, Die gij zoekt, te weten 
de Engel van het (Bloed)verbond, aan Dewelke gij lust 
hebt; ziet, Hij komt, zegt de HERE van de heirscha-
ren 6. Maar wie zal de dag Zijner toekomst verdragen, 
en wie zal bestaan (letterlijk: staan), als Hij verschijnt? 
Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en 
als zeep van de voller (hij die het linnen reinigt, wit maakt). 
En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, 
en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van alle ware, ge-
zalfde dienstknechten van de Heer) reinigen, en Hij zal ze 
doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij de 
HERE spijsoffer toebrengen (Gods Woord brengen) in 
gerechtigheid.” 

De 1ste engel, genoemd in vers 1, is de geroepen 

 
6 Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse le-

ger; bestaande uit engelen-machten en mensen die – in en 
door Zijn Geest geleid – geestelijke strijders van God zijn. 
(noot AK) 
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en gezalfde dienstknecht van God, die in de kracht 
van de Heilige Geest het Woord van bekering pre-
dikt. Dan leidt de 2de hier genoemde Engel van het 
Bloedverbond, onze Here Jezus Christus, dwars 
door de Heilige Geest, de wijzen op de kruisweg 
naar de volmaakte overwinning over de macht 
van satan en zonde, op de weg van volmaakte 
heiligmaking. Hij komt plotseling staat hier ge-
schreven. 
• Jesaja 4:3-4, “En het zal geschieden, dat de overge-

blevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal 
heilig geheten worden, een ieder, die geschreven is 
ten leven te Jeruzalem (ook beeld van de Gemeente / Kerk); 
Als de Here zal afgewassen hebben de drek (de zon-
den) van de dochters van Sion, en de bloedschulden 
(eveneens hun zonden) van Jeruzalem zal verdreven 
hebben uit het midden van haar, door de Geest van 
oordeel, en door de Geest van uitbranding.” 

• Openbaring 12:11, “En zij (de overwinnaars over de macht 
van satan en zonde) hebben hem (satan) overwonnen 
door (hun geloof in) het bloed van het Lam, en door het 
Woord van hun getuigenis, en zij hebben hun (oude, 
zondige) leven niet liefgehad tot de dood toe (tot het he-
lemaal is afgestorven van de zondemacht).” 

Door deze bewerking van onze Heer in de almacht 
van de Heilige Geest wordt de toekomstige Bruid 
van het Lam zonder vlek of rimpel, onberispe-
lijk gemaakt, wit als sneeuw, heilig en volmaakt 
rein! 
• Efeze 5:26-27, “Opdat Hij haar (de Bruid) heiligen zou, 

haar gereinigd hebbende met het bad van het water 
door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou 
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voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn 
en onberispelijk.” 

 

2. 

De 2de bewerking, die door deze Bruidszalving ge-
schiedt, is het vullen van de toekomstige Bruid 
met overvloedig, Goddelijk leven, als vrucht van 
de doop in de Heilige Geest. 
De Heilige Geest doet Gods kind eerst uit God 
wedergeboren worden en leidt de wedergebo-
rene verder in de geestelijke vernieuwing, tot de 
volwassenheid (volmaaktheid) in Christus toe. 
• Joël 2:23-27, “En gij, kinderen van Sion! verheugt u 

en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u ge-
ven die Leraar ter gerechtigheid (Hij zal u dopen in de 
Heilige Geest); en Hij zal u de Regen doen nederdalen, 
de vroege Regen en de spade (of: late) Regen (Hij zal 
als vrucht van de Heilige Geest u vullen met overvloedig Godde-
lijk leven) in de 1ste maand (letterlijke vertaling: zoals in het 
begin, dit is: zoals in de apostolische tijd). En de dorsvloeren 
(van uw hart) zullen vol koren zijn (vol zijn van het Woord 
van God), en de perskuipen van most en olie overlopen 
(uw wezen zal overvloeiend zijn van de Heilige Geest). Alzo zal 
Ik u de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, 
en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten (de jaren 
van geestelijk verval); Mijn groot leger, dat Ik onder u ge-
zonden heb (omdat u de zonden lief hebt gehad, heb Ik toe-
gelaten, dat de duistere machten u in bezit namen). En gij zult 
overvloedig en tot verzadiging eten, en prijzen de 
Naam van de HERE, uw Gods, Die wonderlijk bij u 
gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd 
worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten, dat Ik in 
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het midden van Israël (Gods volk, ook de Gemeente / Kerk 
7) ben, en dat Ik de HERE, uw God, ben, en niemand 
meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in 
eeuwigheid.” 

