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Inleidend woord 
Ik heb deze profetische studie lang geleden door Gods genade in schemavorm mogen samenstellen, thans heeft 
A. Klein haar mogen bewerken, tot een volwaardige studie, en vele voetnoten er aan toegevoegd. 
 

De profeet Zacharia, optredend ongeveer 560 vóór Christus, dacht abusievelijk dat hij al in de eindtijd leefde en dat 
de openbaring van het Koninkrijk van God op aarde aanstaande was. Zijn geest leefde – door Gods genadewer-
king – in deze pre-millennium tijd (de tijd vóór het 1000-jarige Rijk), omdat de Heer hem wilde gebruiken als profeet 
van Zijn geheimenissen, die in de volheid der tijden (d.i. de eindtijd) door Hem zal worden verwezenlijkt. 
 

Zacharia had deze verborgenheden van God, die betrekking hebben op de door de Heilige Geest te vormen Bruid 
van Gods Lam – d.i. de volmaakte Gemeente van de eindtijd, die in Openbaring 12 vers 1 door middel van een 
visioen aan de apostel Johannes was gegeven – via een reeks visioenen van God ontvangen en bekend gemaakt, 
zowel aan zijn tijdgenoten, als ook neergeschreven, zodat wij ze nu ook kunnen lezen en bestuderen. Zelf heeft 
Zacharia de diepgeestelijke inhoud van zijn visioenen waarschijnlijk niet begrepen. 
 

1 Petr. 1:10-12 (uit de SV) 
 “Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, 

aan u geschied; onderzoekende, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en 
tevoren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. Dewelke geopen-
baard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangekondigd zijn bij degenen, die u nu 
het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die u van de hemel gezonden is; in welke dingen de 
engelen begerig zijn in te zien.”  

 

1 Petr. 1:10-12 (uit de NBV) 
 “Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten 

deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus´ Geest, Die in 
hen werkzaam was, doelde toen Deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er 
werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze bood-
schap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit 
de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.”  

 

Aan ons nu, die in de eindtijd leven, heeft de Geest van God deze visioenen willen openbaren, opdat ze ons tot 
een leidraad strekken en tot een instructie en bemoediging bij de dingen, die de Almachtige in de eindtijd bewerkt. 
Daartoe strekkende, dat de Bruid van Gods Lam tot stand komt.  
 
 
 
 
Algemene noot:  

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

6. AK = A. Klein, die deze versie (van “verzamelde werken”) heeft uitgetypt, alsook bewerkt. Alle noten en veel 
uitleg tussen haakjes zijn, ter aanvulling en verduidelijking, toegevoegd door AK. 

 
Nieuwe opmaak: maart 2009 

 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van  onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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I.  
De 8 visioenen van Zacharia, die een perspectief bieden van de ont-

wikkeling van de Gemeente/Kerk in de eindtijd tot Bruid van Gods Lam 

Hoofdstuk 1  

De desolate (d.i. ontredderde) staat van de Gemeente/Kerk in de eindtijd 

Zach. 1 vers 1-6:  In de achtste maand1, in het tweede jaar van Darius2, geschiedde het woord van de 
HERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: 2 De HERE is zeer ver-
toornd geweest tegen uw (voor)vaders. 3 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de HERE der heerscharen3: Keert 
weder (= terug) tot Mij , spreekt de HERE der heerscharen, zo zal Ik weder tot u keren , zegt de HERE der 
heerscharen. 4 Weest niet (zo onbekeerlijk) als uw (voor)vaders, tot welke de vorige profeten4 riepen, zeggende: 
Alzo zegt de HERE der heerscharen: Bekeert u toch van uw boze wegen, en uw boze handel ingen ; 
maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar Mij (niet naar wat Ik hun door Mijn profeten liet aanzeggen), spreekt de 
HERE. 5 Uw (voor)vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven5? 6 Nochtans Mijn 
woorden en Mijn inzettingen, die Ik Mijn knechten, de profeten, geboden had (om aan het volk te verkondigen), 
hebben zij uw (voor)vaders niet getroffen6; zodat zij wederkerende (van hun 70-jarige Babylonische ballingschap) zei-
den: Gelijk als de HERE der heerscharen gedacht heeft ons te doen – naar onze (verkeerde, zondige) wegen en 
naar onze (verkeerde, zondige) handelingen – zo heeft Hij met ons gedaan. 

 

Na bekering  tot God zal Hij Zijn volk genadig zijn. De voorvaders/-ouders van de Joden7 deden dit niet, zij bekeer-
den zich niet van hun verkeerde, zondige wegen. De 70-jarige Babylonische gevangenschap was daarvan het 
gevolg geweest als het oordeel van God over hen. 

Zacharia vertelt dan waarom  zij zich (en natuurlijk ook wij  ons) moeten bekeren: Het Godsrijk van de Mes-
sias (eerst het 1000-jarig Vrederijk, daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) is aanstaande!  Vergelijk 
Mattheüs 4:17b.8 

                                                 
1 Dit was 2 maanden nadat de profeet Haggaï (in opdracht van God) begon te prediken – zie Haggaï 1:1.  
Haggaï, Zacharia en Maleáchi hebben alle 3 geleefd en geprofeteerd ten tijde van de verlossing van de Joden uit de Babylonische gevangen-
schap. Zij vermanen het volk zeer naarstiglijk (= ijverig) tot de wederopbouw van de tempel en van de stad Jeruzalem, want, nadat zij de fun-
damenten van de tempel gelegd hadden, zo wendde zich een ieder tot de bouw van zijn eigen huis, en lieten het bouwen van de tempel een 
tijdlang rusten. De voornaamste argumenten, welke de profeet Haggaï gebruikt heeft om het volk tot de verslofte (= door hen verwaarloosde) 
bouw van de tempel op te wekken, zijn in het bijzonder deze: Allereerst dat het billijk (= rechtvaardig en redelijk) is dat goddelijke zaken vóór 
aardse en tijdelijke bevorderd worden, hetwelk, zo het niet geschiedde, zo zou ook God Zijn zegen tot het tijdelijke niet geven. Ten tweede, zo 
verklaart de profeet, dat de voortreffelijkheid van de laatste tempel veel groter zou zijn dan die van de 1ste (zie Hag. 2:10), namelijk daarom, 
omdat Christus lichamelijk in dezelve verschijnen en prediken zou en voorts in Zijn Gemeente/Kerk wonen zou met Zijn genade en Geest. Twee 
maanden na Haggaï begon ook de profeet Zacharia (in opdracht van God) te profeteren, die ook  de trage, nalatige Joden tot de bouw van de 
tempel ernstig vermaand  en voortgedreven heeft. 
2 De koning van Perzië – zie Ezra 4:24. Uit de Bijbelse Encyclopedie: Darius was koning van 522-486 voor Christus. 
3 Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders. 
4 Die vóór de Babylonische gevangenschap geprofeteerd hebben – zie Jes.31:6, Jer.3:12 en 18:11, Ezech.18:30, Hos.14:2. 
5 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Dat is, al zijn de vorige profeten dood, zo blijven evenwel hun (door Mij gegeven) profetieën voor altijd 
van kracht. 
6 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Dat is, zijn die straffen hun niet overkomen, waarmede Ik hen gedreigd had? Ja zeker! Derhalve had gij 
u aan hen behoren te spiegelen. 
7 Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. W ij willen dit in het kort proberen uit te leggen.  In eerste instantie bestaat het volk 
van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er 
wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “Huis van Israël” en het “Huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “Huis van Israël” (ook wel 
Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het 
beloofde land Kanaän/ Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn 
vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals 
Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Het “Huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de 
dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel 
van Israël waarover de verharding is gekomen (Rom. 11:25).  
Als u meer over dit onderwerp wilt weten dan kunnen wij u het boek “Wederom Mijn Volk”, over de lotgevallen van de beide Israëlvolkeren, naar 
aanleiding van het boek Hosea, van H. Siliakus van harte aanbevelen. (Informatie hierover via info@eindtijdbode.nl ) 
8 “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen ” (Matth. 4:17b). 
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Over het komende Godsrijk op aarde 

1ste visioen:  
Poortopening beloofd tot opwekking en grote geestelijke bloei 9  

Zach. 1 vers 7-8:  Op de 24ste dag, in de 11de maand (die de maand Schebat10 is), in het 2de jaar van Da-
rius, geschiedde het woord van de HERE tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, 
zeggende: 8 Ik zag in de nacht (een visioen), en zie, een Man 11 rijdende op een rood paard, en Hij stond tus-
sen de mirten12, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden .  

Zacharia zag een Man op een rood paard en deze Man blijkt de “Engel des Heren” te zijn (zie vers 11). De Engel 
des Heren is niemand anders dan onze Here Jezus Christus Zelf. Hij is een Oudtestamentische manifestatie of 
theofanie van de Zoon van God.  
De Man rijdt op het rode paard en er zijn nog drie andere paarden achter Hem. Deze 4 paarden beelden Gods 
oordelende kracht uit over de gehele wereld. 
• Rood paard  : Beeld van oorlogsomstandigheden. 
• Zwart paard  : Beeld van honger en pestilentiën. (Het zwarte paard staat hier in Zach. 1:8 overigens niet vermeld). 
• Wit paard  : Beeld van oordeel over de zonde door openbaring van Zijn Woord en Geest. 
• Bruin paard  : Bruin is een mengkleur verkregen uit rood en zwart en beeldt de gewelddadige  dood uit. (Net 

als bijvoorbeeld bruine herfstbladeren het teken van de dood zijn). Dood als gevolg van oorlog, 
honger en pestilentiën. 

Vergelijk Openbaring 6:1-813. In Openbaring 6:8 wordt gesproken van een vaal paard, maar de betekenis is dezelf-
de als van het bruine paard. 
Merkt op, dat de Man is gezeten op een rood paard; dat wil zeggen dat God vooral de oorlog toelaat om de men-
sen in een hoek te drijven tot (echte/oprechte) bekering  tot Hem.14 
 

Deze Man stond tussen de mirten . Mirten werden veel gebruikt bij het Loofhuttenfeest (zie Neh. 8:16). Ook werden 
ze – vanwege de geurige, witte bloemen – vaak gebruikt als bruidsversiersels. Dit alles wil ons zeggen, dat dit visi-
oen heenwijst naar tijden, waarin het Loofhuttenfeest een reëel feit zal worden; dit is de Spade-Regen-tijd  (beeld 
van de uitstorting  van de Heilige Geest – zie Joël 2:23b en 28-29) en de tijd van de wereldwijde opwekking, die hier-
mee gepaard zal gaan. Ook vertellen de mirten ons van het Bruiloftsfeest van de Hemelbruidegom en Zijn Bruid. 
Dat “in de diepte” vertelt ons ook van de maatschappelijk en politiek moeilijke tijd van het wereldeinde. 
 

Zach. 1 vers 9-11:  En ik (Zacharia) zei: Mijn HERE! wat zijn deze? Toen zei tot mij de Engel (van de Here, d.i. 
de Geest van God), Die met mij (of: IN mij

15
) sprak: Ik zal u tonen, wat deze zijn. 10 Toen antwoordde de Man, 

Die tussen de mirten stond , en zei: Deze zijn het, die de HERE (God de Vader) uitgezonden heeft, om het 
land te doorwandelen. 11 En zij antwoordden de Engel van de HERE, Die tussen de mirten stond , en zei-
den: Wij hebben het land doorwandeld, en ziet, het ganse land zit en het is stil.  

Gods oordelend oog heeft de gehele wereld doorzocht en heeft Zijn Gemeente geestelijk slapende  bevonden.16  
Vergelijk Mattheüs 25 vers 517 en Hooglied 5 vers 2a.18 

                                                 
9 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE POORT (de ingang/toegang tot het tabernakelcom-
plex). Voor meer over de geestelijke betekenis  van de verschillende tabernakelobjecten, zie – op www.eindtijdbode.nl – de studies: “Christus 
in de Tabernakel” van CJH Theys, “De Tabernakel van Israël” en/of “Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm. 
10

 Schebat of Sebat is de naam van de 11de maand van het joodse religieuze jaar, dit is bij ons in januari/februari. 
11 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Dit was de Zoon van God in de gedaante van een Man. Christus heeft meermalen voor een korte tijd 
de gedaante van een Man aangenomen – zie o.a. Dan. 7:13. 
12 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Of, hij hield stil onder de mirten. Door de mirten worden de (ware) gelovigen uitgebeeld, die voor God 
een groene en een lieflijke reuk geven, gelijk de mirtebomen; en het stilstaan van deze man betekend de altijd-tegenwoordige hulp en bijstand 
van de Here (voor de ware gelovigen). 
13 “En ik zag, toen het Lam 1 van de zegels geopend had, en ik hoorde 1 uit de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) zeggen, als een stem van 
een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een wit paard , en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit 
overwinnende, en opdat Hij overwonne! En toen Het (Lam) het 2de zegel geopend had, hoorde ik het 2de dier zeggen: Kom en zie! En een ander 
paard  ging uit, dat rood was ; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkaar zouden doden; 
en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen Het (Lam) het 3de zegel geopend had, hoorde ik het 3de dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, 
en ziet, een zwart paard , en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren, die zei: 
Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn (beeld van hen die vervuld zijn 
met Heilige Geest) niet. En toen Het (Lam) het 4de zegel geopend had, hoorde ik een stem van het 4de dier, die zei: Kom en zie! En ik zag, en 
ziet, een vaal paard , en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 
vierde deel van deze aarde (25% van de mensen dus), met zwaard, en met honger, en met de dood, en door de wilde beesten van deze aarde” 
(Openb. 6:1-8). 
14 Zie eventueel – op www.eindtijdbode.nl – de studies: “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden” en “De Dag van 
JaHWeH” van E. van den Worm. 
15 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: “Anders gezegd: in mij , gelijk eigenlijk de Hebreeuwse woorden luiden, betekenende een inwendige 
openbaring  van de dingen, die hij uitwendig gezien had.” Volgens o.a. 2 Sam. 23 vers 2: “De Geest van de Here heeft door mij (heen) gespro-
ken…” 
16 Zie eventueel – op www.eindtijdbode.nl – de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van 
E. van den Worm. 
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Zach. 1 vers 12:  Toen antwoordde de Engel van de HERE19, en zei: HERE der heerscharen! hoe lang 
zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem20 en over de steden van Juda, op welke Gij gram (= vertoornd) ge-
weest zijt, deze 70 jaren?  

Christus in voorbede tot God voor Jeruzalem en Juda, Gods volk (Juda – zie noot 7 – had pas de 70-jarige balling-
schap naar Babel/Babylon ervaren). 
 

Zach. 1 vers 13: En de HERE (God) antwoordde de Engel, Die met mij (of: IN mij) sprak, goede (d.i. aange-
name) woorden, troostrijke woorden.  

God vertroost Christus aangaande Zijn volk en Jeruzalem. 
 

Zach. 1 vers 14-17: En de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: IN mij) sprak, zei tot mij: 
Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HERE der heerscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een 
grote ijver (te weten om hetzelve te verlossen uit de handen van hun vijanden). 15 En Ik ben met een zeer grote toorn 
vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. 
16 Daarom zegt de HERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen ; Mijn huis zal 
daarin gebouwd worden, spreekt de HERE der heerscharen, en het richtsnoer (of meetsnoer – zie Zach. 2:1-2) zal 
over Jeruzalem uitgestrekt worden. 17 Roep nog (of: predik verder), zeggende: Alzo zegt de HERE der heer-
scharen: Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede; want de HERE zal Sion nog 
troosten, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.  

Profetie van Gods ijveren over, zegening van, en ontferming over Jeruzalem. God zal aan Zijn trekken komen aan-
gaande Zijn Koninkrijk, en Jeruzalem zal er de zetel van zijn. 
 
******************************************************************************************************************************* 
Ter verduidelijking toegevoegd: 

Het gebed van de Man in de diepte 

Onze Hogepriester 
God spreekt door dromen en visioenen. In deze laatste dagen mogen wij verwachten, dat Hij dit steeds veelvuldi-
ger zal doen. Wij willen ons thans verdiepen in een visioen dat lang geleden door de profeet Zacharia werd ont-
vangen en dat beschreven wordt in Zacharia 1 vers 7-17. In dit 1ste visioen van deze profeet wordt ons iets wonder-
lijks getoond. Zacharia zag een Man op een rood paard en deze Man blijkt de “Engel des Heren” te zijn (zie vers 
11). De Engel des Heren is niemand anders dan onze Here Jezus Christus Zelf. Hij is een Oudtestamentische 
manifestatie of theofanie van de Zoon van God. En wij zien de Zoon van God hier in de bediening, waarin Hij met 
name (d.i. vooral , in het bijzonder) staat in de Nieuwe Bedeling21 ofwel onze  tijd. Wij lezen namelijk in vers 12, dat 
Hij bidt tot God: “Here der heerscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van 
Juda, op welke Gij gram (= toornig) geweest zijt, deze 70 jaren?” Hij staat hier in Zijn bediening van Voorspraak en 
Middelaar. Hij bidt tot Zijn Vader, de Here der heerscharen. Hij is onze hemelse Hogepriester, Die met Zijn eigen 
bloed eenmaal is ingegaan in het hemelse Heiligdom (zie Hebr. 9:11-1222). Hij bidt en pleit daar thans voor ons, 
Zijn volgelingen, Zijn Gemeente. Niet alleen onze zaligheid hebben wij aan Hem te da nken, maar ook het feit 
dat wij staande kunnen blijven in het geloof! Voort durend bidt en pleit Hij voor ons. Hij bidt, opdat ons ge-
loof niet ophoudt.  Hij bidt de Vader, zo zien wij hier, om ontferming voor u en mij. Zijn wij ons dit bewust? “Het zijn 
de goedertierenheden van de Here, dat wij niet vernield zijn” 23 (Klaagl. 3:22a). 

Het begin van de smarten 
Het Jeruzalem waarvoor de profeet onze Heer hoorde bidden, is in laatste instantie de Gemeente des Heren. Van-
uit deze hoek gezien, gaat het in dit visioen dan in het bijzonder over een bepaald tijdsgewricht, voor ons zonder 
moeite herkenbaar als onze  tijd! Immers is in de afgelopen ongeveer 70 jaren (dit getal wordt in vers 12 genoemd) 
in deze wereld gebeurd wat hier beschreven wordt. Rode, bruine en witte paarden hebben de gehele aarde door-
lopen (zie vers 8-11). “Paarden” typeren in de Bijbel geestelijke machten. De rode zijn de machten achter alle oor-
logsgeweld, terrorisme en bloedvergieten, dat in de afgelopen 70 jaren de aarde “roodgekleurd” heeft zoals nimmer 

                                                                                                                                                                            
17 “Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen  (de wijze en de dwaze maagden) sluimerig, en vielen (geestelijk gezien) in slaap” (Matth. 
25:5). 
18 “Ik sliep, maar mijn hart waakte ” (Hooglied 5:2a). Hooglied, het boek van de Bruid (de wijze maagden) en de Bruidegom (de Here Jezus 
Christus). 
19 Uit de Bijbelse Encyclopedie: In deze ‘Engel des Heren’ hebben wij te doen met ee n openbaring van de Here Zelf , wat duidelijk blijkt uit 
het feit, dat in plaats van de Engel ook de Here genoemd wordt. Bekend is de figuur van de zgn. angelus interpres, bijv. in de nachtgezichten 
van Zacharia. Dit is de Engel, die zulk een visioen uitlegt en tevens deel uitmaakt van het visioen: “de Engel, Die met mij sprak”. 
20

 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Onder Jeruzalem en Juda moet men hier verstaan de Gemeente/Kerk van God, hoewel dit ook naar 
de letter te verstaan is. 
21 Nieuwe Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens nà Christus’ (1ste) komst aangeeft. 
22 “Maar Christus, de Hogepriester  der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte (d.i. hemelse) tabernakel, 
niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit (aardse) maaksel (zoals de tabernakel van Mozes was), noch door het bloed van bokken en kalve-
ren, maar door Zijn eigen bloed , eenmaal ingegaan in het Heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende ” (Hebr. 9:11-12). 
23 NBG vertaling: “Het zijn de gunstbewijzen  van de Here, dat wij niet omgekomen zijn” (Klaagl. 3:22a). 
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tevoren. Bruine paarden spreken van hongersnoden en ziektegesels, waardoor de mensheid in deze eeuw getrof-
fen werd op grotere schaal dan ooit in de geschiedenis is voorgekomen. Bruin is de kleur van de dood; denk aan 
de afgestorven bruine bladeren die in het najaar van de bomen vallen. In dezelfde tijd zijn echter ook de witte 
paarden van geestelijke opwekkingen en oplevingen rondgegaan door de wereld. Hoe groot is Gods genade!  Als 
Zijn oordelen over de aarde gaan, wil Hij toch de volkeren nog gerechtigheid leren (zie Jes. 26:924). Wit is de kleur 
van Goddelijke gerechtigheid. Het gaat in dit visioen dus over de tijd van het “begin der smarten” en alles wijst er-
op, dat wij thans in deze tijd leven. Dezelfde tijd wordt onder meer beschreven in Openbaring 6, waar eveneens 
sprake is van zinnebeeldige paarden.25 

Oordeel en ontferming 
Wij hoeven er niet naar te gissen waarom wij Jezus in dit 1ste visioen van Zacharia zien, zittende (letterlijk: rijdende) 
op een rood paard (zie Zach. 1:8). Het is volkomen duidelijk. Wij zien Hem hier als Degene Die komt om te oorde-
len en te richten. Eenmaal kwam Hij als Redder, straks komt Hij ten anderen male, doch als Degene Die het ge-
richt uitoefent. En toch zien wij Hem in dit visioen ook in een andere gedaante, namelijk die van Hogepriester. Ook 
als Hij straft, gedenkt Hij aan ontferming! In dezelfde roerige dagen voorafgaande aan Zijn wederkomst, wanneer 
Zijn gerichten (= oordelen) over de aarde gaan, zal Hij nadrukkelijker dan ooit staan in Zijn bediening van Midde-
laar en Voorspraak. Het oordeel begint bij het huis van God, de Gemeent e (zie 1 Petr. 4:17a26). Maar de drijf-
veer voor dat oordeel is Jezus’ liefde voor Zijn Gemeente. Hij wil haar reinigen en daarom heeft Hij inzonderheid (= 
vooral) bemoeienis met de oprechte kinderen Gods in deze dagen, die zich láten reinigen. In dit verband dient nog 
gewezen te worden op een andere bijzonderheid in dit visioen, die betrekking heeft op de Gemeente. Want juist in 
onze  dagen biedt de Gemeente des Heren, geestelijk gesproken, een even troosteloze aanblik als Jeruzalem en 
de overige steden van Juda in Zacharia’s tijd. En Jezus , de Engel van het (bloed)Verbond (zie Mal. 3:127), wordt 
hier gezien, STAANDE IN DE DIEPTE  (zie vers 8). De Here is altijd daar, waar Zijn Gemeente zich bevindt! Hij is 
het Hoofd, wij vormen Zijn Lichaam. Het hoofd is waar het Lichaam is! Zonder de gemeenschap met het Lichaam, 
de Gemeente, kunnen wij niet “in” Christus, Die het Hoofd is, zijn (zie Ef. 4:15-1628). Jezus is thans in de hemel, 
maar tegelijkertijd is Hij ook bij Zijn Gemeente hier op aarde, door Zijn Heilige Geest. Zien wij Hem nu hier in de 
diepte, dan wil dit zeggen, dat daar zich ook Zijn Gemeente bevindt. En zo is het nu! De Gemeente des Heren, in 
het algemeen gesproken, bevindt zich in diepten van zonde en ongeloof. Zij is als een bruid met een bevlekt en 
bezoedeld gewaad, vol met kreukels en rimpels. Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, toont ons de bedroevende staat 
van de eindtijdgemeente: zonder de ware liefde, lauw, wereldgelijkvormig en zelfvoldaan. 

Tussen de mirten 
Doch onze Heer wandelt temidden van de kandelaren (beeld van de Gemeenten), zie Openbaring 1:12b-13a en 
20b.29 Het laat Hem niet onverschillig hoe de toestand is van Zijn Gemeente. Hij trekt het zich aan. Hij is ook in 
deze diepte! Bijzonder troost- en hoopvol is het Hem in het visioen van Zacharia te zien staan “tussen de mirten” 
(zie vers 8). De mirtestruiken, met haar witte bloemen en haar geurige groene bladeren, zijn een beeld van de 
Gemeente. Wij zien hier de Gemeente niet zoals ze nu is, maar  zoals Jezus wil, dat zij zal zijn!  Als de mirte-
struiken in hun bloei, zo wil de Here, dat Zijn Gemeente is en zo zal Hij haar ook eenmaal maken! Hij maakt haar 
tot een Esther. De Hebreeuwse naam van Esther was Hadassa, hetgeen “mirt” betekent. Als een mirt zal straks de 
Bruidsgemeente zijn, in wit, blinkend bruidskleed, fris en groen door de levenskracht van Christus in haar, ver-
spreidend de geur van Christus. Hoe onheilig en onrein zij nu nog is, straks zal er een Gemeente zijn die heilig 
en rein is, zonder vlek of rimpel of iets dergelijk s (zie Ef. 5:2730). Alles in de Gemeente en in de wereld is van-
daag-de-dag uitgelopen op een geestelijke status-quo, een toestand van geestelijke stilstand. Zacharia 1 vers 11: 
“…het ganse land (de gehele aarde/mensheid) zit en het is stil”. Het is geestelijk stil geworden. Daar is een inge-
dommelde en bevlekte Gemeente, die blind is en geleid wordt door blinde leidslieden en verleiders. Daar is een 
wereld, die zich alleen maar druk maakt over “brood en spelen”, met vele spotters, die lachen om elk waarschu-
wend woord. “Ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen”, zegt de Here in vers 15. Het 
is allemaal weinig bemoedigend en hoopvol. Wij hebben echter nog altijd een Hogepriester en Middelaar, Die voor 
Zijn Gemeente bidt en pleit bij de Vader. “Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden hebben met 
onze zwakheden” (Hebr. 4:15). 

                                                 
24

 “Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw 
gerichten (oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid ” (Jes. 26:9). 
25

 Zie noot 13. 
26 “Want het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van God (d.i. de Gemeen te); en indien het eerst bij ons begint, wat zal het einde 
zijn van degenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?” (1 Petr. 4:17). 
27

 “Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en snellijk (nl. plotseling) zal tot Zijn tempel 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 der heerscharen” (Mal. 3:1). 
28 “Opdat wij … de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (d.i. groeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; uit 
Welke het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, … de wasdom van het lichaam bekomt, tot opbouwing van 
zichzelf in de liefde” (Ef. 4:15-16). 
29 “…7 gouden kandelaren; en in het midden van de 7 kandelaren Één, de Zoon des mensen gelijk zijnde…” “…en de 7 kandelaren , die gij 
gezien hebt, zijn (het beeld van) de 7 Gemeenten ” (Openb.1:12b-13a en 20b). 
30

 “Opdat Hij haar (d.i. de Gemeente) Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar 
dat zij zou heilig zijn en onberispelijk .” (Ef. 5:27). 
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Het gebed wordt verhoord 
Hij is in de hemel, maar tegelijkertijd hier op aarde bij ons, door Zijn Geest. Hij bidt voor ons om ontferming, om 
troost en herstel. “Here, hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda?” Wie kan 
bidden gelijk Jezus?  Lees dat wonderbare gebed, dat Hij ook voor u en mij eenmaal opzond tot Zijn Vader en dat 
neergeschreven staat in Johannes 17, Zijn Hogepriesterlijk gebed!! De Vader hoort en verhoort altijd het gebed van 
de Zoon (zie Joh. 11:42a31). Het visioen van Zacharia leert ons dan ook, dat Hij antwoord krijgt van God de Vader: 
“Daarom zegt de Here alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen… de Here zal Sion nog troos-
ten” (vers 16-17). Het is dezelfde boodschap als wij vinden in Jesaja 40 vers 1-2.32 Het gebed van de Man in de 
diepte wordt verhoord! Er komt geestelijk herstel door de Trooster. Na de reiniging komt de Spade Regen (beeld 
van de uitstorting  van de Heilige Geest – zie Joël 2:23b en 28-29). De tempel33 zal worden herbouwd – de Bruidsge-
meente wordt gevormd. Hij haalt ons uit de diepten en maakt ons tot “mirten” voor Hem! 
De vraag die rest, is: Wat zullen wij doen met deze machtige beloften? De afgedwaalde en lauwe christen bekere 
zich! Een ieder onderzoeke zichzelf.  Wie blijft “marchanderen”, wordt door Jezus uitgedreven. Tenslotte: laat ons 
meebidden met onze Heer om deze rijke zegen. Dat zij spoedig moge komen! 
 

Uit: Tempelbode, augustus 1987 
Door: wijlen H. Siliakus 

 

******************************************************************************************************************************* 

2de visioen:    
Wereldoorlogen zullen er woeden 34 

Zach. 1 vers 18-21: En ik hief mijn ogen op, en zag (in een visioen); en ziet, er waren 4 hoornen. 19 En ik zei 
tot de Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze? En Hij zei tot mij: Dat zijn de hoornen, welke Juda, Israël 
en Jeruzalem verstrooid hebben . 20 En de HERE toonde mij 4 smeden. 21 Toen zei ik: Wat komen die 
maken? En Hij sprak, zeggende: Dat zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd 
ophief; maar deze (smeden) zijn gekomen om die (hoornen) te verschrikken, om de hoornen der heidenen ne-
der te werpen (d.i. om het geweld, de macht of het koninkrijk te verstoren), welke de hoorn verheven hebben tegen het 
land van Juda35, om dat te verstrooien. 

Om de – in geestelijke zin – slapende Gemeenten te wekken (wakker te schudden) moet God Zijn oordelen wel 
zenden. Wereldomvattend  zullen ze zijn en veel bloed zal er vloeien. 
De 4 hoornen vertellen ons van een wereldmacht, die Juda, Israël en Jeruzalem tot verstrooiing zijn. In die tijd wa-
ren het de Assyrische en Babylonische wereldmachten; hier staan ze voor de wereldmachten van de eindtijd, tot 
verdrukking van Zijn volk, opdat zij zich ( en dus ook wij ons ) bekere . En echt/oprecht bekeren is zichzelf volko-
men  afkeren van de zonde(machten). 
De 4 smeden vertellen ons van andere machten, die sterker zijn dan de eerstgenoemde en die deze (hoornen/ 
wereldmachten) weer zullen vermorzelen (Vergelijk Psalm 75:1136). Bloed gaat er vloeien, omdat men het bloed 
van Gods Zoon heeft versmaad! 
 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking toegevoegd: 
 
Wij zien hier vier hoornen. Hoornen zijn tekenen van kracht. Er zijn vier van die hoornen. En dit wil zeggen: WE-
RELDWIJDE MACHT en KRACHT. Denk maar aan de vier windstreken, en aan “de vier hoeken der aarde” (zie 
Openb. 7:1). 
Het kunnen koninkrijken zijn, regeringen, allianties of systemen, die de gehele aarde beheersen, maar die versto-
rend werken op het volk van God. God heeft deze verstoring Zelf toegelaten om Zijn volk tot waarachtige bekering 
te brengen. Met andere woorden: God voorspelt hier, dat Hij oorlogsomstandigheden, wereldwijd van omvang, in 
deze wereld van de eindtijd toe zal laten om Zijn volk wakker te schudden uit hun dodelijke gerustheid en zelfinge-
nomenheid! 
Het zijn zonden, die hen verre houden van Hem! En dat in een tijd, waarin Hij door middel van Zijn genadewerkin-
gen zo véél heeft te bouwen in het hart en wezen van Zijn kinderen! 

                                                 
31 “Doch Ik (d.i. de Zoon) wist, dat Gij (d.i. de Vader) Mij altijd hoort” (Joh. 11:42a). 
32 “Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar (d.i. de Bruid)  toe, dat haar strijd vervuld 
is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar  zonden” (Jes. 40:1-2). 
33 “Weet gij niet, dat gij Gods tempel  zijt, en de Geest van God IN u woont?” (1 Kor. 3:16). “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel  is van 
de Heilige Geest , Die IN u is, Die gij van God (ontvangen) hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt duur gekocht (nl. met het bloed van 
Christus): zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw gees t, welke (eigendom) van God zijn” (1 Kor. 6:19-20). “Wat samenvoeging (= 
wat voor band of gemeenschappelijke grondslag) heeft de tempel van God met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God ; 
gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal IN hen wonen…” (2 Kor. 6:16a). “Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 
huis (een tempel), tot een heilig priesterdom , om geestelijke offers te offeren, die God aangenaam zijn door (het offer van) Jezus Christus 
(voor onze zonden)” (1 Petr. 2:5). Zie ook nog Efeze 2:19-22 
34 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van HET BRANDOFFERALTAAR. 
35 Zie noot 7. 
36

 “En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen ; de hoornen van de rechtvaardigen zullen (echter) verhoogd worden” (Psalm 75:11). 
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De aandacht van veel van Zijn kinderen in de eindtijd is, zoals reeds is opgemerkt, dikwijls zo hopeloos aardsge-
richt ! Iets, wat wij ook horen doorklinken in Zijn klacht over de Gemeente van Laodicea, die de laatste  Gemeente-
lijke periode typeert. “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; EN GIJ WEET 
NIET, dat gij (in geestelijke zin) zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt” (Openb. 3:17). 
Daarna verwekt God vier smeden. Zij typeren wereldwijde machten, die nòg sterker zijn dan de eerste, want zij 
zullen de hoornen nederwerpen. 
Hier wordt in een simpele beeldspraak die grote, bloedige worstelingen van de laatste dagen uitgebeeld van we-
reldmachten, die elkaar bevechten, en die zo de gehele wereld dompelen in diepe oorlogsrouw. Er zal dan veel 
BLOED vloeien, OMDAT DE MENSHEID HET BLOED VAN CHRISTUS (Die voor onze  zonden  is gestorven AAN 
HET KRUIS!) heeft veronachtzaamd; men heeft nagelaten om daardoor (door geloof in èn reiniging door het bloed 
van Christus) in vrede te komen met God. 
Oorlog brengt in menselijke ogen afbraak van aardse dingen, die in menselijke ogen mooi en waardevol zijn. Maar 
God zoekt het EEUWIGE HEIL van de mensen, en Hij breekt, door oorlogen toe te laten, het eigenwillige en aard-
se denken van de mensen af, opdat  Hij hun daarvoor in de plaats Zijn HEMELSE DENKEN en BEGEREN kan 
geven. 
Wanneer wij onder prettige, aardse omstandigheden leven, is er zo véél om ons heen, dat ons oog boeit. Maar dat 
verandert, als wij in een put worden geworpen. De grauwe, donkere grond om ons heen schrikt af en dat stukje 
blauwe lucht, de blauwe hemel omhoog in de opening van de put, begint ons dan te boeien, wat eerst niet het ge-
val was. Zo kan God met Zijn Evangelie dan aan Zijn trekken komen! Gelukkig de ziel, die zich (aan God) weet te 
geven in waarachtige bekering en overgave, opdat Hij in dezelve Zijn heilsbeloften waar kan maken. Zo zullen wij 
dan ook met alle ijver en overgave, net als Abraham, de Stad van God zoeken, de Stad, die fundamenten heeft en 
waarvan de Bouwheer God Zelf is (zie Hebr. 11:10). 
Laat ons dit geleerd zijn: God wil ons losweken  van alle aardsgerichtheid, en ons brengen tot een gerichtheid naar 
Hèm en Zijn Koninkrijk. Als het niet goedschiks  kan gebeuren door het Evangelie van Gods vrede, dan kwaad-
schiks door het ondergaan van Zijn zwiepende oordelen. 
Voor allen, die reeds in Zijn Schuilplaats vertoeven, zal Hij een Beschutting vormen ten tijde, dat Zijn oordelen 
gaan woeden over deze aarde. Ze zullen hen niet treffen, alleen zullen zij met eigen ogen de vergelding van de 
goddelozen zien (lees Psalm 91)!  
Pas als die grote  oordelen van God over deze wereld zijn gegaan, kan Hij komen tot HERNIEUWING en OP-
WEKKING, tot de grote  SPADE-REGEN-OPWEKKING ! Gods Woord openbaart ons, ook in Matth. 25:1-13, dat 
Zijn grote opwekking en de Bruiloft van het Lam, dat daarmee samen gaat, zullen geschieden, als de wereld zal 
verkeren in MIDDERNACHTELIJKE DUISTERNIS! Ook, dat Zijn waarachtige Gemeente/Kerk van de laatste da-
gen een SCHUILGEMEENTE zal wezen, maar tevens een Gemeente/Kerk in de volle kracht van God! Men bestu-
dere hiervoor Openb. 12:1-6 en 17:6). De openbare, politieke wereld-staatskerk van de eindtijd (lees Openb. 17) 
zal haar (de ware Gemeente Gods) namelijk in de pre-antichristelijke tijd (d.i. de tijd vóór het schrikbewind van de 
antichrist) WERELDWIJDE VERVOLGING aandoen. 
Zo zal God in een betrekkelijk korte tijd toch  komen aan Zijn Bruidsgemeente, aan die Gemeente/Kerk die door de 
almachtige  werkingen van de Geest van God “zonder vlek en zonder rimpel” (zie Ef. 5:2737) in deze wereld zal 
worden gemanifesteerd! 
In het licht van de Israëlitische Tabernakel wordt dit visioen gezien in het teken van het BRANDOFFERALTAAR , 
de plaats van de bloedige offers van Israël, die alle  wezen naar het genadevol sterven van Christus aan het kruis 
van Golgotha. 

Uit: De visioenen van Zacharia en (de geestelijke betekenis ervan voor) de Bruidsgemeente, blz. 9 t/m 12 
Door E. van den Worm 

*********************************************************************************************************************************** 
Hoofdstuk 2  

3de visioen:    
De Bruidsgemeente wordt gebouwd in opstandingskracht 38 

Zach. 2 vers 1-2:  Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag (in een visioen); en zie, er was een man, en in 
zijn hand was een meetsnoer . 2 En ik zei: Waar gaat gij heen? En hij zei tot mij: Om Jeruzalem te meten ; 
om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot haar lengte wezen zal.39  

Jeruzalem (hier het beeld van de Bruid)40 zal moeten voldoen aan de maatstaf van God (en deze maatstaf is Chris-
tus, het – LEVENDE – Woord van God). Degene die meet is Gods dienstknecht. Vergelijk Openbaring 11:1-241. In 

                                                 
37 Zie noot 30. 
38 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van HET WASVAT. 
39 In Openb. 21:16-17 staat: “En de stad (het nieuwe Jeruzalem) lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad 
met de rietstok op 12.000 stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, naar de 
maat van een mens , welke als een engel was”. 
40 Zie voor een uitgebreider behandeling de Bijbelstudie “Het nieuwe Jeruzalem , de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” 
van E. van den Worm. (Gratis te downloaden op: www.eindtijdbode.nl) 
41

 “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het (reukoffer- of 
wierook)altaar, en degenen, die daarin aanbidden . En laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, want het is de hei-
denen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden (= 3½ jaar, = de tijd van de grote verdrukking)” (Openb. 11:1-2). 
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Efeze 4:13 lezen we: “Totdat wij allen zullen komen tot… de mate van de grootte van de volheid van Chris-
tus ”. 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking van vers 1-2  toegevoegd: 

Het paslood-oordeel  

Een tijd van beslissing 
De Schrift openbaart ons, dat in de laatste dagen van de tegenwoordige (tijds)bedeling niet alleen allerlei ontwikke-
lingen in het laatste stadium zullen komen, maar ook, dat dit laatste stadium voor de mens het beslissende stadium 
wordt. De ongerechtigheid en de zedeloosheid zullen niet alleen tot een triest hoogtepunt komen, het zal er zelfs 
op uitlopen, dat de gewetens van de mensen toegeschroeid worden. En zo’n dichtgebrand geweten maakt een 
mens onbereikbaar voor de boodschap van redding en verlossing door Jezus Christus. Het beslissende karakter 
van de laatste dagen van het tijdperk van genade komt vooral hierin tot uiting, dat het een tijd van scheiding zal 
zijn. Wij hebben dan niet op het oog scheidingen die door mensen worden bewerkt, maar een scheiding waarin 
God  de hand heeft. Op grond van een heel eenvoudige en duidelijke beoordelingsmaatstaf zal God scheiding aan-
brengen. Deze maatstaf is even eenvoudig en begrijpelijk voor iedereen als de maatstaf die God in de dagen van 
Noach aanlegde. God maakte toen scheiding tussen “mensen in  de ark” en “mensen buiten  de ark”. Wie aan de 
toorn van God wilde ontkomen, moest eenvoudig “in  de ark” zijn (in de schuilplaats van de Allerhoogste, zie Ps. 
91). God gaat straks met een vergelijkbare maatstaf opnieuw “meten”. Voor allen wier werken dan niet “vol” wor-
den gevonden voor God, zal Christus (weder)komst (als Bruidegom) dan zijn als de verschijning van “een dief in de 
nacht”42 (vergelijk Openb. 3:2-343). 

De drie visioenen van Amos 
Eén van de Schriftgedeelten waarin over dit beslissend handelen van God wordt gesproken is Amos 7:7-944, het 
“gezicht van het paslood”. Niemand zegge, dat de profetieën van Amos al in de Oudtestamentische tijd zijn vervuld 
en dat zijn geschrift dus alleen maar “historische waarde” zou hebben. Er is ten aanzien van het Oudtestamenti-
sche Israël sprake van een “vóórvervulling”, maar de “eindtijdvervulling” moet nog komen! 
Voordat Amos dit “gezicht van het paslood” kreeg, ontving hij eerst twee andere visioenen. Er blijkt een lijn van het 
eerste visioen naar het derde te lopen. Driemaal blijkt God voornemens te zijn geweest om gericht te houden, om 
over te gaan tot straffen. Maar tot tweemaal weet Amos God te bewegen Zijn voornemen niet uit te voeren. Hier 
wordt de kracht van de voorbede en de kracht van he t gebed van de rechtvaardige gedemonstreerd!  Zoals 
Abraham op de bres stond voor Sódom en Gomorra, en zoals een Mozes en een Daniël gepleit hebben voor Isra-
el, opdat God dat volk genadig mocht zijn, zo horen wij ook Amos bidden: “Here, Here, vergeef toch; wie zou er 
van Jakob45 blijven (be)staan; want hij is klein”! (Amos 7:2 en 5). Tot tweemaal toe. 

Misvattingen 
Daar zijn met betrekking tot deze drie visioenen van Amos twee misvattingen mogelijk. De eerste misvatting is 
deze: de voorspellingen van de eerste twee visioenen zullen nooit uitkomen. Niets is minder waar! Wij vergissen 
ons deerlijk, wanneer wij menen, dat door de voorbede van Amos de gerichten van de eerste twee visioenen defi-
nitief van de baan zouden zijn. Weliswaar werden deze oordelen in de Oudtestamentische tijd aan het toenmalige 
Israël niet voltrokken, maar voor de huidige Israëlvolkeren èn voor de huidige heidenvolkeren staan de zaken er nu 
anders voor. In Openbaring 9:1-12 lezen wij, dat de “sprinkhanenplaag” (Amos’ eerste visioen – zie 7:1-3) tòch 
komt. Wanneer de satan uit de hemel is geworpen en hij de “put van de afgrond” zal hebben geopend, zal een 
legioen aan demonische machten en geweldgeesten, “sprinkhanen ” genaamd , de goddeloze mensheid vijf 
maanden pijnigen. En ook de “vuurplaag” (Amos’ tweede visioen – zie 7:4-6) zal komen. In het volgende gedeelte 
van Openbaring 9 (vers 13-21) vernemen wij hoe het derde deel van de dan levende mensheid door vuur, rook en 
zwavel, in een wereldwijde oorlog, wordt gedood. Hoe betekenisvol is het, dat deze oorlog ontbrandt, nadat daar-
toe vanuit het Gouden Reukaltaar in de hemel bevel gegeven is (zie vers 13). Dat wil zeggen, dat de gebeden en 
voorbiddingen van de heiligen (ook die van Amos) niet langer de hellemachten zullen kunnen beteugelen. Al lijkt 
het, dat God ervan afzag om te straffen met sprinkhanen en met vuur, op Amos’ voorbede, toch is het niet zo. Wij 
kunnen stellen, dat God ervan afzag in het tijdperk waarin Amos leefde, voor het oude Israël. Maar voor het laatste 
der dagen moeten wij wat wij lezen in Amos 7:1-9 zó verstaan – en dat leert de Schriftsamenhang ons ook – dat 
éérst het “pasloodvisioen” vervuld zal worden (vóór de Grote Verdrukking), maar daarna zullen ook de twee andere 
visioenen in vervulling gaan (aan het begin van de Grote Verdrukking). 