• 2 Korinthe 5:17-18, “Zo dan, indien iemand in Chris-
tus is (= niet alleen in Christus gelooft, maar die ook in en uit 
Hem leeft), die is een nieuw schepsel; het oude is 
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En 
al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf ver-
zoend heeft door Jezus Christus, en ons de bedie-
ning van de verzoening gegeven heeft.” 

Heel het leven is dan vernieuwd! Dit geldt niet 
voor iemand, die slechts in Christus gelooft, maar 
die in Christus IS, die uit en in en door Hem leeft! 
Dezulken zijn dan in Hem gedrenkt (zie 1Kor.12:13). 
Dit nieuwe, Goddelijke leven in en door de Heilige 
Geest kent een groeiproces naar de volkomen-
heid (volmaaktheid) ervan toe. 
• Titus 3:4-7, “Maar wanneer de goedertierenheid van 

God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 
(tot ons) verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, 
niet uit de werken van de rechtvaardigheid, die wij 
gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, 
door het bad van de wedergeboorte en vernieu-
wing van de Heilige Geest; Dewelke Hij over ons 
rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze 
Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door 

 
7 “Maar hij is Jood (of Israëliet) die het in het verborgene 

(= in het innerlijk, in het hart) is, en dat is de (ware) besnij-
denis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. 
Zijn lof is niet uit de mensen maar uit God.” (Rom. 2:29, HSV) 
(noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/12.html#13
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Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de 
hope van het eeuwige leven.” 

• Johannes 10:10b, “Ik ben gekomen, opdat zij het 
(nieuwe, Goddelijke) leven hebben, en (geestelijk) over-
vloed hebben.” 

Dit Goddelijke leven en zijn toename in ons wordt 
in de Schrift vergeleken met het waden en ten-
slotte zwemmen in de rivier de Jordaan (zie Ezech. 
47:1-5). 
• Ezechiël 47:5, “Voorts mat hij (de engel, die Ezechiël on-

derwees) nog 1000 (el), en het was een beek, waar ik 
niet kon doorgaan; want de wateren waren hoge wa-
teren, waar men door zwemmen moest, een beek, 
waar men niet kon doorgaan.” 

Dit Goddelijke leven in en door de Heilige Geest, 
waarin men uiteindelijk gedrenkt moet zijn, 
waarin men zwemmen moet, moet door een kind 
van God heen stromen als een rivier. 
• Johannes 7:38-39, “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de 

Schrift zegt, stromen van het levende Water zullen uit 
zijn buik vloeien. En dit zei Hij van de Geest, Dewelke 
ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Hei-
lige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet ver-
heerlijkt was.” 

De Bron van die eeuwige Stroom is de Zoon van 
God, onze Here Jezus Christus, en de Vader. 
• Openbaring 22:1, “En hij toonde mij een Rivier van 

het Water des levens, klaar als kristal, voortkomende 
uit de troon van God, en van het Lam.” 

Ik ken een Engels koortje, dat dit leven in de Hei-
lige Geest bezingt: 

He will flow like a river, He will fall like the rain, 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/47.html#1-5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/47.html#1-5
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He will rise like the dawning in glory over the land, 
And the knowledge of the Lord shall fill all the earth! 
So the Spirit of the Lord will fall. 

Vertaald, luidt het als volgt: 
Hij zal stromen als een rivier, 
Hij zal vallen als de regen, 
Hij zal opgaan als de dageraad, 
in heerlijkheid over het land, 
En de kennis van de Here zal heel de aarde vullen! 
Zo zal de Geest van de Here vallen. 