                                                 
42 “Want gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht  (= onverwachts)” (1 Thess. 5:2) “Waakt 
dan ; want gij weet niet, in welke ure uw Here (weder)komen zal” (Matth. 24:42). 
43 “Zijt wakende , en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan, hoe gij het (ware 
geloof) ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het (d.i. tevens het Woord gehoorzamen, ernaar handelen), en bekeer u . Indien gij dan niet 
waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u (voor u persoonlijk ) komen zal” (Openb. 3:2-3).  
44 “Nog deed Hij mij aldus zien; en zie, de Here stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in Zijn hand . En 
de HERE zei tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zei: Een paslood. Toen zei de HERE: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk 
Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan (d.i. niet langer genade hebben). Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israëls eigendommen 
verstoord worden; en Ik zal tegen Jeróbeams huis opstaan met het zwaard” (Amos 7:7-9). 
45 Aartsvader Jakob kreeg, na zijn worsteling bij Pniël (zie Gen. 32:24-32), van God zelf de naam Israël. En de zonen van Jakob worden al 
spoedig de zonen van Israël genoemd (zie Gen. 46:8, Exod. 1:1-5) Onder Jakob kunnen we dus verstaan: De 12 stammen v an Israël , 
genoemd naar de 12 zonen van Jakob. 
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Christus gaat “meten” 
De tweede misvatting die kan rijzen, is: het “paslood-oordeel” is geen echte straf. Het lijkt een tamelijk vredig tafe-
reel: de Here staande op een muur met een paslood in Zijn hand. Maar het “pasloodvisioen” is wel degelijk een 
óórdeelsvisioen. Het paslood-oordeel is wel degelijk een straf. Wanneer wij werkelijk weten wat Gods genade is, 
zal deze misvatting trouwens niet bij ons op kunnen doemen. GODS GENADE IS NOOIT EEN “DOOR DE VIN-
GERS ZIEN”! Men onthoude dit. De boodschap van het pasloodvisioen luidt als volgt: in het laatste der dagen, 
voordat de Grote Verdrukking aanbreekt, gaat Jezus Christus “METEN”. Behalve Amos heeft ook de profeet 
Zacharia dit gezien. De vraag die Zacharia stelde, zouden wij vandaag aan Jezus moeten stellen: “Waar gaat Gij 
heen?” (“Wat gaat Gij doen?”). Het antwoord dat wij zullen krijgen, is: “Ik ga Jeruzalem (de Gemeente) meten” (zie 
Zach. 2:1-5). Het is mogelijk, dat de “jongeling” van Zacharia 2 een gezondene van Jezus is. In Openbaring 11:1-
246 (waar eveneens over dit “meten” van de Gemeente in de laatste dagen geschreven wordt) is het de apostel 
Johannes , aan wie een meetriet gegeven wordt en die in opdracht van Jezus “de tempel en degenen die  daar-
in aanbidden” moet meten.  Zoals wij al eerder schreven, de maatstaf die de Here in de eindtijd zal hanteren om 
scheiding te maken, is eenvoudig en voor ieder begrijpelijk, in beginsel (d.i. in principe) door een ieder “na te me-
ten”. In de laatste dagen zal door God een maatstaf worden aangelegd die vóór die tijd niet gold. Zal tot dan toe 
“wedergeboorte” genoeg zijn geweest, om zalig te worden, in de laatste dagen zal niemand veilig wezen, tenzij 
men voldoet aan “de mate van de grootte der volheid van Christus” (Ef. 4:13). Wat niet overeenkomt met het “pas-
lood” komt onder het oordeel in de Grote Verdrukking. Nadat God het paslood gesteld heeft, zegt Hij: “Ik zal niet 
meer voorbijgaan (= niet langer genade hebben). Israëls heiligdommen zullen verstoord worden” (Amos 7:8-9). 
Wie in die dagen niet voldoet aan “de maat”, of, om  een ander beeld te gebruiken, wie dan gewogen en “ te 
licht” bevonden wordt, zal de Grote Verdrukking moe ten meemaken , met haar “sprinkhanen” en haar “vuur” 
en nog veel, veel meer! 

“Jeremia-gelovigen” 
Het paslood en de meetstok spreken van scheiding. Maar daarbij ook van genade voor een klein, doch heilig over-
blijfsel – de Bruidsgemeente – uit Israël en de heidenen. In Jeremia 15:11-1447 horen wij onze Heer spreken. De 
passage is enigszins raadselachtig. Het begin (zie vers 11) is goedgunstig van toon, het laatste gedeelte (zie vers 
12-14) klinkt dreigend. De verklaring is, dat God sprak tot één volk, doch dit volk ging Hij scheiden. Het ene (kleine) 
deel voldeed aan de maat die Hij stelde. Het andere (grote) deel voldeed daaraan niet. De belofte aan Jeremia en 
de zijnen was: “Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn! Zo Ik niet, in kwade tijden en in tijden van benauwdheid, 
bij de vijand voor u tussenkome!” (vers 11). Deze belofte geldt ook voor de “Jeremia-gelovigen” van de laatste da-
gen, de Bruidsgemeente, de “wijze maagden”. Maar alle overige dan levende gelovigen zullen delen in het lot van 
de goddelozen: zij zullen de “buitenste duisternis” van de Grote Verdrukking in gedreven worden. God zal ze “uit 
Zijn mond spuwen”. Voor hen geldt het woord, dat in Jeremia’s dagen tot het ongehoorzame volk gesproken werd: 
“Ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roof geven, zonder prijs; en dat om al uw zonden” (vers 13). De aan-
kondiging van het “paslood-oordeel” heeft als waars chuwende ondertoon voor allen: JAAG NAAR DE 
VOLHEID VAN CHRISTUS! 

Uit: Tempelbode, december 1981 
Door: wijlen H. Siliakus 

 

*********************************************************************************************************************************** 
 

Zach. 2 vers 3-4:  En ziet, de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: IN mij
48

) sprak, ging uit 
(nl. weg van de mirten, waar hij gestaan had – zie Zach. 1:11); en een andere engel ging uit, hem tegemoet. 4 En hij (d.i. 
de Engel van de Here) zei tot hem (d.i. de andere engel): Loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Jeruzalem 
zal dorpsgewijs bewoond worden 49, vanwege de veelheid van mensen en beesten, die in het midden van 
dezelve wezen zal.  

Jeruzalem50 zal vanwege haar grootte dorpsgewijs bewoond worden (beeld van de vele plaatselijke Gemeenten). 
 

Zach. 2 vers 5:  En Ik zal haar (d.i. de Bruid van het Lam, in wie Hij woont en troont) wezen, spreekt de HERE 
(JaHWeH), een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden  van haar (d.i. in het midden 
van dat geestelijk lichaam, de Bruidsgemeente).   

De Here God wil ons wezen tot een vurige muur rondom (tot volledige bescherming van de satanische aanvallen 
van de vijand) en tot heerlijkheid in ons innerlijk wezen. 

                                                 
46 Zie noot 41. 
47 “De Here zei: Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn! Zo Ik niet, in kwade tijden en in tijden van benauwdheid, bij de vijand voor u tussen-
kome! Zal ook enig ijzer het ijzer van het noorden of koper verbreken? Ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roof geven, zonder prijs; en 
dat vanwege al uw zonden , en in al uw landpalen. En Ik zal u wegvoeren met uw vijanden, in een land, dat gij niet kent; want een vuur is 
aangestoken in Mijn toorn, het zal over u branden ” (Jer. 15:11-14).  
48 Zie noot 15. 
49 Volgens de uitleg van de Statenbijbel: Men moet verstaan dat dit gesproken is, vanwege de grote menigte van mensen die (wereldwijd) in 
Christus geloven … want de Gemeente/Kerk zou zich strekken door de gehele wereld. 
50 Jeruzalem is ook hier het beeld van de Bruidsgemeente. In Openb. 21:2 en 9c-11a staat: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem , nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid , die voor haar man versierd is” en “Kom herwaarts, ik zal u tonen  de 
Bruid, de Vrouw van het Lam . En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige 
Jeruzalem , nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid van God …” (lees voor alle duidelijkheid hoofdstuk 21 helemaal). 
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De Bruid (of: Bruidsgemeente) zal in  Christus zijn en Christus in  haar. (Blijft in  Mij , en Ik in  u, zegt Jezus in Joh. 
15:4a). 
 

Zach. 2 vers 6-9:  O, o, vliedt toch uit het Noorderland51, spreekt de HERE; want Ik heb u uitgebreid naar 
de vier winden des hemels, spreekt de HERE. 7 O, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel! 8 
Want zo zegt de HERE der heerscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heide-
nen, die u beroofd hebben; want die u aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan . 9 Want ziet (of: voorwaar), Ik 
zal Mijn hand over hen bewegen, en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij weten, dat de HE-
RE der heerscharen mij gezonden heeft.  

Oproep aan allen, die nog in Babel (beeld van de wereld en haar zonden) blijven wonen, opdat Gods oordelen hen 
niet treffen tezamen met de onbekeerlijken. De geestelijke betekenis hiervan is: Dat allen die in hun zondige staat 
willen blijven leven, er dus niet (echt) van verlost willen worden, ook onder het oordeel van God zullen komen. (Dit 
kunnen wij o.a. ook lezen in: Jer. 51:6 en 45, Jes. 53:11, Openb. 18:4 en 2 Kor. 6:17). 
 

Zach. 2 vers 10-13: Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u 
wonen , spreekt de HERE. 11 En vele heidenen zullen te dien dage de HERE toegevoegd worden, en zij zul-
len Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen ; en gij zult weten, dat de HERE der heer-
scharen mij tot u gezonden heeft. 12 Dan zal de HERE Juda erven voor Zijn deel, in het heilige land, en Hij 
zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Zwijg, alle vlees (d.i. alle – zondige – mensen), voor het aangezicht van de HE-
RE! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning52 (vanuit de hemel). 

Heerlijke apotheose53 van een uit de zondaren van geheel de wereld gewonnen Bruidsgemeente. Daarin zal alle 
vlees (beeld van de zonde) tot zwijgen zijn gebracht (zie vers 13). 
 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking van vers 10-13  toegevoegd: 

De Koning wil ingaan 

Wat volgt op de opstanding? 
De christelijke kalender kent een dag waarop wij de opstanding van de Here Jezus Christus gedenken, de grootste 
overwinning aller tijden. Maar gedenken is niet genoeg. De zo belangrijke vraag is: hoe gaat dat onsterfelijke leven, 
dat toen werd geopenbaard in een wereld waarin alles aan de vergankelijkheid is onderworpen, hoe gaat dat leven 
zich verder openbaren? Of, om het nog anders te zeggen, leven wij werkelijk ná de opstanding?? Zijn wij mede 
opgewekt met Christus en mede gezet in de hemelen m et Hem? Wat zegt de Bijbel hieromtrent? God gedenkt 
ook. Er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht (zie Mal. 3:1654)! En Hij peilt wat de opstanding van Christus nu 
heeft kunnen uitwerken in onze levens. Er is een profeet, wiens naam betekent: “God gedenkt”, namelijk de profeet 
Zacharia. In zijn gelijknamige boek lezen wij wat er – volgens het verheven Goddelijk plan – volgt op de opstanding 
van de Here Jezus uit de dood. Wij moeten daarvoor gaan naar Zacharia 2, het 3de visioen dat de profeet ontving; 
“drie” spreekt van het volmakende werk van God de Heilige Geest. In Zacharia 2:10 lezen wij: “Juich en verblijd u, 
gij dochter Sions; want zie Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Here”. 

De dochter Sions 
De “dochter Sions” is het volk dat in Sion woont en dat eigenlijk de stad Sion of Jeruzalem vormt. Deze wijze van 
spreken geeft al aan, dat wij ons niet blind moeten staren op een stad van steen en hout in het Midden-Oosten. Het 
gaat om levende zielen!! In de Nieuwe Bedeling55, waarin wij thans leven, is dit Jeruzalem (of Sion) de Gemeente 
van de Here Jezus Christus. De Gemeente van de wedergeborenen, van hen die geboren zijn in het Jeruzalem 
“dat boven is” (zie Gal. 4:26).56 In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament staat voor “wedergeboren” 
letterlijk: “van boven geboren”. En dat in dit 3de visioen van Zacharia dit geestelijke Sion  bedoeld wordt, kunnen 
wij afleiden uit bijv. vers 4: “Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden”. Een beeld van de ene Gemeente van 
Christus die is opgebouwd en bestaat uit véle plaatselijke gemeenten (deze eenheid in veelheid wordt ook uitge-
beeld door de “granaatappelen” aan de hemelsblauwe mantel van de Israëlische hogepriester – zie Exod. 28:33). 
Ook het 11de vers dwingt ons, ons in gedachten te verplaatsen naar de Nieuwe Tijdsbedeling en te denken aan de 
Nieuwtestamentische Gemeente, die gevormd wordt door wedergeboren zielen uit alle volkeren: “Vele heidenen 
zullen te dien dage de Here toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen”, en dan herhaald de Here: 
“en Ik zal in het midden van u wonen”. En zie, hoe wonderbaar!, de Here (God, de Vader) spreekt deze Gemeente 

                                                 
51 ‘Het Noorderland’ of ‘Het Noorden’ is voor Israël ook een aanduiding van een bepaalde vijandige macht . De ligging van Palestina is zoda-
nig (met in het westen de Middellandse Zee en in het oosten de woestijn), dat een vijand slechts uit het zuiden (zuidwesten) kon komen, dus uit 
Egypte, of uit het noorden. Dat kan Assyrië zijn, het rijk der Chaldeeën of Babylonië. Deze rijken lagen wel niet geografisch ten noorden van 
Palestina, maar bij een aanval op Israël moesten de koningen toch wel uit het noorden komen.  
52 Zie Deut. 26:15 en Psalm 11:4. 
53 Apotheose = Heerlijke slot-scène of slot-toneel. 
54 “Alsdan spreken, die de Here vrezen, een ieder tot zijn naaste: De Here merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn 
aangezicht geschreven , voor degenen, die de Here vrezen, en voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken” (Mal. 3:16). 
55 Nieuwe (Tijds)Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens nà Christus’ (1ste) komst aangeeft. 
56 Vergelijk met Openb. 21 vers 2: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem , nederdalende van God uit de hemel (dus: 
van boven ), toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is”.   
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aan als “dochter”! Dat wil ons bovendien zeggen, dat de Here Jezus (God, de Zoon) haar tot Zijn vrouw wil nemen 
en dat Hij hier spreekt over die grote verborgenheid van Ef. 5:3257, wanneer Hij bekend maakt, dat Hij tot haar in 
wil gaan! Hij komt voor Zijn Bruiloft. De Bruidegom komt! Wij leven in de tijd van het einde en dit gebeuren staat 
voor de deur. Straks zal er een Gemeente zijn in welke de Heer te n volle inwoning maakt. De Bruidsgemeen-
te. “Verblijd u, gij dochter Sions, want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen” (Zach. 2:10). Johannes 
getuigt (op Patmos58) van deze Gemeente: “Geen tempel is in dezelve, want de Here, de almachtige God, is haar 
Tempel, en het Lam” (Openb. 21:27). En Ezechiël (48:35) besluit zijn boek uitroepende: “De naam van die stad zal 
zijn: DE HERE IS ALDAAR”! 

Intocht in Jeruzalem 
De woorden van Zacharia 2:10 doen ons echter ook denken aan de intocht van onze Heer in het eerste Jeruzalem, 
vier dagen voor Zijn sterven. Dit is niet toevallig. Ook in het boek Zacharia vinden wij de bekende profetie: “Ver-
heug u zeer, gij dochter Sions!... Zie uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende 
op een ezel” (9:9). Dit profetische woord is allereerst en letterlijk vervuld op die dag, nu bijna 2000 jaren geleden, 
toen de Here voor het laatst dit aardse Jeruzalem binnentrad. Een feestelijke intocht. Doch het was een feest dat 
uitliep op een drama! Zoals helaas ook menig christenleven verloopt... Uiteindelijk bleek dat Jezus kwam om in het 
midden van hen te sterven! “Hosanna” werd: “Kruisig Hem”. Zodat de vraag gewettigd is: WIE kozen zij nu eigenlijk 
op die gedenkwaardige dag? Kozen zij Jezus als hun Koning of... als het Lam, dat in hun plaats moest sterven!?! 
Het is een feit van grote betekenis, dat de intocht van Jezus in dat aardse Jeruzalem op precies dezelfde dag 
plaats had als waarop volgens Israëls kalender het lam gekozen moest worden voor het paschamaal (zie Exod. 
12:3 en 6). Op die dag, de dag der keuze, werd het Lam gekozen, dat de zonde der wereld zou wegdragen. De 
Verlosser voor allen die Hem aannemen en toelaten i n hart en leven . 

Psalm 24 
Is het ene wel met het andere in verband te brengen? Is er een verband tussen het ingaan van Christus tot Zijn 
Bruid en Zijn historische intocht in Jeruzalem? Wel degelijk! Jezus’ raadselachtige intocht als Koning en toch weer 
geen Koning, maar als Lam, is eigenlijk op zichzelf een “profetie” van wat er zeven dagen later gebeurde, toen Hij 
uit de dood opstond als de machtigste Vorst van gans het universum. Om dit te verstaan, moeten wij de 24ste 
psalm59 lezen. In die tijd werd deze psalm gezongen, toen de Ark van het Verbond60, dat is (het beeld van) de Te-
genwoordigheid van God!, naar Jeruzalem kwam (in de dagen van koning David). De poorten en poortwachters 
van Jeruzalem werd toegeroepen: “Laat de Koning der ere ingaan!” Nochtans was dit maar een “voorvervulling”. 
Wonderbaar vervuld werd deze profetie vervolgens, toen Jezus uit de dood was opgestaan en ten hemel voer. Het 
hemelse Jeruzalem ontving Hem, de Koning der koningen, met gejuich en lofgezang. De Koning Die alle ere toe-
komt, is de Here Jezus Christus. Voor Hem moet alle  knie zich buigen.  Hij is de Sterke God (zie Jes. 9:5), de 
geweldige Strijder (zie Ps. 24:8). Hij heeft de machtigste vijand overwonnen – de dood. De “gevangenis van de 
dood” heeft Hij gevangen genomen, de demonische machten uitgetogen (uitgekleed) en in het openbaar over hen 
getriomfeerd. Door Hem, de Levensvorst, mogen wij “in het leven heersen” (over alle demonische machten van 
satan). Johannes zag Hem op Patmos in Zijn volle glorie en majesteit, toen Hij Zich aan hem openbaarde als “Die 
dood geweest is, maar zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid!” (Openb. 1:18). Hoe betekenisvol! Laten ook wij deze Ko-
ning der ere verheerlijken in waarheid! Doch wederom ontvouwt zich voor ons geestesoog een tafereel, zo su-
bliem, zo schoon, en wel hier op aarde.  
Het is niet de bedoeling, dat wij Psalm 24 in de “kast van de mooiste herinneringen” zetten, als “souvenir”. Lees 
vers 1. De áárde... Hier op aarde zal Zijn Koninkrijk gevestigd worden.  En een geestelijke stad  zal hier op 

                                                 
57

 Lees ter verduidelijking: Efeze 5 vers 22-32. 
58 Patmos, een rotseiland in de Aegeïsche Zee, 90 km. ten zuidwesten van Efeze (thans het eiland Patino). 
59

 Psalm 24:  “Van de HERE (van JaHWeH) is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. 2. Want Hij heeft haar op de zeeën 
gegrond, en op de stromen gevestigd. 3. Wie mag de berg van de HERE beklimmen, wie mag staan in Zijn heilige (woon)stede? 4. Die rein is 
van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid (d.i. zonde) richt, noch bedrieglijk zweert. 5. Die zal van de HERE een zegen weg-
dragen en gerechtigheid van de God zijns heils. 6. Dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die Uw aanschijn (= aangezicht/nabijheid) 
zoeken; dat is Jakob. 7. Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga . 8. Wie is toch de 
Koning der ere? De HERE, sterk en geweldig, de HERE, geweldig in de strijd. 9. Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude 
ingangen, opdat de Koning der ere inga . 10. Wie is Hij toch, de Koning der ere; de HERE der heerscharen, Hij is de Koning der ere” (Psalm 
24:1-10 – NBG vertaling). Voor uitleg over deze Psalm, zie ons weblog (www.eindtijdbode.nl) van febr. 2009: ‘Wie zal klimmen op de berg des 
Heren? ’ van E. van den Worm. 
60 In de eerste plaats beeldt de Ark van het Verbond de troon van God uit. De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige 
God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon 
van God uit. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In Deut. 
6:4 staat: Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één!  (dus één Persoon!). Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide 
cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). 
De Ark van het Verbond staat in de tweede plaats voor de Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn Bruid . Dit wordt uitgebeeld 
doordat het verzoendeksel met zijn beide cherubs werd gelegd op de verbondskist, die staat voor de Bruid van het Lam. Deze kist is ook ge-
maakt van acacia- of sittimhout (hetgeen staat voor de mens), overdekt met goud (hetgeen staat voor het goddelijke), dus het beeld van de 
mens die met Gods natuur en wezen bekleed is. Het verzoendeksel met de beide cherubs, bovenop de verbondskist, vormt dan ook het beeld 
van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het Lam. 
In de verbondskist werden gelegd: 
• de gouden kruik met manna, die een beeld is van Jezus, het Lam van God; 
• de staf van Aäron, die een beeld van de Heilige Geest van God is; 
• de wetstafelen van het verbond, die een beeld van de Vader zijn (Hebreeën 9:4). 
Deze drie dingen staan dus voor de drie openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden de inwendige eenheid met de Bruid van het 
Lam uit. Dit zien wij ook in Zacharia 2:5. 
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aarde Zijn residentie, Zijn hoofdstad zijn, het Nieuwe Jeruzalem , door Johannes aanschouwd en beschreven in 
Openb. 21:2-461. Christus’ Bruid! 

Na de opstanding volgt de Bruiloft 
Na Zijn grote overwinning, Zijn strijd gestreden hebbende, wil de Koning der heerlijkheid Zijn Stad ingaan! Hij wil 
Zijn Bruid trouwen.  Dit is wat naar Gods plan en voornemen volgen moet op de opstanding van Christus. Met de 
opstanding verbonden is de triomfale intree van de Heer van leven en dood in dat begin van Zijn vredesheer-
schappij, de Stad van de Vrede, Jeru-salem, het Nieuwe Jeruzalem! Hoe vol van diepe en rijke symboliek is in dit 
verband dat wij lezen, dat de Here op de dag van Zijn opstanding Zich openbaarde in het midden van Zijn discipe-
len, Zijn Gemeente (zie Joh. 20:1962). Het volgende wonderbare heilsgebeuren na de opstanding is, dat de Here 
komt tot Zijn Bruidsgemeente. Dat reine en heilige volk, dat David beschrijft in zijn psalm (24:3-6). MAAR HEILIG-
HEID EN ZUIVERHEID ZIJN NIET HET EINDDOEL. HET GAAT OM DE TEGENWOORDIGHEID VAN DE KO-
NING IN ONS MIDDEN! Zijn manifestatie – in Opstandingsglorie – in Zijn Bruidsgemeente. Hij wil de overwinning 
vieren met Zijn geliefde! Hij wil Zijn Heilige Geest over ons uitstorten.  Hij wil wonen op de lof en prijs in onze 
samenkomsten. Zich zó in ons midden openbaren, dat wij allen Zij n Goddelijke kracht door ons voelen 
stromen.  De meerbedoelde intocht van Jezus in dat aardse Jeruzalem, aan het einde van Zijn leven hier op aarde, 
was toch vooral en ondanks alles een feest  – HET FEEST VAN HET LAM, zouden wij kunnen zeggen. Als zodanig 
wijst dit gebeuren ook heen naar de Bruiloft van het Lam aan het einde der tijden, maar nu zeer nabij. Het “Feest 
van de volle inwoning van de Koning” is nabij. De Bruiloft van het Lam zal het sublieme hoogtepunt ervan zijn; de 
opwekking van de Spade Regen (beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest – zie Joël 2:23b en 28-29) het begin. 
Maar nu, in onze dagen reeds, zoekt de Here de omgang met Zijn “bruiloftskinderen”. Velen hebben hier geen 
weet van. Maar de bruiloftskinderen kennen nu al die ontmoetingen met hun Bruidegom “op de mirreberg” en “op 
de wierookheuvel”, waarvan Hooglied 4:663 spreekt. Heilige en onuitsprekelijke vreugdevolle ontmoetingen, waarin 
alleen de bruiloftskinderen elkaar kennen, waarbij de Hemelbruidegom de Zijnen versterkt en Zich aan hen open-
baart, totdat de dag aanbreekt waarop voor hen alle schaduwen vlieden, de dag van Zijn glorievolle wederkomst. 

Hoe zal Hij tot ons ingaan? 
En juist in betrekking hiermede moeten wij een waarschuwende boodschap brengen. Sta nog eens stil bij de in-
tocht van Jezus in het aardse Jeruzalem enerzijds en bij het ingaan van de verheerlijkte Heer tot Zijn Bruid ander-
zijds. Het ene is historie, het andere moet nog gebeuren. Ja, maar wie verzekert u, dat u, kind van God, daaraan 
deel zult hebben?! “Als ik tenminste voor die tijd niet gestorven ben”, denkt u misschien. Maar dat bedoelen wij 
niet. Het overgrote deel van de christenen die zullen leven wanneer deze wonderbare gebeurtenis plaats heeft, 
ZAL ER NIET BIJ BETROKKEN ZIJN! En van de zogenaamde Pinksterchristenen zal een nog veel groter percen-
tage “ernaast grijpen”, want er staat geschreven, dat vele eersten de laatsten zullen zijn en vele laatsten de eer-
sten. “Ander volk” dat op het laatst zal binnenkomen, zal hun plaatsen innemen. De Here gaat iets geheel nieuws 
scheppen in deze laatste dagen! Wie het hoort, lette erop. Daarom is de vraag die ons vandaag-de-dag moet be-
zighouden deze: HOE ZAL HIJ TOT ONS INGAAN?? Heeft ons halleluja-geroep wel diepgang? Hebben wij Hem 
waarachtig plaats bereid als Koning  in ons leven en in onze gemeente? Of wordt Hij onder ons andermaal de Mar-
telaar Die Hij toen  werd? Wat is het waarheidsgehalte van uw christelijk getuigenis? Velen kruisigen Christus ten 
tweeden male. Velen noemen Hem  hun Koning, maar doen niet Zijn wil , ze weigeren het te doen ten enenma-
le... Met Paulus (in Filip. 3:18-1964) moeten wij helaas en met verdriet zeggen: Velen wandelen “anders”; de god 
die zij dienen is hun buik, dat wil zeggen het (zondige) vlees! Hoe dienen wij de Here? Op onze eigenwillige manier 
en met de nodige compromissen? “Ach, maak het je niet moeilijk, God is liefde!” zo spreekt de “moderne” christen 
(maar Hij is ook een verterend vuur, zegt de Schrift in Hebr. 12:2965). In vele gevallen zien wij vandaag-de-dag, dat 
de nadruk op ons dienen ligt, onze  activiteit, onze  goede werken. En velen gaan daarin op. O, hoe druk hebben 
wij het toch met ons werk voor de Heer! Beter kan men zeggen: werk zonder  de Heer. Het beeld van Martha66, de 
zuster van Maria, doemt voor ons op. De ogen van de dienstknechten moeten zijn op hun Heer, hun Koning, zegt 
Psalm 123 vers 267. De voornaamste taak van een christen is VOLGEN! War e christenen zijn volgelingen  van 
Christus, daarom heten zij chrìsten ; en dezulken zijn er maar bitter weinig.  Zijn Naam dragen ze, maar Zijn 
weg willen zij niet gaan. Wij zien vandaag-de-dag, dat Christus opnieuw lijdt, geslagen, bespuwd en uiteindelijk 
gekruisigd wordt. Niet door de wereld, maar door Zijn zogenaamde volgelingen. Zijn zogenaamde dienaren zijn 

                                                 
61 Zie (voor een gedeelte) noot 50. 
62 “Als het dan avond was, op dezelfde 1ste dag van de week, en als de deuren gesloten waren, waar de (10) discipelen vergaderd waren van-
wege hun vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zei tot hen: Vrede zij u!” (Joh. 20:19). Zie ook: Mark. 16:14, Luk. 24:36, 
1 Kor. 15:4-8. 
63 “Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot de mirreberg, en tot de wierookheuvel” (Hooglied 4:6). 
64 “Want velen wandelen anders ; van dewelken ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Chris-
tus  zijn; welker einde is het verderf, welker (af)god is de buik, en welker heerlijkheid is hun schande, dewelke aardse dingen bedenken” (Filip. 
3:18-19). 
65 Lees ook nog: 2 Petr. 3:10-14, 17-18. 
66 “…Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke  ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord 
hoorde . Doch Martha was zeer (druk) bezig met het dienen, en daar bijkomende, zei zij: Here, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen 
laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij helpe. En Jezus, antwoordende, zei tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en (ver)ontrust u over vele 
dingen; maar één ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen , hetwelk van haar niet zal weggenomen worden” (Luk. 10:38b-
42).  
67 “Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren; gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw; alzo 
zijn onze ogen op de HERE, onze God , totdat Hij ons genadig zij” (Psalm 123:2). 
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grote heren. Ze heersen. Ze zijn rijk en hebben aan geen ding gebrek (de zgn. Laodicea-gelovigen – zie Openb. 
3:14-2268). Onder al deze huichelaars bevinden zich ook nog de Judassen, die hun Meester verkopen en verraden. 
Zij zeggen: “Neem Jezus, geef mij de wereld, geef mij macht, aanzien, rijkdom”. Pas op als u zich ergert, dat het 
volgen van Jezus u niet brengt wat u (d.i. uw vlees) verlangt! De zonde ligt aan de deur! 

De Heer gaat “meten” 
Vanwege al deze dingen lezen we in Zacharia 2:2, dat de Here Jeruzalem gaat meten. Hij gaat onderzoeken wie er 
voldoen aan de maat. Wie vòl zijn van Christus  en wie vervuld zijn met een andere geest, die van de wereld, van 
satan. Hoor hoe Hij in Zijn grote liefde en genade daarom waarschuwt: “O Sion! Ontkomt gij, die woont bij de doch-
ter van Babel!” (vers 7). Gaat uit van Babel (zie ook Jes. 48:20 en Jer. 51:4569). Bekeert u nu er nog tijd voor is. 
Jaag naar de heiligmaking!  Opent de poorten, zegt Psalm 24. Wat is het, dat ons scheidt van Christus, wat 
maakt dat Hij buiten de deur staat? Wanneer wij leven voor het vlees en naar het vlees. In vele gemeenten is het 
vlees oppermachtig; vandaar wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid, vandaar schijnheiligheid, vandaar re-
bellie tegen Christus. Wij moeten sterven (afsterven aan de zonde[macht] in ons hart en leven), Christus moet in 
ons  leven. Hoe zal de Koning tot ons ingaan? Zullen wij tot de stad van moordenaars behoren (die ook de getui-
gen van Christus vermoordt) of... tot dat Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van de Here Jezus, die Hij in Zacharia 2:8 
“Zijn oogappel” noemt? De Heer wil Zijn overwinning vieren met Zijn geliefde. Strekt u dan uit naar Zijn volle 
inwoning.  Open uw harten voor deze volle glorie. Maak plaats, maak ruimte, de bezem erin! Opdat de Levende 
Zich in ons midden kan openbaren!  

Uit: Tempelbode, april 1989 
Door: wijlen H. Siliakus 

 

*********************************************************************************************************************************** 
Hoofdstuk 3  

4de visioen:    
Volmaakte genade en zalving voor Gods arbeider 70 

Zach. 3 vers 1-5:  Daarna toonde Hij mij (Zacharia, in een visioen) Josua, de hogepriester , staande voor 
het aangezicht van de Engel van de HERE; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan. 
2 Doch de HERE zei tot de satan: De HERE schelde u, gij satan! ja, de HERE schelde u, Die Jeruzalem ver-
kiest; is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? 3 Josua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor 
het aangezicht van de Engel stond. 4 Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen, die voor Zijn aangezicht 
stonden, zeggende: Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem: Zie, Ik heb uw onge-
rechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen. 5 Dies zeg Ik: Laat ze een reine hoed 
op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan; en de Engel 
van de HERE stond daarbij.  

Joshua, de hogepriester, de dienstknecht van God, ontvangt genade van God en majesteitelijke klederen, ook een 
hoed (= kroon). Hij staat hier voor al Gods arbeiders, vooral voor die uit de eindtijd. Ze zullen worden aangedaan 
met de heerlijkheid van God in de Geest. 
 

Zach. 3 vers 6-9:  Toen betuigde de Engel van de HERE Josua, zeggende: 7 Zo zegt de HERE der 
heerscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook 
Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier 
staan. 8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn 
een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want ziet, aangaande die Steen, 
Die Ik gelegd heb voor het aangezicht van Josua, op die ene Steen zullen zeven ogen71 wezen; ziet, Ik zal 
Zijn graveersel (d.i. een inscriptie) graveren, spreekt de HERE der heerscharen, en Ik zal de ongerechtigheid 
van dit land op één dag wegnemen .  

                                                 
68 “En schrijf aan de engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin van de schep-
ping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud 
noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat 
gij (in geestelijke zin) zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. Ik raad u (aan) dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het 
vuur, opdat gij (in geestelijke zin) rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet 
geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij (in geestelijke zin) zien moogt. 19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees 
dan ijverig, en bekeer u . 20 Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart), en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal 
tot hem (of haar) inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn 
troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemee n-
ten zegt ” (Openb. 3:14-22). 
69 “Gaat uit van Babel,…” en “Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar (d.i. Babel, beeld van de wereld en haar zonden), en redt een ieder 
zijn ziel, vanwege de hittigheid van de toorn des Heren” (Jes. 48:20a en Jer. 51:45). 
70

 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE DEUR (de toegang/ingang tot het heiligdom). 
71 “En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, 
hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten van God , die uitgezonden zijn in alle landen” (Openb. 5:6). “En 
van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de ze-
ven geesten van God ” (Openb. 4:5). Voor meer hierover, zie de studie: “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E. van den 
Worm. (Gratis te downloaden op www.eindtijdbode.nl) 



Zacharia (eindtijd-profetie) 15 

Bij getrouwe en waakzame dienst ten aanzien van de Gemeente zal God dezulken in de hemel doen wandelen (zie 
Filip. 3:17 en 2072). 
Kinderen Gods moeten wondertekenen zijn in deze wereld (zie Obadja 2173). 
De Steen, de Hoeksteen, is Jezus Christus, in Wie de 7 ogen = 7 Geesten Gods zijn (zie noot 71). 
Op 1 dag werd de ongerechtigheid van de gehele wereld weggenomen, namelijk op het kruis(hout) te Golgotha. 
 

Zach. 3 vers 10:  Te dien dage, spreekt de HERE der heerscharen, zult gij een ieder zijn naaste 
(uit)nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. 

Te dien dage zal er een grote Godsvrede heersen in de harten van Gods arbeiders en kinderen. (De ware Sab-
batsrust). 
 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking toegevoegd: 

Genade en statie-klederen voor Josua 
Lees vers 1  (hierboven reeds vermeld): 
Josua is hier de representant (d.i. vertegenwoordiger) van allen, die deel gaan hebben aan de BRUIDSGEMEEN-
TE van Christus. Immers, ALLE visioenen van Zacharia zijn uitbeeldingen in étappes, die de vorming van de 
Bruidsgemeente weergeven. 
Josua was een hogepriester  onder de uit de ballingschap wedergekeerde Joden. Jezus is de Hogepriester Gods 
naar de ordening van Melchizedek (zie Hebr. 7:17). De Bruidsgemeente, Jezus’ geestelijk Lichaam, heeft als “eer-
stelingen Gods” (zie Openb. 14:4; Rom. 8:29-3074) een zelfde soort functie onder vele broeders (en zusters): Bruid 
en Bruidegom zijn één. Beiden  zitten in de troon van God (zie Openb. 3:2175)! Daarom is de hogepriester Josua 
hier de representant van de gehele Bruidsgemeente. 
God is een Kenner van èlk hart! “Want de Here aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te 
bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem” (2 Kron. 16:9). 
De Goddelijke Bruiloft is aanstaande (zie Openb. 19:7-976). Uit het Godsvolk van de eindtijd, verspreid over de 
gehele aarde, is de Geest van God thans intens doende om deze gemeenschap van Bruidskinderen te vormen, die 
Hij door Zijn genadewerkingen wil brengen tot de status van “zonder vlek en rimpel” (zie Ef. 5:2777; lees in dit ver-
band ook eens de verzen 2 Kor. 11:278; Openb. 12:1).  
Hij speurt over de gehele aardbol naar mensenzielen, die de boodschap van een te vormen Bruid in hun hart willen 
bewaren, en die met héél hun hart haken (d.i. er hevig naar verlangen) om hieraan deel te mogen hebben en die 
bereid zijn de volle  prijs, het volle  kruisproces van eigenwilligheid, van het eigen menselijk leven, te betalen. Hij 
speurt naar deze mensenzielen, bij wie Hij een Goddelijke honger in het hart doet groeien naar gemeenschap met 
de Hemelse Bruidegom; een gesteldheid, waarvan wij iets kunnen lezen in Filip. 3:7-1479. 
In Lukas 14:16-2480 lezen wij van de traagheid en weigerachtigheid van velen onder Gods geroepenen om (gees-
telijk) te komen tot het grote Avondmaal (van de Bruiloft van het Lam) om  – door de genadevolle kruiswerkingen 
Gods – in te gaan tot dit volle gemeenschapsleven met God en Zijn Lam ; en deze weigerachtigheid en traag-
heid is een gevolg van hun wereldsgezindheid en aardsgericht hart. God zal echter een “overblijfsel” (de 5 wijze 
maagden van Matth. 25:1-12) en veel nieuw volk  hiertoe roepen (zie Luk. 14:21-23).  
En let op, geliefde lezer, alléén dezen, die de Bruiloft  hebben gesmaakt, de Bruid (zij die behoren tot de Bruids-
gemeente), zal (zullen) de arendsvleugels krijgen, die haar (hun) weg zullen voeren naar de woestijn (zie Openb. 

                                                 
72 “Weest mede mijn (d.i. Paulus’) navolgers, broeders (en zusters), en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld 
hebt” “…onze wandel is in de hemelen , waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Here Jezus Christus” (Filip. 3:17 en 20). 
73

 “En er zullen heilanden  (NBG: verlossers ) op de berg van Sion opkomen, om Ezau’s gebergte (beeld van de wereldsgezinde christen) te 
richten; en het koninkrijk zal van de HERE (van JaHWeH) zijn” (Obadja 21). 
74 “Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; deze zijn 
gekocht uit de mensen, tot eerstelingen voor God  en het Lam” en “Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, 
het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders . En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen 
heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook 
verheerlijkt”. (Openb. 14:4 en Rom. 8:29-30) 
75 Zie noot 68. 
76 “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de Bruiloft van het Lam is gekomen , en Zijn Vrouw heeft 
zichzelf bereid . En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen 
van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal  van de Bruiloft van het Lam ...” (Openb.19:7-9). 
77 Zie noot 30. 
78 “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u (geestelijk) toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, 
namelijk aan Christus” (2 Kor. 11:2) en noot 94 voor Openb. 12:1. 
79 “Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja, zeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemend-
heid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus 
moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn  rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, 
namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is  door het geloof; opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap aan 
Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende; of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb, 
of reeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waart oe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben . Broeders, ik 
acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter (mij) is, en strekkende mij tot hetgeen voor (mij) is, 
jaag ik naar het wit, tot de prijs van de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus” (Filip. 3:7-14). 
80 Zie uitleg van Lukas 14:15-24 op blz. 34 en 35 (gewone tekst!). 
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12:6 en 1481; Luk. 17:34-3782), net zoals Filippus door Gods Geest, op Gods arendsvleugels, verreisde van de 
omstreken van Gaza naar Azote (zie Hand. 8:39-4083). 
Maar, “al de overigen van haar zaad” (zie Openb. 12:1784) zullen de Grote Verdrukking in  moeten, en worden ge-
confronteerd met de satanische macht en visie van de antichrist, als werelddictator! 
Gods “Josua-kinderen” van de laatste dagen staan nu voor God om Zijn genadewerkingen te ondergaan, maar ze 
staan ook onder de heftigste beschuldigingen van satan vanwege hun “vuile klederen”. 
 

Lees vers 2-3  (hierboven reeds vermeld):  
Wat is de geestelijke zin van “klederen”? Gods Woord bedoelt er “ziele-klederen” mee: ons doen en laten, ons 
spreken en zwijgen, het “imago” van onze ziel. “Vuile klederen” wil dan zeggen: een wandel in ongerechtigheid, 
tekortkomingen, zonden. Zulke “vuile klederen” moeten wij willen wassen in het bloed van het Lam (zie Openb. 
7:14), opdat wij de “klederen der rechtvaardigmakingen der heiligen” (zie Openb. 19:885) mogen aandoen. 
En de klederen van de “Josua-kinderen” van de eindtijd zijn VUIL en ze worden dag en nacht door satan bij God 
aangeklaagd. Iets, wat wij ook kunnen lezen in Openb. 12 vers 10: “En ik hoorde een luide stem, zeggende in de 
hemel: Nu is de zaligheid en de kracht, en het Koninkrijk geworden van onze God, en de macht van Zijn Christus; 
want de aanklager van onze broeders (en zusters), die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is nederge-
worpen”. 
Dit aanklagen bij God gaat net zo lang door tot satan – door de grote krijg (d.i. strijd, oorlog) in de hemelen (zie 
Openb. 12:7-9) – op de aarde wordt geworpen; hij met al zijn duistere engelenmachten. Aardegebonden (d.i. uit de 
ware kerk geworpen) als hij dan met zijn hellemachten zal zijn, zullen zij bezit nemen van mensenlevens, waardoor 
zo de antichrist, de valse profeet en al hun trawanten zullen ontstaan! 
Van dit aanklagen kunnen we ook lezen in Job 1:6-12. 
Maar God wil die “Josua-kinderen”, die zondaren van de eindtijd, die zich voor Hem willen stellen om de volle ze-
gen te ontvangen, genadig zijn, want Hij zegt: “Is deze niet een vuurbrand  uit het vuur gerukt?“ Josua was een 
stuk “brandhout”, reeds overgegeven tot de brand van Gods oordeel, maar omwille van zijn smekingen om genade, 
zijn willen staan voor Gods aangezicht, wordt hem genade door God verleend: dit brandende stuk hout , deze 
vuurbrand, wordt uit het vuur van Gods oordeel gerukt : hij ontvangt vergiffenis en totale verlossing en vernieu-
wing van leven! 
 