De werking van de inwonende Geest moet zelfs 
worden als die van een springfontein. 
• Johannes 4:14, “Maar zo wie gedronken zal hebben 

van het water, dat Ik hem geven zal, die zal in eeu-
wigheid niet dorsten: maar het water, dat Ik hem zal 
geven, zal in hem worden een fontein van water, 
springende tot in het eeuwige leven.” 

Door satan geplaagd met zijn geestelijke slaap en 
levend tegen de grenzen van de zonde en het we-
reldse leven, zijn de meeste met Gods Geest ver-
vulde zielen geestelijk teruggevallen. Hun vervul-
ling is nu slechts een schim van wat ze eerst er-
voeren. Het is een geestelijke staat, die de Schrift 
vergelijkt met stilstaand water, met modderige 
plaatsen en moerassen. 
• Ezechiël 47:11, “Doch haar modderige plaatsen en 

haar moerassen zullen niet gezond worden (als zij zich 
niet tot God bekeren), zij zijn tot zout overgegeven.” 

Hun geestelijk leven is dan koud of lauw. 
• Openbaring 3:15-16, “Ik weet uw werken, dat gij noch 

koud zijt, noch heet; Zo dan, omdat gij lauw zijt, en 
noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spu-
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wen.” 

De Here Jezus wil echter de wijze maagden onder 
hen tenslotte maken tot een allerheiligdom, 
waarin de Almachtige God in al Zijn volheid en 
heiligheid eeuwig wonen, werken en in liefde 
heersen kan. 
• Efeze 3:19b, “En bekennen de liefde van Christus, 

die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods.” 

 

3. 

De 3de bewerking, die door deze Bruidszalving ge-
schiedt, is het innerlijk alsook uiterlijk aangorden 
van de toekomstige Bruid met de Goddelijke wa-
penrusting en Goddelijke getuigeniskracht, even-
als het kleden van haar met heerlijke bruidsklede-
ren. 
• Efeze 6:10-18, “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig 

in de Here, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan 
de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan 
tegen de listige omleidingen van de duivels. Want wij 
hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar te-
gen de overheden, tegen de machten, tegen de ge-
weldhebbers van de wereld, van de duisternis dezer 
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 
Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, 
opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles 
verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw 
lenden (van uw verstand, zie 1Petr.1:13) omgord hebbende 
met de waarheid, en aangedaan hebbende het borst-
wapen van de gerechtigheid (de innerlijke wapenrusting); 
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid 
van het Evangelie (de blijde boodschap) van de vrede; 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/1.html#13
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Bovenal aangenomen hebbende het schild van het 
geloof, met hetwelk gij al de vurige pijlen van de boze 
zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de za-
ligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods 
Woord (al dit voorgaande, genoemd in de verzen 15-17 vormen 
de uiterlijke wapenrusting). Met alle bidding en smeking, 
biddende te allen tijd in de Geest, en tot hetzelve wa-
kende met alle gedurigheid en smeking voor al de 
heiligen;” 

De Bruid van het Lam is in de ogen van de Godde-
lijke Bruidegom een liefelijke Bruid, maar in satans 
ogen is zij een vijandelijk leger met grote kracht, 
een rei van 2 overwinnende legerscharen! 
• Hooglied 6:10-13, “Wie is zij, die er uitziet als de da-

geraad, schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, 
schrikkelijk als slagorden met banieren? Ik ben tot 
de notenhof afgegaan om de groene vruchten van de 
vallei te zien; om te zien, of de wijnstok bloeide, de 
granaatbomen uitbotten. Eer ik het wist, zette mij mijn 
ziel op de (strijd)wagens van mijn vrijwillig volk. Keer 
weder, keer weder, o Sulammith (de Bruid van het Lam 
van God. Ook zij heeft de geestelijke sluimer gekend, zie Hoogl. 
5:2-6)! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aan-
zien. Wat ziet gij de Sulammith aan? Zij is als een rei 
van 2 heiren (= legerscharen).” 