Lees vers 4  (hierboven reeds vermeld):  
God neemt de vuile, door zonde bevlekte klederen van Josua allereerst weg; Hij verlost hem eerst van alle ver-
derfbrengende werkingen, die er in deze wereld en in zijn vlees zijn, van al zijn zonden en zondige gewoonten; en 
schenkt hem uit genade het NIEUWE LEVEN uit Hem: Hij schenkt hem “wisselklederen”: verwisselde ziele-
klederen. 
Dit “doden van al het oude” is reeds in het vorige hoofdstuk behandeld, waarom het ook eindigde met “Zwijg alle 
vlees, voor het aangezicht van de Here” (vers 13). Dit thema wordt hier echter even herhaald en in het geheel van 
dood en opstanding opgenomen. De nadruk ligt hier echter op het opstaan in Goddelijke opstandingskracht door 
Gods verleende genade. 
Van deze Goddelijke vernieuwing lezen wij ook in Jeremia 31:33-34: “Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen 
met het huis van Israël maken zal, spreekt de Here: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart 
schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een ieder zijn 
naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent de Here, want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste 
af tot hun grootste toe, spreekt de Here; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer ge-
denken”. 
Als God, na ons verlost te hebben, met Zijn vinger (de kracht van de Heilige Geest) Zijn wet van liefde en gerech-
tigheid in ons hart schrijft, dan is de wandel in die reine liefde, in de gerechtigheid en heerlijkheid van God een 
vanzelfsprekende zaak en wij handelen dienovereenkomstig, voor God rijke vruchten dragend! Een leven uit Gods 
“bovennatuur” heerst dan in ons. En Zijn Geest schrijft met vurige letters in ons Zijn heilige Naam! Dit is de “dubbe-
le portie”, die machtige zegen van de laatste dagen: Zijn (LEVEND) Woord, waargemaakt in ons aardse leven met 
al die hemelse pracht en kracht van Hemzelf! Dan zullen wij waarlijk “kinderen der liefde” zijn door die diepe en 
volmaakte inmenging van God in ons (zie Ef. 3:19)! Dan zullen wij, als Zijn Lichaam, bekleed worden met die he-
melse, priesterlijke klederen – net als Hij. “Wij zullen Hem gelijk  wezen” staat er in 1 Johannes 3:2 geschreven! Hij 

                                                 
81 “En de Vrouw (van Christus, dus nà de Bruiloft!) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats  had, haar van God bereid , opdat zij haar daar 
zouden voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)” (Openb. 12:6). “En de Vrouw (van Christus) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat 
zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid  – zie vers 6) alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar) en 
een halve tijd (d.i. ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar) , buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist). (Openb. 
12:14). 
82 “Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen te zamen 
malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verla-
ten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam (van Christus) is, aldaar zullen de 
arenden (beeld van de Bruidsgemeente) vergaderd worden” (Luk. 17:34-37). 
83 “En toen  zij (de kamerling die door Filippus gedoopt werd) uit het water waren opgekomen, nam de Geest van de Here Filippus weg , en de 
kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden, te Azote; en het land doorgaande, verkon-
digde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesarea kwam” (Hand. 8:39-40). 
84 “En de draak vergrimde op de vrouw (van Christus, voorheen de Bruid), en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad 
(haar medegelovigen), die de geboden van God bewaren, en de getuigenis va n Jezus Christus hebben ” (Openb. 12:17). Met “de overigen 
van haar zaad”  worden alle oprechte gelovigen bedoeld, die nog niet tot de volmaaktheid (of geestelijke volwassenheid) in Christus zijn geko-
men, het zgn. “dwaze maagden” deel. Zie ook Hooglied 8:8. 
85 Zie noot 76. 
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het Hoofd, wij het Lichaam; de Kroon vormend van het toekomstige, eeuwige bestel, van Gods Nieuw Universum: 
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde! 
Hij wil ons “priesters en koningen” maken van Gods Nieuw Bestel. Of wij ertoe komen zullen, hangt van onszelf af. 
God roept ons hiertoe. “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren!” Waarom? Wij willen niet! Velen 
onder ons willen niet ten volle  ingaan op de roepstem van God door ons aardsgericht hart en onze wereldsge-
zindheid! 
Geliefden, wij leven nu in kritieke tijden, in tijden van beslissende keuze! Als Jezus niet WERKELIJK ons “AL in al” 
wordt, gaat de Bruiloft van het Lam aan ons  VOORBIJ (zie Luk. 14:2486)! Ook Kol. 3:8-14 spreekt van uitdoen van 
vuile klederen en aandoen van wisselklederen: “Maar nu legt gij dit af, namelijk: gramschap, toornigheid, kwaad-
heid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, daar gij uitgedaan  hebt de oude mens met zijn 
werken en aangedaan  hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van Degene, Die 
hem geschapen heeft; waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth87, dienstknecht en 
vrije; maar Christus is alles in allen. Zo doet  dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke 
bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; verdragen-
de elkaar en vergevende de één de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u 
vergeven heeft, doet ook gij net zo. En boven dit alles doet aan  de Liefde, welke is de band der volmaaktheid”! 
Maar hier wordt de nadruk gelegd op ONZE handeling. WIJ moeten uitdoen en aandoen. In Zacharia, hoofdstuk 3, 
komt de handeling van Godswege: Hij liet uittrekken en aantrekken. Dit wil zeggen, dat bij dit “uittrekken“ en “aan-
trekken” een wederkerigheid (d.i. een wederzijdse relatie) moet bestaan tussen de begenadigde en de Genadever-
lener. Wij moeten positief in willen gaan op het genade-aanbod van onze Verlosser en Zaligmaker en Hij brengt de 
genade tot stand. Ook Efeze 4:20-24, Galaten 3:24-27 en Romeinen 13:14 spreken hierover. De laatstgenoemde 
Schriftgedeelten spreken van een “aandoen”, een “aantrekken” van Christus. En “Christus aandoen” wil niet alleen 
maar zeggen een overdekken van ons wezen, maar ook een “doortrokken zijn” van Hem, zoals er ook geschreven 
staat is Psalm 45:14, doelend op de Bruid van Christus: “De dochter van de Koning is geheel verheerlijkt INWEN-
DIG; haar kleding is van gouden borduursel (UITWENDIGE, d.i. zichtbare  verheerlijking)”. 

Bekleed met de Openbaringen van Gods MACHT tot opbouw van de Gemeente 
Lees vers 5  (hierboven reeds vermeld):  
Hier werd Josua reine, hogepriesterlijke klederen aangetrokken, een beschrijving waarvan wij in Exodus 28 vers 6-
39 (zie het schema hieronder) kunnen lezen. Het zijn klederen, die uitdrukking geven aan de Goddelijke bediening 
van Gods Hogepriester, onze Here Jezus Christus, in de eerste plaats. Maar ook duiden ze ONZE bediening en 
wandel uit, die als priesters de voetstappen van onze Here Jezus moeten drukken. Maar in het bijzonder geven ze 
de bediening weer van de BRUIDSGEMEENTE, die zo vervuld is van Christus, dat op haar de volgende Bijbel-
plaats in het bijzonder van toepassing is: “Maar een ieder VOLMAAKT discipel zal zijn GELIJK zijn Meester” (Luk. 
6:40b).  
Van de kant van de vijand bezien worden deze geestelijke klederen geopenbaard als de VOLLE WAPENRUSTING 
VAN GOD, die wij in Efeze 6 vers 10-18 (zie het schema hieronder) beschreven vinden. Een vergelijk van deze 
klederen maakt het ons duidelijker. 
 

Hogepriesterlijke kleding 88  
(Exodus 28:6-39) 

De volle wapenrusting Gods  
(Efeze 6:10-18) 

De Efod 
Het GELOOF in de kruiswerking van onze Here Jezus Chris-
tus, tot VERLOSSING (DODING) van het oude zondaarsleven 
en tot aandoen van het NIEUWE LEVEN UIT CHRISTUS, die 
de symbolische kleuren draagt van goud, hemelsblauw, pur-
per, scharlaken en fijn gekleurd wit linnen. 

“Het schild van het GELOOF met welke gij al de vurige 
pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.” 

De kunstige riem  van de Efod, in dezelfde kleuren als de Efod. “De lendenen omgord hebbende met de WAARHEID.” 
Het omgorden wijst heen naar DIENSTBAARHEID, naar 
levenswijding voor Christus, en die moet zijn overeenkom-
stig Zijn Waarheid, Zijn Woord. Ook heeft men Hem te die-
nen in WAARACHTIGE toewijding, slechts ter ere van Jezus 
en tot volle zegen van Zijn geestelijk Lichaam, de Gemeen-
te. 

De Borstlap  van het gericht met annex89 daaraan de schou-
derstenen en IN de borstlap de Urim en Thummin. Dit kleding-
stuk, dat de hogepriester op zijn HART moest dragen, is een 
uitbeelding van Gods bewogenheid voor het lot van Zijn volk 
en van Zijn herderlijke liefde voor de gemeente, die ook in elke 
rechtgeaarde voorganger van een Gemeente moet wonen. 
De schouderstenen met hun graveersels van de namen van 
de zonen van Israël (Jakob) duiden op de ophoudende (d.i. 
dragende) Goddelijke kracht voor al Zijn arbeiders, werkend in 

“Aangedaan hebbende het BORSTWAPEN VAN GERECH-
TIGHEID.” 

                                                 
86 Zie noot 80. 
87 Scythen = Nomadische volksstammen die in de oudheid ten noorden van de Zwarte en Kaspische Zee woonden. 
88 Voor meer over (de geestelijke betekenis van) de hogepriesterlijke kleding: Zie – op www.eindtijdbode.nl – de studie “Christus in de Taber-
nakel” van CJH Theys. 
89 Annex = Behorend bij iets (in dit geval bij ‘de Borstlap van het gericht’) dat als hoofdzaak wordt voorgesteld. 
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Zijn Wijngaard. 
De Urim en Thummin wijzen heen naar de onzichtbare aan-
wezigheid van God, die dit Werk begeleidt. 
De hemelsblauwe mantel  met aan de zomen de gouden 
schelletjes en de granaatappelen in haast dezelfde kleuren als 
de Efod, terwijl het goud reeds in de schelletjes tot uitdrukking 
komt. 
De gouden schelletjes wijzen heen naar Gods openbaringsga-
ven in de Gemeente. De granaatappelen vertellen van Ge-
meente-vormingen en de blauwe mantel zelf van een Opstan-
dingsleven in de hemelse liefde van God. 

“En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het 
Evangelie van (Gods) vrede.” 

De hoed met een gouden voorhoofdplaat daaraan bevestigd, 
waarop gegraveerd staat: “De Heiligheid van de Here”. 

“En neemt de HELM DER ZALIGHEID”. Deze helm, die de 
hersenen omspant, vormt een heenwijzing naar de kracht 
van God, die onze gedachten voortdurend bezielt met de 
vorming van dat reine, HEILIGE, nieuwe Koninkrijk van God, 
waarin Hij AL is in al. 

Een rok vol oogjes  van fijn wit linnen. 
“Ogen” wijzen in Gods Woord op Zijn Goddelijke tegenwoor-
digheid en op de Zich openbarende kracht van de Heilige 
Geest, Die alle dingen doorziet. 
Het witte linnen vertelt van Gods GERECHTIGHEID. 
“En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar al le 
dingen zijn naakt en open voor de ogen van Degene, met 
Welke wij te doen hebben ” (Hebr. 4:15) 

“HET ZWAARD VAN DE GEEST, hetwelk is Gods Woord ”. 
Gods Woord maakt scheiding tussen licht en duisternis, 
tussen wat Goddelijk is en wat menselijk of demonisch is, 
tussen gerechtigheid en zonde, tussen waarheid en imitatie. 

 

Dit (geestelijk) bezien van de BRUID van CHRISTUS, zowel van de kant van de hemelse Bruidegom alsook – te-
gelijkertijd – van de kant van de vijand, vinden wij ook in Hooglied 6 vers 10: “Wie is zij, die er uitziet als de dage-
raad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren?” 
De “dageraad” vertelt ons van de frisheid van de levenslente; de “maan” van de wonderlijke Bloedverzoening in 
Jezus Christus, de “zon” van de volmaakte gerechtigheid van God. Zo wordt deze Bruidsgemeente bezien door 
haar Bruidegom. Maar satan ziet haar als “slagorden met banieren”, die “overwinnend gaan tot overwinning”! Glo-
rie voor God! 
Laten wij nu echter teruggaan naar Zacharia 3 vers 6 en verder. 
 

Lees vers 6-7  (hierboven reeds vermeld):  
Josua had Gods wegen te bewandelen. Evenzo moeten de “Josua-kinderen” van de eindtijd Gods Weg – dat is  
Jezus, Die DE WEG  (maar ook: de Waarheid en het Leven) is  – bewandelen: in alle afhankelijkheid van Hem, en 
door Zijn genadewerkingen komen tot resultaten in ons persoonlijk- en bedieningsleven. Jezus, als Gods Weg, 
leidt ons als ELKE weg naar een bestemming. En de bestemming, waartoe Jezus ons leidt is de VOLMAAKTHEID 
VAN HET NIEUWE JERUZALEM. Wij hebben daartoe in gemeenschap te komen met die Weg van God; wij heb-
ben te wandelen OP die Weg en ons te laten leiden DOOR die Weg, in volkomen afhankelijkheid van Hem, Die DE 
WEG, de Waarheid en het Leven is. 
Ook had Josua de wacht bij God waar te nemen, evenals wij die bij God hebben te doen, opdat wij van Hem lei-
ding, een “open deur” en kracht mogen ontvangen in al onze dienst voor Hem. Is Hij niet de Here Sebaoth, de Heer 
van de oogst, Zelf? Is niet Hij alleen de Bouwheer van ALLE geestelijke arbeid en van het Nieuwe Jeruzalem (d.i. 
de Bruid)? Hebben wij niet alle opdrachten van Hem te ontvangen? De algemene opdracht aan geheel Zijn Ge-
meente is die van “getuigen-zijn van Jezus” bij anderen. Maar er zijn ook PERSOONLIJKE opdrachten, die Hij Zijn 
dienende kinderen geeft. Laat ons HART daarom ALTIJD dicht bij de Here Jezus zijn, opdat wij Hem te allen tijde 
dienstbaar mogen zijn als Zijn Geest ons tot een dergelijke dienst roept. Zo zullen wij door Hem onze medemensen 
kunnen helpen tot verlossing en tot NIEUW LEVEN; tot vertroosting en tot juichende overwinning! 
Doen wij deze beide dingen; het wandelen op Zijn Weg en het waarnemen van de wacht bij Hem, dan maakt Hij 
ons dienstbaar. Hij kan ons dan in de geestelijke strijd gebruiken: “Zo zult gij Mijn huis (de Gemeente) richten en 
ook Mijn voorhoven (d.i. het nog niet volmaakte, geheiligde deel van de Gemeente) bewaren”, zo belooft Hij. Dit is 
hetzelfde, wat wij in het Nieuwe Testament lezen in Efeze 4:12-16. Wij zullen Hem dan mogen dienen “tot de vol-
making van de heiligen, tot het werk van bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen  zul-
len komen tot de eenheid van het geloof en tot de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de 
mate van de grootte van de volheid van Christus ; opdat wij niet meer (als) kinderen zouden zijn, die als de 
vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door arglistig-
heid, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de waarheid betrachtende , alleszins zouden opwassen (d.i. gees-
telijk groeien ) in Hem, Die het Hoofd is , namelijk Christus; uit Welke het gehele Lichaam bekwaam samenge-
voegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in 
zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt (d.i. tot geestelijke volwassenheid, nl. tot VOLMAAKTHEID, komen), 
tot zijn eigen opbouw in de liefde” (Ef. 4:12-16)90. 

                                                 
90 Ef. 4:12-16 uit ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’: “om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het Lichaam van Christus 
opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de vol-
maakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volhei d van Christus . Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos rond-
dobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en 
doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden e n elkaar lief te hebben, samen volledig 
toe groeien naar Hem Die het hoofd is: Christus. Vanuit dat Hoofd krijgt het Lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeenge-
houden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het Lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.” 
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Ook beloofde de Here Josua dan “wandelingen onder dezen die hier staan”. Dit wil zeggen, dat hij dan een hemel-
se wandel op aarde zou mogen volbrengen (zie Filip. 3:2091, Hebr. 12:22-24), want met “dezen” worden volmaakte 
hemelburgers bedoeld, die bij de troon van God staan. Ook geldt deze belofte de “Josua-kinderen” van de eindtijd. 
Zij zullen dan in een persoonlijk contact mogen leven met God-ALmachtig en op aarde reeds hemelse zaligheden 
mogen ervaren. God zij al de glorie! 

Deze Bruid van Christus zal met haar Bruidegom worden verenigd en haar vrede zal groot 
zijn 
Lees vers 8-10  (hierboven reeds vermeld):  
Josua en zijn vrienden, die voor zijn aangezicht zitten, moeten van de Here een WONDERTEKEN zijn. Josua en 
zijn vrienden staan hier voor al de waarachtige arbeiders van de Here, en voor de BRUIDSGEMEENTE van de 
eindtijd in het bijzonder, die samen één arbeidend Lichaam in Christus vormen. 
Een wonder is iets, dat BOVENNATUURLIJK is. En Gods waarachtige arbeiders dienen uit Hem  hun bediening te 
hebben. Waar God werkt, daar is waarachtige bediening! Daar is openbaring van de Heilige Geest, zoals in het 
Boek van “de Handelingen der Apostelen” betuigd wordt: “Zij verkeerden daar een lange tijd, vrijmoedig sprekende 
in de Here, Die getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade, en gaf, dat tekenen en wonderen geschiedden door 
hun handen” (Hand. 14:3). Zij zullen een wonderteken zijn, omdat Gods Knecht, de Spruit, bij hen is. Hij is dan tot 
hen gekomen (beter gezegd: IN hen, door Zijn Heilige Geest). 
De komst van de Here Jezus Christus, de Messias, wordt door de profeten uit het Oude Testament niet gezien als 
1ste en 2de komst. Profetieën van de 1ste en die betreffende de 2de komst worden door hen vaak als in één adem 
genoemd, gelijk het hier weer het geval is. Zien wij deze verzen in het licht van de komende BRUIDSGEMEENTE 
(iets, wat naar onze mening de bedoeling moet zijn), dan betreft deze komst Zijn WEDERKOMST, en wel als 
BRUIDEGOM, voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam92 is dan reeds een feit 
en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger ge-
worden (zie Openb. 12:2) (van de geestelijke zonen, de 144.000 93, die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar 
voortkomen” door de VOLLE INWONING  EN WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de 
geest) met haar Bruidegom. 
Bij een aards christelijk huwelijk vormen bruidegom en bruid een onafscheidelijk paar voor de duur van hun verde-
re leven. Als dit in het natuurlijke  zo is, dan is dit evenzo het geval in het geestelijke. De hemelse Bruidegom zal 
van de zijde van de Bruid niet wijken. Hij zal Zich aan haar ten volle  openbaren, maar de wereld zal Hem niet zien 
(zie Joh. 14:21-23). Maar Zijn tegenwoordigheid zal des te meer in al haar werken te zien zijn, die haar zullen be-
stempelen als een WONDERTEKEN VAN GOD (zie zie Openb. 12:194, Obadja 2195). 
Hij zal haar een Steen  zijn met zeven ogen  (zie Openb. 5:6). Dit wil zeggen, dat Hij door haar heen Zijn volle, 
Goddelijke en heilige kracht zal openbaren. Zijn Bruid zal door Hem  staan; Hij zal Zijn volle  overwinning door haar 
heen doen werken, en doen uitgroeien  tot Zijn volmaakte  triomf over de gehele wereld, die wij in Gods Bijbel 
betiteld zien als “Spade-Regen-opwekking ”, en die in de feesten van Israël profetisch door het grote Loofhutten-
feest wordt uitgebeeld. 
“Ik zal Zijn graveersel graveren, spreekt de Here der heerscharen”. Ook deze Goddelijke belofte spreekt van won-
deren en tekenen, en van creaties96 van de Heilige Geest in de harten van de Zijnen, want de Here Jezus en de 
Zijnen zijn Hem (d.i. God, de Vader) tot één. 
Dan komt er plompverloren een belofte, die Hij bij Zijn 1ste komst reeds heeft waargemaakt: “Ik zal de ongerechtig-
heid van het land op één dag wegnemen”. Dit geschiedde reeds, toen Hij Zijn verzoenend bloed stortte op Golgot-
ha, en voor ons uit de doden verrees na drie dagen en drie nachten. 
Dan eindigt dit hoofdstuk met een in Israël bekende beeldspraak: “Te dien dage zult gij een ieder zijn naaste uitno-
digen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom”, wat zeggen wil, dat er dan voor Gods volk een tijd zal 
aanbreken van diepe Gods-vrede. God zij al de glorie! 
In dit visioen van Zacharia komt – in het licht van de Israëlitische Tabernakel gezien97 – de DEURGEDACHTE 
sterk naar voren, de ingang  in het Goddelijke leven door de gemeenschap met de Heilige Geest. 
 

Uit: De visioenen van Zacharia en (de geestelijke betekenis ervan voor) de Bruidsgemeente, blz. 23 t/m 34 
Door E. van den Worm 

*********************************************************************************************************************************** 

                                                 
91 Zie noot 72. 
92 Zie – voor meer over dit onderwerp – de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (Gratis te 
downloaden op www.eindtijdbode.nl) 
93 Zie – voor meer over de geestelijke zonen, de 144.000  – de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak” van E. van den Worm. (Gratis te down-
loaden op www.eindtijdbode.nl) 
94 “En er werd een groot teken in de hemel  (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) gezien: een vrouw  (de vrouw van het 
Lam), met de zon  (beeld van de Vader) bekleed, met de maan  (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder haar voeten en een 
krans van twaalf sterren  (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd ” (Openb. 12:1). 
95 Zie noot 73. 
96 Creatie = Schepping = Iets wat voortgebracht, tot stand gebracht is. 
97 Zie de toevoeging bij noot 9. 
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Hoofdstuk 4  

5de visioen:    
Gods Geest is de drijvende kracht en Bouwheer van de Bruidsgemeente 98 

Zach. 4 vers 1-3:  En de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: IN mij
99

) sprak, kwam weer; 
en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt. 2 En Hij zei tot mij: Wat ziet gij? En ik 
zei: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven zijn hoofd, en zijn zeven lampen 
daarop; die lampen hadden zeven en zeven (dus 2 x 7) pijpen (of: toevoerbuizen), die boven zijn hoofd waren; 3 
En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje, en één tot deszelfs linkerzijde.  

De gouden kandelaar is het beeld van de Bruidsgemeente, het oliekruikje het beeld van de Here Jezus en de ze-
ven pijpen het beeld van de arbeiders van de Here, die de (Bruids)gemeente – in de kracht van de Heer, namelijk 
in en door Zijn Heilige Geest (de olie) – moet voeden en onderhouden, zodat de kandelaar (de Gemeente) kan 
blijven lichten. Het is dus noodzakelijk, dat deze pijpen nooit verstopt zijn, anders dooft het licht in de 
(Bruids)gemeente uit! Zerubbabel was indertijd de menselijke bouwheer van Jeruzalem/Israël en dus ook het beeld 
van Gods ware dienstknechten op aarde. 
De twee olijfbomen staan voor Jezus' tweevoudige functie ten aanzien van deze (Gemeente)bouw, namelijk die 
van Koning  (getypeerd door Zerubbabel – zie vers 6) en Hogepriester (getypeerd door Josua – zie Zach. 3:1).  
De Bruidsgemeente is hier dus uitgebeeld als de 7-voudige gouden kandelaar, het beeld van de 7 Gemeenten 
Gods, zie Openbaring 1:12-13 en 20.100 
 

Zach. 4 vers 4-6:  En ik antwoordde, en zei tot de Engel, Die met mij (of: IN mij) sprak, zeggende: Mijn 
HERE! wat zijn deze dingen? 5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij (of: IN mij) sprak, en zei tot mij: Weet 
gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zei: Neen, mijn HERE! 6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggen-
de: Dit is het woord van de HERE tot Zerubbabel101, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar 
door Mijn Geest zal het geschieden , zegt de HERE der heerscharen (d.i. de Heer van het Goddelijke leger). 

De Here Jezus Christus, Hij alleen, is ons door God geschonken om ons tot Gods doel te brengen. Hij werkt hier 
op aarde in ons door Zijn Heilige Geest. Zijn Geest moet alles doen!  Uit de wereld moet de Gemeente gevormd 
worden en uit de Gemeente het Lichaam van Christus (d.i. het levende deel van de Gemeente), en dit kan alleen 
door de kracht van de Heilige Geest.  
 

Zach. 4 vers 7-9:  Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een 
vlak veld; want hij zal de Hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij Dezelve! 8 Het 
woord van de HERE geschiedde verder tot mij, zeggende: 9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis ge-
grondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HERE der heerscharen mij tot u ge-
zonden heeft.  

Alle hoogmoed van de mensen en hun zondige staat zullen verdwijnen (zie vers 7). 
Hoofdsteen = Hoeksteen = Jezus Christus, vol van genade . 
Zerubbabel (hier het beeld van God, de Bouwheer) heeft de fundamenten van de derde tempel (het nieuwe Jeru-
zalem [Zijn volmaakte Bruid], waarvan de Bruidsgemeente het begin zal vormen) gelegd en zal zijn opbouw onder-
steunen. 
 

Zach. 4 vers 10:  Want wie veracht de dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zul-
len, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen van de HERE, die het 
ganse land doortrekken.  

De 7 Gemeenten zullen zich verblijden, als ze het tinnen gewicht (= het paslood)102 in de hand van Zerubbabel 
(God) zien, als met de bouw van de Bruidsgemeente – uit de 7 Gemeenten – begonnen wordt. 
De ogen van de Here, trekken door de wereld : “Want de Here aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde , 
om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem” (2 Kron. 16:9a). 
 

Zach. 4 vers 11-14: Verder antwoordde ik, en zei tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde 
van de kandelaar, en aan zijn linkerzijde? 12 En andermaal antwoordende, zo zei ik tot Hem: Wat zijn die 
twee takjes van de olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten (Uit ‘Het Boek’: 
die het goud als olie naar buiten laten lopen)? 13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik 
zei: Neen, mijn HERE! 14 Toen zei Hij: Deze zijn de twee olie takken, welke voor de HERE van de ganse 
aarde staan. 

                                                 
98 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE (zevenvoudige) KANDELAAR. 
99 Zie noot 15. 
100 Zie noot 29. 
101 In Matth. 1:12 en Luk. 3:27 staat Zerubbabel in het geslachtsregister van de Here Jezus. 
102 Zie: “Het paslood-oordeel”, beschreven in het 3de visioen. 
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Jezus Christus is de Doper met de Heilige Geest (de hemelse olie). De 2 (olie)takken van de olijfbomen gaan in de 
2 gouden kruiken. Meervoud wijst op de menigvuldigheid van Gods Geest. 
 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking toegevoegd: 
 
Wij zullen, dit 5de visioen in beschouwing nemend, zien, dat er in de Gemeente, en in de Bruidsgemeente in het 
bijzonder, ruim baan gemaakt moet worden voor de genadewerkingen van de Heilige Geest, die in het midden van 
de Gemeente geschieden door middel van Zijn wondervolle openbaringen (gaven), door de betoning van Zijn God-
delijke tegenwoordigheid. 
ALLE “levende stenen” (de – geestelijk – levende leden) in de Gemeente hebben hun hart en wezen open te zetten 
in overgave en gehoorzaamheid aan de Geest van God! Ons hart heeft daarbij open te staan voor Hem, een ge-
trouwe wacht bij Hem waarnemend. In ELKE dienst hebben de werkingen en openbaringen van de Heilige Geest 
het fundament (d.i. de grondslag of basis) te vormen. Ons eigen hart en wezen moet een RUSTEN kennen in Je-
zus Christus; HIJ MOET HET DOOR ONS HEEN DOEN! 
 

Lees vers 1-3  (hierboven reeds vermeld):  
Vergelijken wij deze vertaling van dit Schriftgedeelte: “die lampen hadden zeven en zeven pijpen” met dezelfde 
tekst uit de Engelse King James vertaling, dan luidt die, omgezet zijnde: “en zeven pijpen, die naar de zeven lam-
pen leiden”. Elke lamp was in dit visioen dus met het oliekruikje verbonden door middel van een pijp. De zeven-
voudige, brandende gouden kandelaar symboliseert hier de OVERWINNAARS uit de zeven Gemeenten Gods, die 
samen de Bruid(sgemeente) van Christus vormen. 
“En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven 
gouden kandelaren; en in het midden van de zeven ka ndelaren Één, de Zoon des mensen gelijk zijnde,  
bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel”. “De verborgenheid 
van de zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren 
zijn de engelen van de zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn (het beeld van) de 
zeven Gemeenten ” (Openb. 1:12-13 en 20). 
Deze zeven kandelaren vormen aan de voet één geheel, en vormen zo het beeld van de zevenvoudige gouden 
kandelaar uit het ‘Heiligdom’ (of ‘Heilige’) van de Israëlitische Tabernakel. Dit beeld symboliseert de zeven Ge-
meenten, die samen dat éne Koninkrijk van God op aarde vormen; en in haar volkomenheid (d.i. volmaaktheid): de 
zeven groepen van overwinnaars die samen de Bruid(sgemeente) van Christus vormen. En deze zijn, wel te ver-
staan, verspreid over de gehele wereld. 
Over deze zeven Gemeenten staan zeven verantwoordelijke leiders, gesymboliseerd door de sterren, die Hij in Zijn 
hand hield. Ze staan bij God verantwoordelijk om de Gemeente, over welke zij staan, te leiden in de overwinning 
van Christus! Voorwaar, geen kleine verantwoordelijkheid! Zij worden in het visioen van Zacharia getypeerd door 
de zeven pijpen, die de gouden olie van genadewerkingen en openbaringen van de Heilige Geest voeren naar hun 
respectievelijke kandelaar (beeld van de Gemeente dat het Licht van de Geest draagt en uitstraalt). Raken zij ver-
stopt door onachtzaamheid, gebedloosheid, ontrouw, wereldzin of iets dergelijks, dan gaat de lamp van getuigenis 
van hun Gemeente uit en verkeren de leden ervan in een kwijnende dood! 
Boven de zeven kandelaren met hun zeven pijpen staat een gouden oliekruikje. Deze gouden oliekruik typeert de 
Heilige Geest en in vers 12 wordt Zijn Tegenwoordigheid uitgedrukt in de beide Testamenten (de twee olietakken). 
Weliswaar heeft het Oude Testament afgedaan voor wat betreft zijn letterlijke cultus (d.i. ceremoniën) in offers en 
in inzettingen, maar zijn geestelijke en symbolische zin onderschrijven nauwkeurig het Nieuwe Testament, en ge-
ven er een wondervolle verdieping van. 
Het oliekruikje is gevuld met de gouden OLIE des hemels (vers 12) en deze OLIE wordt door de zeven pijpen ge-
voerd naar de zeven lampen, waardoor de zeven kandelaren (de Gemeenten) hun hemelse getuigenis ook op 
aarde kunnen geven. Het zijn dan Gemeenten die in Gods OVERWINNING staan, en die in en door hun leven van 
elke dag Zijn heerlijkheid openbaren, door hun woord en gedrag. “Opdat nu, door de GEMEENTE, bekend ge-
maakt worde aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid van God” (Ef. 3:10-11). Wat 
een wonderbare roeping om zo – in de hemel nu (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente) en in alle 
eeuwigheid – te mogen staan als Gods instrument om Zijn veelvuldige wijsheid te openbaren aan hemelse overhe-
den en machten! 
Ook zien wij twee olijfbomen staan aan weerszijden van het gouden oliekruikje en vers 12 toont aan, dat deze olijf-
bomen zijn verbonden met de oliekruik(en). Deze olijfbomen staan typerend voor CHRISTUS als Hogepriester en 
als Messias (Koning). Jezus heeft als Hogepriester Zijn eigen bloed geofferd voor de absolute delging van de zon-
den van de mensheid (zie Hebr. 9:11-12103) en als Messias (Koning) verleent Hij ons genadevol de doop en vervul-
ling met de Heilige Geest. Hij alleen is de DOPER MET DE HEILIGE GEEST (zie Matth. 3:11104), terwijl de zeven 
sterren (pijpen) Zijn instrumenten hierbij zijn. 
Jezus Christus als Hogepriester wordt in de visioenen van Zacharia getypeerd door de hogepriester Josua, terwijl 
Zerubbabel (d.i. zaad of spruit van Babel) Hem hier uitbeeldt als Messias (Koning). Zerubbabel was destijds door 
de Perzische overheid aangesteld als landvoogd over Juda. Ook is hij een voorvader van Jezus (zie Luk. 3:27 en 
Matth. 1:12-13). 

                                                 
103 Zie noot 22. 
104 “Ik (d.i. Johannes de doper) doop u wel met water tot bekering (de ‘waterdoop’); maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik 
niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest èn met vuur dopen  (de ‘geestesdoop)” (Matth. 3:11). 
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De gangbare mening, dat deze twee olijfbomen Josua en Zerubbabel uitbeelden, heeft in dit licht wel enige zin. 
Wijlen br. W.H. Offiler zag hier echter een uitbeelding van Mozes en Elia; Mozes als verlosser van het volk Israël 
en Elia als prins der profeten. Men heeft hier echter nimmer te vergeten, dat zij enkel maar typen vormen van de 
Christus als HOGEPRIESTER en als MESSIAS en dat HIJ en HIJ ALLEEN de Doper is met de Heilige Geest! 
 

Lees vers 4-6  (hierboven reeds vermeld):  
Wij zien hier, getoond door het gehele beeld in het visioen van Zacharia, dat de Gemeente, het volk van God, en 
de Bruid van Christus in het bijzonder, enkel tot aanzijn (d.i. tot bestaan) komt door de genadewerkingen en 
openbaringen van de HEILIGE GEEST , dat men deze Geest ruim baan dient te geven; maar óók, dat Gods lei-
ders OPEN KANALEN dienen te zijn en blijven bij God voor de vorming en volmaking van deze Gemeente (zie Ef. 
4:11-16105). Hij is de ENIGE Bouwheer van Zijn Gemeente (zie Hebr. 3:3-4) en van het Nieuwe Jeruzalem (De 
Bruid – zie Hebr. 11:10) en Zijn leiders in de Gemeente zijn Zijn instrumenten, Zijn medearbeiders (zie 1 Kor. 3:9). 
Dit visioen is een boodschap aan Zerubbabel. Hij is hier Gods medearbeider: leider van de tempelbouw; maar te-
gelijkertijd is hij ook een vertegenwoordiger van de Gemeente als Gods akkerwerk, Gods gebouw, Gods tempel. 
Het is óók een boodschap aan óns, medearbeiders van God in de eindtijd ; namelijk, dat de Gemeente, en de 
Bruid van Christus in het bijzonder, door de HEILIGE GEEST alleen moet worden gebouwd, en dat wij als medear-
beiders van God open kanalen  van Zijn Geesteswerkingen dienen te zijn en blijven door onze getrouwe wandel op 
Gods Weg en de getrouwe waarneming van onze wacht in de gebeden bij God! 
 

Lees vers 7  (hierboven reeds vermeld):  
De grote berg is de wereld met haar hoogmoed, waarin de tegenstander (satan) werkt en die wereld zal door de 
genadewerkingen van de grote en hemelse Zerubbabel (Jezus) met de medewerking van de aardse Zerubbabel 
(Gods medearbeiders) worden tot een vlakte van Saron, even nederig en zachtmoedig als haar Heer (zie Matth. 
11:29106).  
Zerubbabel zou de Hoofdsteen (de Hoeksteen, het Fundament) voortbrengen. Inderdaad is Jezus Christus de gro-
te Nazaat (d.i. afstammeling) en typerend beeld van Zerubbabel en Hij zou – door Zijn Zoenoffer (Zijn verzoenend 
OFFER aan het kruishout te Golgotha), na Zijn opstanding, als Hij Zijn eigen bloed, het bloed van het Nieuwe Tes-
tament, zal ingebracht hebben in het hemelse Heiligdom – overvloed van GENADE  voor ons verkrijgen; om ons 
een eeuwige verlossing  te verlenen, èn overvloedig NIEUW LEVEN  (zie Hebr. 9:11-12107, Joh. 10:10b108)! 
 

Lees vers 8-10  (hierboven reeds vermeld):  
Zerubbabel had de leiding bij de herbouw van de aardse tempel te Jeruzalem, na de terugkeer van de Joden uit 
Babylonische ballingschap. De hemelse Zerubbabel, onze Here Jezus Christus, heeft de leiding bij de geestelijke 
tempel, bij de opbouw van het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam (zie Openb. 21:9-10109). Hij zal het werk, 
dat Hij in ons is begonnen ook VOLMAKEN (zie Filip. 1:6110). 
Er wordt hier verder gezegd, dat die “zeven” zich verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht (het schiet- of paslood) 
in de hand van Zerubbabel zullen zien. Als Hij het schietlood ter hand neemt, wil dat zeggen, dat Hij met de op-
bouw van de tempel, met de opbouw van de Bruidsgemeente, gaat beginnen, tot vreugde van die “zeven”. Hier-
mee worden Zijn medearbeiders bedoeld, hier getypeerd door die zeven pijpen. Omdat zij in vele “kleine dingen” 
gewaar worden, dat God getuigenis geeft aan het Woord van Zijn genade en dat er wonderen en tekenen geschie-
den (zie Hand. 14:3) tot bevestiging van het Woord van de prediking (zie Hand. 14:3, Mark. 16:20111). Hun geeste-
lijke zinnen112 vertellen hun, dat de grote tijd van de bouw en oprichting van de Bruid(sgemeente) van Christus is 
aangebroken! 
Dan “doortrekken of doorlopen de ogen van de Here de gehele aarde om Zich sterk te bewijzen aan degene, wier 
hart volkomen is tot Hem” (2 Kron. 16:9), om dezulken Zijn volmakende genade te geven, zodat zij geestelijk wor-
den (toe)bereid om Zijn Bruiloftsfeest binnen te gaan; om daar deel te hebben aan het Avondmaal van de Bruiloft 
van het Lam (zie Openb. 19:7-9113)! 
Alle leden van de Bruid(sgemeente) van Christus zullen Hem een volkomen hart toedragen en de volle prijs (d.i. 
totale deelname aan de dood en opstanding van het Lam) van Gods reformatie (d.i. Zijn volmaakte HERschepping 
in denken, handel en wandel etc.) wensen te betalen: Hij mag met hen doen, wat Hij wil! Hij mag hen maken naar 
de volheid van Zijn Woord, koste wat het kost! Zo kan God ons Zijn genadescheuten schenken, die zo nodig zijn 
om ons daar te brengen, waar Hij ons hebben wil; namelijk tot de status van VOLMAAKTHEID in Christus (zie Ef. 
5:27, Openb. 12:1114); tot eeuwige verlossingen van ALLE aardegebondenheid en aardsgerichtheid, en tot vol-

                                                 
105 “En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en 
leraars” (Ef. 4:11). Vers 12-16, zie noot 90. 
106

 “Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig va n hart ; en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Matth. 11:29). 
107 Zie noot 22. 
108

 “…Ik ben gekomen, opdat zij het (ware, Goddelijke en eeuwige) leven hebben, en overvloed (van dit leven) hebben” (Joh. 10:10b). 
109 Zie noot 50 
110

 “Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen (d.i. volmaken) zal tot op de dag van (de weder-
komst van) Jezus Christus” (Filip. 1:6). 
111

 “En zij , uitgegaan zijnde, predikten overal,  en de Here  wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgd en” 
(Mark. 16:20). 
112 Zinnen = Vermogen tot beleving en waardering van niet direct zintuiglijk waarneembare zaken. Ook wel: gevoel. 
113 Zie noot 76. 
114 Zie noot 30 en 94. 
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maakte vervullingen van Hemzelf in ons (zie Ef. 3:19115). Hij zal ons zo kunnen maken tot volmaakte instrumenten 
om een wereld, verloren in zondeschuld, door Zijn machtige, doorboorde handen te redden. Zo ontstaan Zijn hei-
landen (verlossers) op de geestelijke berg Sion. Om Ezau’s gebergte (d.i. de nog vleselijke christenen) te richten 
(zie Obadja 21). O vrienden, wat een wonderlijke tijd is deze Spade-Regen-opwekking, die ons spoedig wacht! 
Willen wij God Zijn gang laten gaan in ons leven; willen wij als het ware Hem een blanco, door ons getekende che-
que geven? In ons leven zal Zijn kruis zich dan manifesteren! Hij zal ons door alle beproevingen, menselijke afwij-
zingen en vernederingen heen leiden door een dal van Achor (zie Hosea 2:14) naar een land van stralende ge-
meenschap met Hem! 
 

Lees vers 11-14  (hierboven reeds vermeld): 
Bovengeciteerde verzen zijn al eerder nagenoeg geheel behandeld. De twee olietakken typeren het Oude en het 
Nieuwe Testament, die in en door de Heilige Geest (de oliekruiken) vloeibaar goud zullen worden, leven schen-
kend aan de Gemeente (de kandelaar) en haar leven en getuigenis onderhoudend. 
Laten de medearbeiders van de Here zich toch nimmer laten verleiden om de Heilige Geest “een handje te willen 
helpen”. Hij is de ALmachtige  God; en heeft dit niet nodig! Wat Hij wèl nodig heeft is ons hart, onze mond, onze 
handen en voeten om in deze wereld de zondaren Zijn liefde te tonen, Zijn reddende Blijde Boodschap te verkon-
digen tot verlossing en vernieuwing van zondaren! 
Laten wij INSTRUMENTEN willen zijn van Zijn Heilige Geest; laten wij dragers willen zijn van Zijn vurige, hemelse 
getuigenis, opdat Hij Zijn doel door ons bereike. Zo zal Zijn op Golgotha bereikte overwinning  doorbreken in alle 
harten en levens, die zich voor Hem zullen openen tot een volmaakte eeuwige overwinning! Zo zal Zijn Geest Zich 
kunnen manifesteren door allen, die geloven in Zijn zevenvoudige  kracht als een hemelse ZEVENVOUDIGE 
KANDELAAR VAN GOUD! 
 

Uit: De visioenen van Zacharia en (de geestelijke betekenis ervan voor) de Bruidsgemeente
116

, blz. 35 t/m 41 
Door E. van den Worm 

 

*********************************************************************************************************************************** 
Hoofdstuk 5  

6de visioen:    
De wereldwijde boodschap van de Bruidsgemeente: Bekeert u; valt niet onder 

Gods vloek (d.i. onder Zijn oordelen)! 117 

Zach. 5 vers 1-4:  En ik hief mijn ogen weer op, en ik zag (in een visioen); en ziet, een vliegende rol. 2 En 
Hij (de Engel van de Here, d.i. de Geest van God) zei tot mij: Wat ziet gij? En ik zei: Ik zie een vliegende rol, welker 
lengte twintig el is, en haar breedte is tien el. 3 Toen zei Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het 
ganse land; want een ieder, die steelt, zal  van hier, volgens dezelve vloek, uitgeroeid worden ; desgelijks 
een ieder, die valselijk zweert, zal  van hier, volgens dezelve vloek, uitgeroeid worden.  4 Ik breng deze 
vloek voort, spreekt de HERE der heerscharen, dat hij kome in het huis van de dief, en in het huis van dege-
ne, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen.  

“De Geest (van God) overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel” (Joh. 16:8). In het bijzonder worden hier als 
zonde genoemd: diefstal en onwaarachtigheid/schijnheiligheid. 
Deze (waarschuwende) boodschap zal ‘vliegen’ over de gehele wereld. Gods eeuwig Evangelie zal met grote 
KRACHT van de Heilige Geest  worden gebracht door Zijn dienstknechten en dienstmaagden. Zie Mattheüs 
24:14118. 
 

Vergelijk deze profetie van de vliegende rol met de profetie gegeven in Openbaring 14 vers 6-7: “En ik zag een 
andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij had het eeuwige Evangelie (dat Gods oordeel brengt over 
elke vorm van zonde, maar ook Gods volmaakte vergeving en verzoening bij oprechte bekering en overgave aan God) om te verkondi-
gen degenen, die op aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; zeggende met grote stem: 
Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure van Zijn oordeel is gekomen; en aanbidt Hem, Die de hemel en 
de aarde, en de zee en de waterbronnen gemaakt (d.i. geschapen) heeft.” 
 
*********************************************************************************************************************************** 

                                                 
115 “…de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid van God ” (Ef. 3:19). 
116 Zie eventueel de studie: “De visioenen van Zacharia en (de geestelijke betekenis ervan voor) de Bruidsgemeente” op onze website 
www.eindtijdbode.nl 
117 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE TAFEL MET TOONBRODEN. 
118 “En dit Evangelie van het Koninkrijk (van God) zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het 
einde (van deze huidige wereld) komen ” (Matth. 24:14). 
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Ter verduidelijking toegevoegd: 

De vliegende boekrol 

Verborgenheden 
Het 6de visioen dat de profeet Zacharia ontving, was dat van de vliegende boekrol. Wij vinden het opgetekend in 
Zacharia 5:1-4. Het is eensdeels duidelijk, maar anderdeels raadselachtig, wat wij hier lezen. Daarmede komt een 
eigenaardigheid naar voren, die de gehele Schrift met zich meedraagt. De Bijbel heeft een klare, heldere bood-
schap, die voor iedereen verstaanbaar is. Als er staat: “Gij zult niet stelen”, dan is dat voor een ieder duidelijk. Toch 
ligt er ook een sluier over diezelfde Bijbel, die verbergt wat voor ‘de wijzen en verstandigen van deze wereld’ (de 
wereldsgezinde wijzen wel te verstaan) verborgen moet blijven (zie Matth. 11:25). Zelfs blijven vele dingen ook 
verborgen voor u, als kind van God, wanneer u niet weet “neder te zitten aan de voeten van de Meester”. Neerzit-
ten betekent tijd nemen om te luisteren, maar ook zich vernederen, zich onderwerpen en worden gelijk de kinde-
ren. Tijdens Zijn bediening op aarde sprak Jezus vele malen in gelijkenissen tot de menigte. Hij deed dit, omdat er 
voor de massa veel verborgen moet blijven. De diepere zin van de gelijkenissen mochten alleen Zijn discipelen 
weten. Zo is het nog steeds! Wanneer wij waarachtige discipelen van Jezus zijn, navolgers van Hem, die Hem in 
alles gehoorzaam willen zijn, dan zegt de Heer ook tot ons: “U is het gegeven te weten de verborgenheden van 
het Koninkrijk der hemelen”.  

Het raadsel van de rol 
Vele vragen komen er bij ons op bij het lezen van de beschrijving van dit visioen van de vliegende boekrol. Om te 
noemen: 
⇒ Wat is dit voor een oordeelsaankondiging? 
⇒ Voor wie is dit bestemd? 
⇒ Voor welke tijd is dit bedoeld? 
⇒ Waarom juist deze zonden genoemd? 
⇒ Wat is die rol? 
⇒ Wat beduiden de maten van deze rol? 
God Zelf geeft ons in Zijn Woord antwoord op al deze vragen en wil ons het raadsel onthullen. 