• Psalm 45:11-16, “Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw 
oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis (uw oude, 
zondige leven). Zo zal de Koning lust hebben aan uw 
schoonheid; dewijl Hij uw Here is, zo buig u voor Hem 
neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het 
volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. 
De dochter van de Koning is geheel verheerlijkt in-
wendig; haar kleding is van gouden borduursel. In 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/hoog/5.html#2-6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hoog/5.html#2-6
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gestikte klederen zal zij tot de Koning geleid worden 
(haar uitwendige verheerlijking); de jonge dochters, die 
achter haar zijn, haar medegezellinnen (de overigen van 
haar zaad, zie Openb.12:17), zullen tot u gebracht wor-
den. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en 
verheuging; zij zullen ingaan in het paleis van de Ko-
ning.” 

• Jesaja 60:1-3, “Maak u op (letterlijk: sta op), word ver-
licht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid van de 
HERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de 
aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over 
u zal de HERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over 
u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht 
gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan.” 

• Jesaja 61:10-11, “Ik ben zeer vrolijk in de HERE, mijn 
ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij be-
kleed met de klederen van het heil, de mantel van de 
gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een brui-
degom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als 
een bruid zich versiert met haar gereedschap (versie-
ringen). Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, 
en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet 
uitspruiten; alzo zal de Here HERE gerechtigheid en 
lof doen uitspruiten voor al de volken.” 

• Openbaring 19:8, “En haar (de Bruid van het Lam van God) 
is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blin-
kend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de recht-
vaardigmakingen van de heiligen.” 

 

4. 

De 4de bewerking, die door deze bruidszalving ge-
schiedt, is de aangording van de Bruid, tijdens en 
na de Goddelijke bruiloft, met Goddelijke majesteit 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17


 

28 

en macht. 
• Openbaring 12:1, “En er werd een groot teken gezien 

in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Ge-
meente / Kerk); een vrouw (de Bruid / Vrouw van het Lam van 
God 8), bekleed met de zon (beeld van de hemelse Vader); 
en de maan (beeld van de Zoon in Zijn Bloedverzoening) was 
onder haar voeten (haar geestelijk fundament), en op haar 
hoofd een kroon van 12 sterren (beeld van de Heilige 
Geest).” 

Nu is het volmaakte instrument van de Heer om 
de Gemeente te herstellen en om de grote wereld-
wijde opwekking te kunnen beginnen gereed in de 
hand van de almachtige Zoon van God. Nu giet 
Hij Zijn Geest hiertoe uit over alle vlees; namelijk, 
het licht van Zijn Geest over de zondige ge-
wetens van alle mensen en over Zijn eeuwig 
Evangelie. Hierdoor zal iedereen tot het besef 
komen, dat zij redding en de Redder behoeven en 
zal men klip en klaar weten, hoe Hij dit wil volbren-
gen. 
• Joël 2:28, “En daarna (namelijk in de eindtijd) zal het ge-

schieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle 
vlees, en uw zonen en dochters (de geroepenen en ge-
zalfden in de Gemeente / Kerk) zullen profeteren; uw 

 
8 Genaamd: de Bruid VOOR de Bruiloft van het Lam. Ge-

naamd: de Vrouw NA de Bruiloft van het Lam. 
Voor meer over deze Vrouw uit Openbaring 12, zie onze 
GRATIS studies “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft 
hier op aarde“ van E. van den Worm en/of “Een ANDER ge-
luid ! – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?“ van A. Klein. 
(noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen 
gezichten zien.” 

Dan zal de Gemeente/Kerk overwinnaars 9 (zie 
Openb.2 en 3 10) over de macht van satan en zonde 
voortbrengen en zullen uit de wereld ontelbare 
zielen (zie Openb.7:9) voor het Koninkrijk Gods ge-
wonnen worden. 

Verdere lotsbestemmingen van de wijze 

en de dwaze maagden 

Na de Goddelijke bruiloft en na het werk, dat de 
Bruid in de kracht van de Heilige Geest in Ge-
meente / Kerk en wereld moet verrichten, wordt zij 
door Gods Geest 3½ jaar, gedurende de grote 
verdrukking, in haar aardse lichaam, in de woes-
tijn bewaard, buiten het gezicht van de slang (sa-
tan). De mannelijke zoon, de 144.000 is dan reeds 
eerder door God weggerukt tot Zijn troon. 11 
• Openbaring 12:5-6, “En zij (de Bruid / Vrouw van het Lam 

van God) baarde een mannelijke zoon (een zoon, die bij 
zijn geestelijke geboorte al de mannelijke gestalte zal hebben 