De Hoofdsteen toegeroepen 
Voor wie de boodschap van dit visioen bestemd is, dat ontdekken wij al snel. Voor “het ganse land” zegt vers 3. 
Lees hiervoor: “de ganse aarde”. Het Hebreeuwse woord “erets”, dat hier gebruikt wordt, betekent namelijk zowel 
“land” als “aarde”. En de boodschap geldt voor de tijd waarin wij NU leven. De profeet Zacharia stond als het ware 
op de drempel van de Oude naar de Nieuwe Bedeling. Hij kreeg zijn visioen aan de vooravond van de Tijdsbede-
ling der Genade. De Oude Bedeling werd in zijn tijd afgesloten. Na een nacht van 400 jaren van “stilzwijgen” zou 
de Nieuwe Bedeling aanbreken. Daarom was wat hij zag, bestemd voor onze bedeling. En eerst mocht hij profete-
ren over de “Hoofdsteen” Die uit de lijn van Zerubbabel zou voortkomen, en Die men toeroepen zou: “Genade, 
genade, geef ons genade!” (zie Zach. 4:7). Jezus Christus is die “Hoofd-des-hoeks-steen”. Hij is de “uiterste Hoek-
steen” (zie Ef. 2:20). Genade en waarheid zijn door Hem geworden (zie Joh. 1:17). Hem werd en wordt nog altijd 
toegeroepen: “Hosanna” (zie Matth. 21:9), wat wil zeggen: “Red nu”, “Geef nu heil”, “Wees ons nu genadig”. Ja, Hij 
redt en verlost nog altijd! Er is redding en verlos sing in Zijn bloed. Door het geloof in Zijn gestorte bloed is er 
verlossing en heil voor een ieder die tot deze levende Steen komt! 

Het Woord waar niemand omheen kan 
Doch deze Redder heeft ook eenmaal gesproken: “En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal 
hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig 
make. Die Mij verwerpt en Mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, 
dat zal hem oordelen ten laatsten dage” (Joh. 12:47-48). Hij is gekomen om te redden, te behouden, genade te  
geven.  Niet om te oordelen. Doch wie Hem verwerpt, heeft reeds bij zich datgene dat hem (of haar) zal oordelen 
en verdoemen (“uitroeien” zegt Zach. 5:3). Het Woord, zoals het tot de mens gekomen is! Daar hebt u die “vliegen-
de boekrol”! Het Woord, met de eraan verbonden vloek of zegen, komt in ieders huis en leven. Niemand kan er 
omheen. Niemand kan het tegenhouden. “Wie niet naar dit Woord doet, zal sterven”. Dit Woord, deze vliegende 
boekrol, is uitgegaan over de gehele aarde. Niemand kan het binden. Het Evangelie van het Koninkrijk (van God) 
is gepredikt “tot een getuigenis voor alle volkeren”, voor alle mensen. Het getuigt tegen  degenen die Jezus ver-
werpen. Het getuigt voor  degenen die Jezus aannemen en zich onderwerpen aan Hem. Het is het Evangelie van 
genade voor alle creatuur. Maar het brengt ook het oordeel, de vloek van Zacharia 5. “Wie op deze Steen valt, zal 
verpletterd worden!” (Matth. 21:44). 

Stelen en valselijk zweren 
Waarom nu echter juist de zonden van stelen en valselijk zweren genoemd? Er zijn toch wel ergere zonden? Ver-
sta, deze zonden hebben te maken met ONeerlijkheid en ONoprechtheid. Wij zagen reeds, dat dit gezicht van de 
vliegende boekrol te maken heeft met Jezus’ woord aannemen of verwerpen. Maar God gaat hier nog een stap 
verder. Door het noemen van deze zonden maakt Hij duidelijk, dat wij er niet zijn als wij alleen maar in Jezus gelo-
ven. Het zaligmakende geloof is geloof dat leidt tot ware levensheiliging. Waar het om gaat, dat is, of wij Hem 
oprecht en in waarheid dienen.  Dit is voor God het allervoornaamste en hierop legt Hij in onze tijd nog meer de 
nadruk als in de Oude Bedeling. De Vader zoekt aanbidders die Hem aanbidden in gees t (oprecht, vanuit hun 
innerlijk) en waarheid  (zie Joh. 4:23). Het zijn ook deze aanbidders in het Heiligdom, die eenmaal voor de Grote 
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Verdrukking bewaard zullen worden (zie Openb. 11:1-2119). Dienen wij hem oprecht of is ons dienen slechts een 
zaak van het uiterlijke? “Stelen” wil zeggen: langs kromme wegen proberen de zegeningen van de Here te be-
machtigen, in plaats van dat wij de rechte weg kiezen van gehoorzaamheid en kruisiging van het vlees. En “valse-
lijk zweren” houdt in, dat wij God van alles beloven, keer op keer, maar wij doen het niet, wij dienen Hem niet in 
waarheid. Een kind van God dat zich blijft schuldig maken aan deze zonden, wordt een geveinsde. En een ge-
veinsde die zich niet bekeert, gaat voor eeuwig verloren! In dit verband staat er geschreven: “buiten zullen zijn… 
een ieder die de leugen liefheeft en doet” (Openb. 22:15). 

De maat van het Heiligdom 
De boekrol van Zacharia heeft niet voor niets de maat van het Heiligdom: 20 x 10 el² (zie vers 2). In het Heiligdom, 
daar wil de Heer ons brengen. Door Zijn Woord en Zijn Geest. Hij wil ons hogerop brengen in ons geestelijk 
leven.  Opdat wij Hem mogen dienen als priesters en priesteressen in het Heiligdom. “Gij zult priesters van de Here 
heten” (Jes. 61:6). De Heer wil, dat wij zullen behoren tot die aanbidders in het Heiligdom van Openbaring 11:1, de 
Bruidsgemeente, die bewaard zal worden in de woestijn ten tijde van de Grote Verdrukking. Willen wij tot deze 
Gemeente straks behoren, dan moeten wij beginnen ernst te maken met die twee zaken waarover wij zo even 
spraken. Ervoor zorgen, dat wij Hem dienen in oprechtheid en in waarheid . Brandofferaltaar en Wasvat dienen 
een vaste plaats in ons leven te hebben gekregen. Het Brandofferaltaar zegt ons, dat wij niet moeten proberen de 
zegen van de Here te “stelen” (wel de zegen willen hebben, maar niet de prijs ervoor willen betalen). Wij moeten 
bereid zijn de weg van de kruisiging van het vlees te gaan. Het Koperen Wasvat, dat ook een plaats had in de 
Voorhof van Israëls tabernakel, herinnert ons aan de belofte die wij aflegden bij onze waterdoop. Laat dit geen 
“valselijk zweren” zijn geweest! Volg Jezus en wandel in nieuwigheid des levens! Zo zal het oordeel en de vloek 
van de vliegende boekrol u niet treffen. Gelijk eens de verderfengel in Egypte de met bloed bestreken deuren 
voorbijging, zo zal de vliegende boekrol uw huis en leven voorbijgaan. U zult van genade zingen! 
 

Uit: Tempelbode, februari 1987 
Door: wijlen H. Siliakus 

*********************************************************************************************************************************** 

7de visioen:    
De reiniging (loutering) van Gods Heiligdom 120 

Zach. 5 vers 5-8:  En de Engel (van de Here, d.i. de Geest van God), Die met mij (of: IN mij
121

) sprak, ging uit, en 
zei tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt. 6 En ik zei: Wat is dat? En Hij zei: Dit is 
een efa122, die voortkomt. Verder zei Hij: Dit is het oog over hen in het ganse land. 7 En zie, een plaat van 
lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden van de efa. 8 En Hij zei: Deze is de god-
deloosheid; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op de mond van dezel-
ve.  

Een efa staat hier voor de mate van het dagelijkse leven(s-onderhoud). Vers 6a: “Dit is een efa die voortkomt” (En-
gelse vertaling: “Die voortgaat”, d.i. die zich vermenigvuldigt). In die efa zit de goddeloosheid; met andere woorden: 
in het dagelijkse leven wordt goddeloosheid gevonden; ja, zich vermenigvuldigende ongerechtigheid. 
Vers 6b: “Dit is het oog over hen in het gehele land” (Engelse vertaling: “This is their resemblance through all the 
earth” – Zo ziet ze er over de hele wereld uit).  
Deze ongerechtigheid wilde zich zonder beperkingen verbreiden, maar het loden deksel houdt haar tegen. Toen 
het deksel gelicht werd, wilde de vrouw eruit, maar de Engel wierp haar terug. Vergelijk 2 Thess. 2:7-10.123 
 

Zach. 5 vers 9-11: En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was 
in haar vleugelen, en zij hadden vleugels, als de vleugels van een ooievaar; en zij voerden de efa tussen de 
aarde en tussen de hemel. 10 Toen zei ik tot de Engel, Die met mij (of: IN mij) sprak: Waarheen brengen zij 
deze efa? 11 En Hij zei tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear; dat zij daar gevestigd en ge-
steld worde op haar grondvesting. 

De ongerechtigheid werd verbannen uit Gods land, uit de Gemeente/Kerk. De reiniging en heiliging van Gods hei-
ligdom (zie Dan. 8:14, 17b, 26124) wordt hiermee uitgebeeld. Twee vrouwen met ooievaarsvleugels brengen de efa 

                                                 
119 Zie noot 41. 
120 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van HET WIEROOKALTAAR. 
121 Zie noot 15. 
122

 Efa = Een maat voor droge waren, met een (vermoedelijke) inhoud van 36,44 liter. De naam Efa betekent: Duisternis . 
123

 “Want de verborgenheid van de ongerechtigheid wordt reeds gewrocht (= bewerkt); alleen, Die hem nu (nog) weerhoudt, Die (de Heilige 
Geest) zal hem weerhouden, totdat Hij uit het midden (van de Gemeente en wereld) zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige 
(de antichrist en zijn volgelingen) geopenbaard worden, dewelke de Here verdoen zal do or de Geest van Zijn mond, en te niet maken 
door de verschijning bij Zijn wederkomst ; hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van satan, in alle (satanische) kracht, en tekenen, 
en wonderen van de leugen (zie Openb. 13:13, 16:14); en in alle verleiding van de onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor 
dat zij de liefde van de waarheid (van Gods Evangelie) niet aangenomen hebben, om zalig te worden” (2 Thess. 2:7-10). Lees ook nog 2 Kor. 
4:3-4, Job 4:8-9, Jes. 11:4b. 
124 “En hij zei tot mij: Tot 2.300 avonden en morgens; dan zal het heiligdom (nl. de gemeente) gerechtvaardigd worden” en “Toen zei hij tot mij: 
Versta, gij mensenkind! want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde” en “Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waar-
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met de goddeloosheid erin naar het land Sinear (Babylon). Dit is het beeld van satans koninkrijk, waar ze thuis 
hoort. 
Ooievaarsvleugels zijn vleugels die gewend zijn om lange tochten te maken. 
Deze reiniging, rechtvaardigmaking, van de Bruidsgemeente brengt een wonderbaar gebedsleven voort. 
“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien” (Matth. 5:8). 
 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking toegevoegd: 

De vrouw in de Efa 

In Zacharia 5 vers 5-11 lezen we over het 7de visioen dat de profeet Zacharia ontving. Hij zag een vrouw die geze-
ten was in een grote maatbeker, een “efa” in het Hebreeuws. Hoe zouden we de betekenis hiervan kunnen ver-
staan, indien wij geen uitlegger hebben? De grote Uitlegger van verborgenheden is de Heilige Geest. Zacharia 
wandelde als het ware, geleid door de Heilige Geest, door een tijd die toen nog ver in het verschiet lag. Hij kende 
Hem als “de Engel Die met mij sprak”, een oudtestamentische manifestatie van de Heilige Geest. Deze “Engel” 
schonk de profeet machtige openbaringen. En zo wil de Heilige Geest ook vandaag doen aan allen die verlangen 
vol te zijn van Hem. Word vervuld met de Heilige Geest! Wanneer wij evenals Zacharia onze ogen willen opheffen 
en afwenden van het aardse, zal de Geest ons in deze tijd wondere dingen tonen. Want in de tijd van het einde 
wordt de verzegeling verbroken (zie Dan. 12:4125). Zie toe, dat u gelijke tred houdt met de Heilige Geest in deze 
dagen! Hij is uitgegaan om een Bruid voor Jezus te zoeken. Wie zullen tot die Bruid kunnen behoren anders dan 
degenen die door de Heilige Geest geleid willen worden? Zij die zich laten leiden door de Heilige Geest, zelfs al 
brengt Hij hen op plaatsen en in omstandigheden die zij (dat is: hun vlees) niet verkiezen. Hoor wat de Heilige 
Geest ons te zeggen heeft in dit zevende eindtijd-visioen van Zacharia. Het getal 7 heeft met heiligheid en oordeel 
over de ongerechtigheid te maken. Het is het getal van Goddelijke heiligheid. 

Het leven op aarde vandaag 
Gezien werd dus door de profeet een grote efa, een maatbeker voor droge waren, voor levensmiddelen. Vreemd, 
raadselachtig. Maar een verklaring volgt onmiddellijk. In vers 6b: “Dit is het oog over hen in het ganse land”. Onder 
dit land dienen we de ganse aarde te verstaan, want dat is de ruimere betekenis van het Hebreeuwse woord “er-
ets” dat hier gebruikt wordt, waarvan ook ons woord “aarde” is afgeleid. De Heilige Geest zegt hier, dat zo het le-
ven op aarde zal kunnen worden uitgebeeld in de tijd die Hij bedoelt. Dit zal dan de aanblik (“het oog”) van de we-
reld zijn. Een teken, een kenmerk wordt ons gegeven. En dit leidt naar onze tijd! De ganse aarde uitgebeeld door 
een maatbeker voor levensmiddelen. Alle eeuwen door heeft de meeste bedrijvigheid hier op aarde te maken ge-
had met de voorziening in het levensonderhoud en met het leven in het algemeen. Maar in onze dagen kunnen wij 
wat dit betreft gerust spreken van een “maatvergroting”. Het huidige mensengeslacht heeft een ongekende en on-
getemde levenswil en levensdrang. Eén zorg vervult allen vandaag: wij willen leven, wij willen alles uit het leven 
halen wat erin zit. Verdwenen is de zweem van tevredenheid die vroegere generaties nog bezaten met betrekking 
tot het leven en de levensomstandigheden. Thans toont de wereld (en vooral de westerse wereld) de aanblik van 
mensen die onvermoeibaar blijven jagen naar steeds meer rijkdom, weelde, plezier en genot, zonder ooit verza-
digd te raken. Onze Here Jezus had dezelfde dingen op het oog toen Hij zei, dat die tijd grote overeenkomsten zou 
vertonen met de dagen van Noach en met de dagen van Lot, die in de wereld van Sódom en Gomorra leefde (zie 
Luk. 17:26-30). Hij sprak over een wereld waarin de mensen zich onder meer boven de normale proporties zouden 
overgeven aan eten en drinken. Een wereld waarin bijv. ook een serieuze zaak als het huwelijk tot een wegwerp-
artikel zou worden. “Huwen” als tijdverschijnsel, zoals door de Heer aangegeven, duidt uiteraard niet op het norma-
le huwelijk; het is de aanduiding van een tijd waarin de mensen zullen huwen, scheiden en weer huwen, enz., alsof 
dit de gewoonste zaak van de wereld is, en bovendien een tijd van “alternatieven” voor het huwelijk, ongehuwd 
samenwonen e.d., wat de Heer bedoelde met “voor een huwelijk uitgeven”. Al deze dingen hebben te maken met 
de moderne opvattingen over het leven, voortkomend uit een verwrongen en verkeerd denken. Wel de lusten, 
maar niet de lasten. Een geslacht dat niet wil aangesproken worden op zijn daden. Een geslacht dat onverant-
woordelijk en onwaardig leeft. Het is het geslacht dat rijp is voor het oordeel. Dit is de wereld van onze dagen. 

De goddeloosheid 
Overigens is het waar, dat onze Schepper het ons juist gunt, dat wij waarlijk leven. Hij wil niets liever dan dat wij 
gelukkig zijn en aan niets tekort hebben. Maar dan zullen we niet voorbij mogen gaan aan wat Hij gesproken heeft. 
Het ware leven is in de Zoon! In de Zoon van God.  “Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God 
niet heeft, die heeft het leven niet” (1 Joh. 5:12). De meeste mensen willen daar echter niets van weten. Ze denken 
dat het ware leven te vinden is in de bevrediging van onze begeerten. Daarom heeft het gehele leven op aarde 
vandaag het karakter gekregen van één grote afgodendienst. En daarom zag Zacharia in zijn visioen nog iets an-
ders: “Een plaat van lood werd opgeheven en er was een vrouw, zittende in het midden der efa. En Hij zei: Deze is 
de goddeloosheid” (Zach. 5:7-8). Het leven hier op aarde, één en al goddeloosheid! Dit is de aanblik van de huidi-
ge wereld. Hoererij, oneerlijkheid, moord en doodslag, geldzucht, zoeken naar genot en vertier, eten, drinken, 
feestvieren, enz., enz. Het is één grote poel van ongerechtigheid en goddeloosheid. Steeds losser worden de ze-
den, steeds perverser, steeds onbeschaamder de gruweldaden. En het ziet ernaar uit, dat deze stroom van onge-
                                                                                                                                                                            
heid; en gij, sluit dit gezicht toe , want er zijn nog vele dagen toe (tot de geestelijke betekenis – door Mij – geopenbaard zal worden)” (Dan. 
8:14, 17b, 26). 
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 “En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap (het 
inzicht over deze woorden)zal vermenigvuldigd worden” (Dan. 12:4). 
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rechtigheid niet meer is in te dammen of te stuiten. Dat het tot een uitbarsting van vuiligheid komt, die zijn weerga 
niet heeft en die alles, al het leven op aarde, zal overspoelen en meesleuren. Ja, het ziet ernaar uit dat Satan 
straks de grote overwinnaar is. Doch zo zal het niet gaan. Weliswaar zal al het onkruid tot volle wasdom komen, 
maar dan is daar ook het oordeelsvuur! 

Het oordeel komt 
Dit 7e visioen van Zacharia is ook een vertroostend visioen! Die dreigende overwinning van het kwaad wordt ook 
hier beschreven. In vers 8 staat, dat de Heilige Geest die vrouw, die de verpersoonlijking is van de goddeloosheid, 
(terug)wierp in het midden van de maatbeker. Wat dus betekent, dat die vrouw eruit wilde springen. Het zal haar 
echter niet gelukken. Zover zal het niet komen. Ze wordt teruggeworpen. God heeft alles in Zijn hand. In 2 Thess. 
2:7 staat geschreven: “De verborgenheid van de ongerechtigheid wordt alreeds gewrocht (bewerkt); alleen, Die 
hem nu weerhoudt, Die zal hem weerhouden, totdat Hij uit het midden zal weggedaan worden”. Het is de Heilige 
Geest, de Engel die met Zacharia sprak, die het kwaad nog tegenhoudt en beteugelt! Nog meer toont het visioen. 
Al die ongerechtigheid en degenen die haar bedrijven (onder wie veel zogenaamde gelovigen), gaan naar de 
plaats van het oordeel. In vers 9 tot en met 11 wordt beschreven, dat de efa, met daarin de vrouw, wordt gebracht 
naar Sinear, dat is Babel. Die vrouw is de grote hoer van Openbaring 17, de moeder van alle hoererij en godde-
loosheid op aarde. Zij wordt gesteld op haar goddeloos fundament om geoordeeld te worden. Het oordeel over 
Babel, de goddeloze wereld en de valse kerk, is nabij. Het begin is er in onze dagen al. Tronen en heerschappijen 
wankelen en vallen. 

Geloof en lijdzaamheid 
Hoe moeilijk echter is het voor Gods kinderen om juist nu, in deze zware tijd, de Here trouw te blijven. En dan be-
doelen wij waarlijk trouw, zonder compromissen met de wereld en het vlees, zonder een knieval te maken voor de 
tijdgeest. Ja, dit wordt steeds moeilijker. Temeer daar er ook zoveel geestelijke verwarring is in onze dagen. Vele 
verleiders en valse profeten zijn uitgegaan. Dit brengt ons tot de eigenlijke boodschap van Zacharia’s profetische 
visioen. Want het gebeuren waarvoor hier de aandacht wordt gevraagd, is, dat er twee vrouwen komen, die ooie-
vaarsvleugelen hebben, en die nemen die maatbeker, met de goddeloosheid erin, op en voeren haar op haar snel-
le wiekslag naar de plaats des oordeels. Wie zijn deze vrouwen of wat stellen zij voor? Zij hebben ooievaarsvleu-
gelen. De ooievaar is volgens de wet van God een onrein dier. Het Hebreeuwse woord voor ooievaar heeft echter 
ook de betekenis van “godvrezende”. Wij hebben hier een wondervolle uitbeelding van zondaren, onreine zielen, 
die gereinigd zijn geworden door het Bloed van Jezus. En die bovendien zich laten leiden door de Heilige Geest. 
Want Deze is hier ook de “wind” die in die vleugelen is, waardoor deze heiligen gedragen en meegevoerd worden. 
De ooievaarsvleugelen duiden op de heiligen, de getrouwe kinderen Gods. Maar wat zijn dan die twee vrouwen die 
als het ware het instrument in Gods hand zijn om het oordeel over de goddelozen en de schijnheiligen naderbij te 
brengen? In Openbaring 13:10 vinden wij het antwoord. In het eerste deel van deze tekst wordt ook over het oor-
deel gesproken. Zij die anderen in de gevangenis hebben geleid, zullen nu zelf in de gevangenis gaan. Zij die an-
deren gedood hebben, zullen nu zelf gedood worden. Vervolgens wordt er dan aan toegevoegd: “Hier is de lijd-
zaamheid en het geloof der heiligen”. Aangevende, dat het geduldig en gelovend volharden der heiligen uiteindelijk 
het oordeel zal brengen over de goddelozen. Voor onze God is dit kennelijk zeer belangrijk. Hoe dikwijls is het niet 
gezegd, dat God niets doet dan op het gebed van Zijn kinderen! Hij wacht totdat wij onze plaatsen innemen en de 
gebedslast opnemen. Hij wacht echter ook op de openbaring van die twee in ons midden: de lijdzaamheid en het 
geloof. Zij zijn het enige antwoord op de zwarigheid van de tijd waarin wij leven. Wij moeten lijdzaamheid en ge-
loof leren.  Door het geloof zullen we niet ontmoedigd worden door wat we zien. Door de lijdzaamheid zullen we de 
zwarigheden van deze laatste dagen kunnen verdragen en aankunnen. Deze zijn die twee vrouwen van Zacharia’s 
zevende visioen. Dit is waartoe de Geest van God ons in deze dagen wil leiden en waarmede Hij ons niet slechts 
opvoert tot die staat van volkomen heiligheid die Christus’ Bruid zal bezitten (die vrouwen werden door de wind 
opgenomen), maar waarmede Hij ons ook maakt tot middelen in Zijn hand om het oordeel over alle zonde naderbij 
te brengen en zelfs te bespoedigen. Wanneer wij standhouden in de kracht van de Here, z ullen wij niet on-
dergaan, maar overwinnen. Het standhouden van de heiligen zal de komst van het Koninkrijk Gods bespoedigen. 
Verstaan wij wat de Geest tot de Gemeente zegt vandaag? 