 
9 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over 

(de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 
Worm. (noot AK) 
 

10 Voor UITLEG over deze hoofdstukken, zie onze GRATIS 

‘vers voor vers’ studie: “Openbaring, hoofdstuk 2” en 
“hoofdstuk 3” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

11 Voor meer over deze 144.000, zie onze GRATIS studie 

“Gij, volk van Israël, ontwaak“. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#9
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
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12), die al de heidenen (de anti-christelijken) zou hoeden 
(doden) met een ijzeren roede; en haar kind (de 144.000) 
werd weggerukt tot God en Zijn troon. En de vrouw 
vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, 
haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden 
voeden 1260 dagen (gedurende de grote verdrukking van 
3½ jaar).” 

• Openbaring 12:13-16, “En toen de draak zag, dat hij 
op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw (de 
Bruid van het Lam van God) vervolgd, die het manneke 
gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleu-
gels van een grote arend (de macht van de Heilige Geest), 
opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, 
alwaar zij gevoed wordt een tijd (= 1 jaar) en tijden (= 2 
jaar), en een halve tijd (= ½ jaar, in totaal dus 3½ jaar, de tijd 
van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang 
(satan). En de slang wierp uit haar mond achter de 
vrouw water (volken, scharen, natiën en tongen, zie Openb.17 
:15) als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou 
doen wegvoeren (satan wilde haar zo vervolgen en doden). 

 
12 In het natuurlijke leven wordt –na gemeenschap, bevruch-

ting en geboorte– een baby zichtbaar, na 9 maanden verbor-
gen te zijn geweest in de moederschoot. Hier –in geestelijk 
opzicht– is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwe-
zig in het Lichaam van de Bruid / Bruidsgemeente (want “de 
mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als 
bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR 
(= het openbaar worden van de zonen Gods, zie Rom.8: 
18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die –in 
geestelijke zin– nog moet groeien, maar deze zoon wordt 
openbaar (= manifesteert zich) in de status van “een VOL-
WASSEN (= VOLMAAKTE) zoon”. Deze zoon (de 144.000) 
zijn dan gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid 
van Christus” (Ef.4:13). (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#18-19
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#18-19
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En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde 
opende haar mond (een aardbeving), en verzwolg de ri-
vier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.” 

Na de grote verdrukking, bij de lichamelijke we-
derkomst van de Here Jezus Christus, doet het li-
chaam van de Bruid (de wijze maagden) in een 
ondeelbaar ogenblik, in een punt van de tijd, God-
delijke eeuwigheid aan en gaat ze met de uit de 
doden opgestane heiligen de Here tegemoet in de 
lucht om daarna met Hem naar de aarde terug te 
keren om hier op aarde met Hem het 1000-jarige 
Vrederijk 13 te vestigen. 
• 1 Korinthe 15:51-57, “Ziet, ik zeg u een verborgen-

heid: wij (= de Bruid, gevormd door de wijze maagden) zullen 
wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veran-
derd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, 
met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en 
wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke 
moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke 
moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit ver-
derfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, 
en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan heb-
ben, alsdan zal het Woord geschieden, dat geschre-
ven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, 
waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De 
prikkel nu van de dood is de zonde; en de kracht van 
de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de 
overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.” 

 
13 Zie eventueel onze GRATIS studie “Wat de Schrift leert 

over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus“ van 
E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
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Gedurende de tijd van de grote verdrukking 
worden al de dwaze maagden en de ontelbare 
bekeerlingen, die in de grote, wereldwijde opwek-
king zijn gewonnen, door de antichrist als marte-
laren gedood. Dit is de grootste holocaust, af-
slachting, van alle tijden; die hier door ont-
hoofding gebeurt (zie Openb.20:4). 
• Openbaring 7:9-17, “Na dezen zag ik, en ziet, een 

grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, 
en geslachten, en volken, en talen, staande voor de 
troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange 
witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. 
En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid 
zij onze God, Die op de troon zit, en het Lam. En al 
de engelen stonden rondom de troon, en rondom de 
ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: levende wezens); en 
vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en 
aanbaden God, Zeggende: Amen. De lof, en de heer-
lijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de 
eer, en de kracht, en de sterkte zij onze God in alle 
eeuwigheid. Amen. En één uit de ouderlingen ant-
woordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn 
met de lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar 
zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Here, Gij weet 
het. En Hij zei tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote 
verdrukking komen; en zij hebben hun lange klede-
ren gewassen, en hebben hun lange klederen wit ge-
maakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor 
de  troon van God, en dienen Hem dag en nacht in 
Zijn tempel; en Die op de troon zit, zal hen overscha-
duwen. Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet 
meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch 
enige hitte (zoals in de grote verdrukking). Want het Lam, 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/20.html#4
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Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en 
zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen van 
de wateren; en God zal alle tranen van hun ogen af-
wissen.” 

• Openbaring 11:1-2, “En mij werd een rietstok gege-
ven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: 
Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en 
degenen, die daarin aanbidden (of zij voldoen aan de door 
God vereiste maat voor de Bruid van het Lam van God: zonder 
vlek of rimpel, onberispelijk). En laat het voorhof uit, dat 
van buiten de tempel is, en meet dat niet (want dezen 
voldoen zeker niet aan de door God vereiste maat), want het 
is de heidenen (de antichristelijken) gegeven; en zij (de 
antichristelijken) zullen de heilige stad (de Bruid, het nieuwe 
Jeruzalem in wording) vertreden (doden) 42 maanden (= de 
3½ jaar van de grote verdrukking).” 

• Openbaring 12:17, “En de draak vergrimde op de 
vrouw (de Vrouw / Bruid van het Lam van God), en ging heen 
om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, 
die (weliswaar) de geboden Gods bewaren, en de 
getuigenis van Jezus Christus hebben (maar nog 
niet tot de geestelijke volmaaktheid van de Bruid gekomen zijn).” 

• Openbaring 13:7, “En hetzelve werd macht gegeven, 
om de heiligen krijg aan te doen, en om die te over-
winnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle 
geslacht, en taal, en volk.” 

Bij de lichamelijke wederkomst van de Here Jezus 
Christus vanuit de wolken van de hemel worden 
alle gestorven heiligen van alle tijden uit de do-
den opgewekt. Dit noemt de Schrift de 1ste opstan-
ding. Ook zij doen geestelijke eeuwigheids-licha-
men aan, en ook zij gaan hun wedergekomen Ko-
ning tot in de wolken tegemoet, om met Hem naar 
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de aarde terug te keren om hier met Hem en met 
alle andere heiligen het 1000-jarige vrederijk op te 
richten. 
• 1 Thessalonicenzen 4:13-18, “Doch, broeders, ik wil 

niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontsla-
pen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de an-
deren, die geen hoop hebben. Want indien wij gelo-
ven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal 
ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder 
brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het 
Woord van de Here, dat wij (leden van de Bruid), die le-
vend overblijven zullen tot de toekomst van de Here, 
niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem 
van de aartsengel, en met de bazuin Gods nederda-
len van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, 
zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overge-
bleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen wor-
den in de wolken, de Here tegemoet, in de lucht; en 
alzo zullen wij altijd met de Here wezen. Zo dan, ver-
troost elkaar met deze woorden.” 

• 2 Thessalonicenzen 1:10, “Wanneer Hij komt, om op 
die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met 
verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot ge-
loof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof 
bevonden bij u.” (NBG) 

• Openbaring 20:4-6, “En ik zag tronen, en zij (alle leden 
van de Bruid) zaten op dezelve; en het oordeel werd 
hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die 
onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om 
het Woord Gods, en die het beest, en zijn beeld niet 
aangebeden hadden, en die het merkteken niet ont-
vangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; 



 

35 

en zij leefden en heersten als koningen met Christus, 
de 1000 jaren. Maar de overigen van de doden (die in 
hun zonden gestorven zijn) werden niet weder levend, tot-
dat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de 1ste 
opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de 
1ste opstanding; over deze heeft de 2de dood geen 
macht, maar zij zullen priesters van God en Christus 
zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen 
1000 jaren.” 

Amen. 
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