Uit: Tempelbode, juni 1990 
Door: wijlen H. Siliakus 

 

*********************************************************************************************************************************** 
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Hoofdstuk 6  

8ste visioen:    
Gods Armageddon 126 

Zach. 6 vers 1-8:  En ik hief mijn ogen weer op, en ik zag (in een visioen); en zie, vier wagens gingen er uit 
van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. 2 Aan de eerste wagen waren rode paar-
den; en aan de tweede wagen waren zwarte paarden. 3 En aan de derde wagen witte paarden; en aan de 
vierde wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren. 4 En ik antwoordde, en zei tot de Engel (van de Here, d.i. 
de Geest van God), Die met mij (of: IN mij

127
) sprak: Wat zijn deze, mijn HERE? 5 En de Engel antwoordde, en zei 

tot mij: Deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van daar zij stonden voor de HERE van de ganse 
aarde. 6 Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het Noorderland; en de witte 
(paarden) gaan uit, dezelve achterna; en de hagelvlekkige (paarden) gaan uit naar het Zuiderland. 7 En die ster-
ke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, om het land te doorwandelen; want Hij had gezegd: Gaat 
heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. 8 En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, 
deze, die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland.  

Gods wereldwijd oordeel brengt het einde van alle vlees.  
Twee bergen van koper: Koper is metaal, dat oordeel van God uitspreekt. De 2 bergen staan voor het oordelende 
Woord van God (het Oude- en Nieuwe Testament), waar Gods strijdwagens uit voortkomen, die over de gehele 
antichristelijke wereld verderving brengen. 
Vers 3 en 6: Hagelvlekkige paarden. Engelse vertaling: grauwe en bruine paarden. 
Vers 7: Die sterke paarden gingen uit om het land te doorwandelen. Engelse vertaling: En de bruine paarden gin-
gen heen en weer over de aarde. De dood heerste op aarde (zie Mal. 4:1128) 
Vers 8: Die uit zijn gegaan naar het Noorderland hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland. Engelse ver-
taling: hebben Mijn Geest gekalmeerd. 
 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking toegevoegd: 

Vier wagens met paarden 

De Heilige Geest zal rusten 
Twee koperen bergen waar tussenuit vier wagens verschenen, getrokken door achtereenvolgens rode, zwarte, 
witte en hagelvlekkige paarden. Dit was wat de profeet Zacharia eenmaal zag in een profetisch visioen, dat wij 
opgetekend vinden in Zacharia 6:1-8. Deze wagens en paarden gaan rond over de gehele aarde, maar van de 
zwarte en de witte wordt in het bijzonder vermeld, dat zij naar het Noorderland gaan. En van de hagelvlekkige, dat 
zij trekken naar het Zuiderland. Het visioen heeft een opmerkelijk einde. Het slotwoord is hoogst belangrijk. Nadat 
Zacharia het tafereel heeft aanschouwd, hoort hij plotseling de stem van Hem in Wie wij onze Here Jezus her-
kennen . Zacharia noemt Hem steeds: “de Engel Die met mij sprak”. Welk een lieflijke openbaring van onze Heer! 
Wij mogen wandelen en spreken met Hem! Wij mogen leven in Zijn gemeenschap. En Hij zegt dan: “Zie, deze die 
uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland” (vers 8). Een belangrijke 
mededeling, ook voor ons bestemd. In dit 8ste visioen van Zacharia wordt beschreven wat er in de wereld zal ge-
beuren in de eindtijd. We worden echter opgeroepen vooral te letten op dit ene: DAT DE GEEST VAN GOD IN DIE 
DAGEN KRACHTIGLIJK EN OP EEN BIJZONDERE WIJZE WERKZAAM ZAL ZIJN. De Here riep Zacharia speci-
aal nog eens om hem dit te zeggen “Deze (en daarmee bedoelde Hij met name de witte paarden), die uitgegaan 
zijn (onder andere) naar het Noorderland, hebben daar Mijn Heilige Geest doen rusten”. De Geest van God zal in 
de laatste dagen op een bijzondere wijze werkzaam zijn, reinigend en vervullend. “Rusten” wil zeggen, dat de Hei-
lige Geest, Die niet eeuwig wil twisten (zie Gen. 6:3, Jak. 4:5), korte metten zal maken met het kwaad daar waar 
het niet thuishoort. Namelijk in Gods Huis, in de Gemeente des Heren. De tempelreiniging van de eindtijd! Doch 
“rusten” wil ook zeggen, dat Hij, de Heilige Geest, die gereinigde Gemeente zal vervullen en zo de ware rust zal 
binnenleiden. In volheid zal gekend worden wat onder Salomo reeds in de schaduwbeeldige tempel werd ervaren. 
Bij de inwijding van de tempel bad koning Salomo: “En nu Here God, maak U op tot Uw rust, Gij en de ark Uwer 
kracht; laat Uw priesters, Here God, met heil bekleed worden en laat Uw gunstgenoten over het goede blijde zijn” 
(2 Kron. 6:41). Waarop het vuur van de hemel nederdaalde en de heerlijkheid van de Here het Huis vervulde (zie 
hoofdstuk 7). Zo zal ook de Bruidsgemeente straks bidden. En de glorie van God zal nederdalen. 

Schaarste en opwekking 
Daarom worden wij opgeroepen om te letten op het werk dat de Heilige Geest doet in deze laatste dagen. Dit is 
allereerst een werk in het verborgen. Als dat niet het geval zou zijn, zou het niet nodig zijn daarvoor met zoveel 
klem de aandacht te vragen. Daar is veel schijn-opwekking in onze dagen. Verkijk u niet op al het grootse vertoon. 
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 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van HET VOORHANGSEL (de toegang/ingang tot het Heilige 
der Heiligen). 
127 Zie noot 15. 
128 “Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, (als) een stoppel zijn, en 
de toekomstige (oordeels)dag zal ze in vlam zetten, zegt de Here der heerscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal” (Mal. 4:1). 
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Voor God heeft het geen enkele waarde. Vele christenen achten zich geestelijk rijk vandaag, maar ze zijn arm. 
Gods Geest begint in het verborgen met Zijn zegenri jk werk.  Voordat de wonderen der schepping voortkwa-
men, was daar eerst het “broedende” werk van de Heilige Geest. En in deze laatste dagen begint Hij met het uit-
drijven van de handelaars en de geldwisselaars van de eigenwillige godsdienst! 
Eén van de waarachtige geestelijke opwekkingen van die dagen zal plaatsvinden in het Noorderland, zo leert ons 
dit 8ste visioen van Zacharia (het getal 8 spreekt van “iets nieuws” dat de Here zal maken). Het Noorderland is het 
land van Gog en Magog (zie Ezech. hoofdstuk 38 en 39)! Er zal zich in de laatste dagen veel afspelen rond dat 
enorme Sovjet-rijk. Groot-Rusland wordt in de Bijbelse profetie meermalen genoemd. Er is vandaagdedag heel wat 
aan de hand in dat deel van de wereld. Maar vergeet nooit, dat de mens wikt, maar God beschikt! In het profeti-
sche visioen van Zacharia lezen we, dat er zwarte en witte paarden naartoe gaan (zie vers 6). Uit vergelijking met 
Openbaring 6:5-6 weten wij, dat zwarte paarden machten voorstellen die honger en schaarste veroorzaken. Het is 
genoegzaam bekend, dat er in de Sovjet-Unie tot de dag van vandaag een groot tekort is aan levensmiddelen en 
andere tot de eerste levensbehoeften behorende artikelen. Lange rijen wachtenden voor bijna lege winkels beho-
ren tot het gewone straatbeeld daar. Maar wij hebben ook gehoord van bloeiende christelijke gemeenten, die tegen 
de verdrukking in groeien. Van toenemend kerkbezoek. Er is grote honger naar Gods Woord. Aan de vraag naar 
Bijbels is bijna niet te voldoen. Steeds meer harten gaan open voor het Evangelie. Ook dit heeft God ons in Zijn 
Woord voorzegd. De witte paarden , die ook naar het Noorderland zouden trekken, spreken van triomfen voor 
God, van bekering en verdieping van het geloof, van  opwekkingen van de Heilige Geest. De Ruiter op het 
witte paard van Openbaring 6:2 is de Heilige Geest, Die de Bewerker is van alle waarachtige geestelijke opwekkin-
gen. 

De andere paarden 
In dezelfde tijd, zo toont de Heer in het visioen van Zacharia, zullen hagelvlekkige paarden rondgaan in de “derde 
wereld”, hier genoemd het Zuiderland. Zij spreken van de (gewelddadige) dood, die in dit deel van de wereld zal 
rondwaren. Zij zijn dezelfde als de bruine paarden van het 1ste visioen van Zacharia. In Openbaring 6:8 wordt deze 
macht voorgesteld door een vaal paard. Velen in het Zuiderland, in de landen van de derde wereld, zouden ster-
ven. En ook dit is vervuld. Onnoemelijk veel slachtoffers zijn in dat deel van de wereld in deze eeuw gevallen door 
besmettelijke ziekten, door misdadige en dictatoriale regiems, in stammenoorlogen en ook als gevolg van honger 
en natuurrampen. Verder verschijnen in het visioen nog rode paarden, van welke niet wordt gezegd, dat zij daar en 
daar naartoe zullen trekken. Zij gaan door de gehele wereld. Overal in de wereld waren er in deze eeuw oorlogen 
en geruchten van oorlogen, zoals Jezus had voorzegd (zie Matth. 24). Opstanden, guerrilla, annexaties; het was 
nog nimmer zo rumoerig in de wereld als juist in on ze tijd.  En nimmer vloeide er zoveel bloed. En het gaat nog 
steeds door. Nog is dit niet het einde, zo leert ons ook Zacharia’s visioen. Het wordt nog erger. In vers 7 van 
Zacharia 6 lezen we, dat alle paarden uiteindelijk door de hele wereld zullen gaan. In Jakobus 5 is sprake van een 
economische crisis, die ook de rijken arm zal maken. Dit zal geschieden in de tijd van het einde. 

Let op het werk van de Heilige Geest 
Een lichtpunt is, dat ook de witte paarden, de paarden van geestelijke opwekk ingen , alle landen zullen rond-
gaan. En Jezus, Die hier spreekt, zegt: “Let op deze!” Let op het werk dat de Heilige Geest doet in deze laatste 
dagen. Ook op die andere tekenen der tijden moeten wij letten, maar in het bijzonder moeten wij acht geven op dit 
ene, dat het diepste van onze eigen ziel raakt. Het werk van de Geest in de tijd van het einde, dat zich geheel zal 
toespitsen op de vorming en vervolmaking van een Bruid, een Bruidsgemeente, voor Jezus Christus. Let op die 
witte paarden, die Zijn Geest onder andere deden rusten in het Noorderland. Dit wordt tot een ieder van ons van-
daag gezegd. Opdat wij niet aan de kant zullen blijven staan, buiten de levende stroom van de Heilige Geest. 
“Daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en 
het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen”, zegt de Here in Ezech. 47:9. Vele zielen, mensenkinderen, 
zullen in de grote Spade-Regen-opwekking nog komen, zich bekeren en gezond worden. In het laatste der dagen 
zal God Zijn Geest uitstorten over alle vlees. Zorg ervoor, dat u gelijke tred houdt met het werk van de Heilige 
Geest in deze dagen, opdat u niet zult behoren tot de eersten die de laatsten zullen zijn! 

De twee bergen 
In verband hiermede moeten wij aandacht schenken aan die twee bergen, waarvan in Zacharia 6:1 sprake is. Ber-
gen van koper. Koper spreekt in Gods Woord van oordeel. Het zijn de bergen waar tussenuit die oordeelsmachten 
tevoorschijn komen, voorgesteld door de wagens en paarden. Dit is wat er gebeuren zal als de Dag des Heren, de 
Dag van het Oordeel, naderbij komt. Om te verstaan wat met die twee bergen bedoeld wordt, moeten wij Deut. 
11:29 opslaan. Daar was in de realiteit van de Israëliet een Berg van Zegen en een Berg van Vloek. En deze zijn er 
vandaag nog, al is het dan niet meer in letterlijke zin. Maar ze zijn niet minder reëel. Elk mens en in het bijzonder 
elk christen heeft in zijn of haar leven rekening te houden met de zegen en de vloek, die verbonden zijn aan het 
Woord van God. Wat zal het Woord van God in uw leven brengen? De zegen of de vloek?? Letten op wat de Hei-
lige Geest doet in deze dagen, kan niet worden losg emaakt van de aandacht die u schenkt aan wat God u 
te zeggen heeft en van u vraagt in Zijn Bijbel!!  Heden is het de tijd om te komen tot volkomen onderwerping en 
volledige gehoorzaamheid aan Gods Woord. WANT HET IS DE TIJD, DAT DE GEEST VAN GOD WIL RUSTEN. 
“Eer dat Ik het wist, zette Mij Mijn ziel Zich op de wagens van Mijn vrijwillig volk”, zegt de Bruidegom in het Hoog-
lied. Wij leven in de tijd die voor elk mens zal uitlopen of in een Zegen of in een Vloek. De volheid van de (door 
God gegeven) tijd is gekomen. Wie verlangt om de volle Zegen van de komende Bruidegom, de Here der heren en 
de Koning der koningen, te ontvangen, late zich reinigen in het badwater van het geopende Woord van God. 
 

Uit: Tempelbode, augustus 1990 
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Door: wijlen H. Siliakus 
*********************************************************************************************************************************** 

De oprichting van het 1000-jarig Godsrijk op aarde 129 

Zach. 6 vers 9-14: En het woord van de HERE geschiedde tot mij, zeggende: 10 Neem van de gevanke-
lijk (= als gevangenen) weggevoerden van Cheldai, van Tobia, en van Jedaja, en kom gij te dien dage, en ga in 
ten huize van Josia, de zoon van Zefanja, dewelke uit Babel gekomen zijn; 11 Te weten, neem zilver en 
goud, en maak kronen; en zet ze op het hoofd van Josua , de zoon van Jozadak, de hogepriester. 12 En 
spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HERE der heerscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam 
is SPRUITE130, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal de tempel van de HERE bouwen. 13 Ja, Hij zal de 
tempel van de HERE bouwen, en Hij zal het sieraad d ragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon;  
en Hij zal priester zijn op Zijn troon ; en de raad van vrede zal tussen die Beiden wezen. 14 En die kronen 
zullen wezen voor Chelem, en voor Tobia, en voor Jedaja, en voor Chen, de zoon van Zefanja, tot een ge-
dachtenis in de tempel van de HERE.  

De apotheose (= heerlijk slot-toneel) volgend op de visioenen.  
Kroning van Joshua, de hogepriester, beeld van Jezus Christus, de Spruit. Priester en Koning, de raad van vrede 
zal tussen die Beiden wezen. 
Vier kronen voor Chelem, Tobia, Jedaja en Chem, tot gedachtenis in de tempel; anders gezegd: gelijk het is in de 
hemelse tempel. Vier dieren (letterlijk: levende wezens) rondom Gods troon (zie Openb. 4:6b-8131). 
 

Zach. 6 vers 15:  En die verre zijn, zullen komen, en zullen bouwen in de tempel van de HERE, en gij 
zult weten, dat de HERE der heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij vlijtig zult 
horen naar de stem van de HERE, uw God. 

Dit alles zal geschieden, als u de stem van de Here, uw God (door Zijn Woord, de Bijbel, maar ook door Zijn Heili-
ge Geest), zult gehoorzamen . Dus niet alleen maar Gods Woord voor kennis aannemen, maar er daadwerkelijk 
naar leven, in handel en wandel, in gedachten en woorden etc. 

II.  
Tien aspecten van het komende 1000-jarig Godsrijk op aarde 

Hoofdstuk 7  

Inleiding 

Zach. 7 vers 1-3:  Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Darius, dat het woord van de HERE 
geschiedde tot Zacharia, op de vierde van de negende maand, namelijk in Chisleu. 2 Toen men naar het 
huis van God gezonden had Sarezer, en Regem-Melech, en zijn mannen, om het aangezicht van de HERE 
te smeken; 3 Zeggende tot de priesters, die in het huis van de HERE der heerscharen waren, en tot de pro-
feten, zeggende: Moet ik wenen in de vijfde maand, mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zo vele ja-
ren?  

Er werd een gezantschap gezonden naar de priesters en profeten te Jeruzalem en een vraag gesteld. 
 

Zach. 7 vers 4-7:  Toen geschiedde het woord van de HERE der heerscharen tot mij, zeggende: 5 
Spreek tot het ganse volk van dit land, en tot de priesters, zeggende: Toen gij vastte en rouwklaagde, in de 
vijfde en in de zevende maand, namelijk nu zeventig jaren, hebt gij Mij, Mij enigszins gevast132? 6 Of als gij 
at, en als gij dronk, was gij het niet, die daar at, en gij, die daar dronk? 7 Zijn het niet de woorden, welke de 
HERE uitriep door de dienst van de vorige profeten, toen Jeruzalem bewoond en gerust was, en haar steden 
rondom haar; en het zuiden en de laagte bewoond was?  

Zacharia antwoord als profeet van God: 
⇒ Geen vasten om het vasten; 
⇒ geen godsdienst van traditie en cultus (d.i. ceremoniën) omwille van hetzelve. 
 

                                                 
129 Gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel staat dit visioen in het teken van DE ARK DES VERBONDS. 
130 Ziet, de dagen komen, spreekt de Here, dat Ik aan David een rechtvaardige SPRUIT  (‘nakomeling’) zal verwekken; Die zal Koning zijnde 
regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtig heid doen op de aarde ” (Jer. 23:5) en “Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Aller-
hoogste genaamd worden ; en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn (voor)vader David geven. En Hij zal over het huis van Jakob Koning 
zijn in eeuwigheid, en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn ” (Luk. 1:32-33). 
131 “En in het midden van de troon, en rondom de troon, 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het 1ste dier was een leeuw 
gelijk, en het 2de dier een kalf gelijk, en het 3de dier had het aangezicht als een mens, en het 4de dier was een vliegende arend gelijk” (Openb. 
4:6b-8). 
132 Wij moeten nooit vasten als dat (alleen maar) door mensen opgedragen wordt, door de kerkleiding, wettische leringen of traditie. Wij moeten 
door God Zelf hiertoe gedreven/overtuigd worden. 
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Zach. 7 vers 8-10: Verder geschiedde het woord van de HERE tot Zacharia, zeggende: 9 Alzo sprak de 
HERE der heerscharen, zeggende: Richt een waarachtig gericht, en doet goedertierenheid en barmhartig-
heden, de één aan de ander; 10 En verdrukt de weduwe noch de wees, de vreemdeling noch de ellendige; 
en denkt niet in uw hart de één de ander kwaad toe.  

Maar leren leven in Gods gerechtigheid! 
 

Zach. 7 vers 11-14: Maar zij weigerden op te merken, en togen hun schouder terug, en zij verzwaarden 
hun oren, opdat zij niet hoorden. 12 En zij maakten hun hart als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet 
en de woorden, die de HERE der heerscharen zond in Zijn Geest, door de dienst van de vorige profeten, 
waaruit ontstaan is een grote toorn van de HERE der heerscharen. 13 Daarom is het geschied, gelijk als Hij 
geroepen had, doch zij niet gehoord hebben, zo riepen zij ook, maar Ik hoorde niet, zegt de HERE der heer-
scharen; 14 Maar Ik heb hen weggestormd (= als door een wervelwind uiteengedreven) onder alle heidenen, welke 
zij niet kenden; en het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, noch wederkeerde; want 
zij stelden het gewenste land tot een verwoesting. 

De voorvaders/-ouders van de Joden hadden hun hart verhard en bleven in hun ongerechtigheden wandelen, 
waarom Gods oordeel over hen viel. Hij had ze “verstrooid” – door ze, als bij een wervelwind, uiteen te jagen – 
onder de heidenen. 
Samengevat: Bereidt u voor op het komende Vrederijk van God!  

Hoofdstuk 8  

De 10 Woorden van God over Zijn 1000-jarig Vrederijk: 

Zach. 8 vers 1-2:   Daarna geschiedde het woord van de HERE der heerscharen tot mij, zeggende: 2 Al-
zo zegt de HERE der heerscharen: Ik heb geijverd over Sion met een grote ijver; ja, met grote grimmigheid 
heb Ik over haar geijverd.  

I  God schept Zijn Heilstaat met grote, grimmige ij ver (grimmig tegen Zijn tegenstanders). 
 

Zach. 8 vers 3:   Alzo zegt de HERE: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruza-
lem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad van de waarheid, en de berg van de HERE der 
heerscharen, een berg van heiligheid.  

II God zal tijdens het 1000-jarig Vrederijk (in en door Zijn Zoon) te midden van Zijn volk (allen gelo vigen) 
wonen te Jeruzalem. 

 JERUZALEM zal de HOOFDSTAD VAN DE WERELD worden (zie ook Jes. 62:1-7133). 
 

Zach. 8 vers 4-5:   Alzo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen nog oude mannen en oude vrouwen 
zitten op de straten van Jeruzalem; een ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der da-
gen. 5 En de straten van die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten.  

III Het leven in Gods Heilrijk is een leven in vred e en blijdschap.  
⇒ Vrede:  Uitgebeeld door de oude mannen en vrouwen zittende op de straten van Jeruzalem. 
⇒ Blijdschap:  Uitgebeeld door de spelende kinderen. 

 

Zach. 8 vers 6:   Alzo zegt de HERE der heerscharen: Omdat het wonderlijk is in de ogen van het 
overblijfsel van dit volk in deze dagen, zou het daarom ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? spreekt de HERE 
der heerscharen.  

IV Gods Heilrijk zal Zijn volk verwondering baren.  Maar niets  is te wonderlijk in Gods ogen. 
 

Zach. 8 vers 7-8:   Alzo zegt de HERE der heerscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land van 
de opgang, en uit het land van de neergang van de zon. 8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het 
midden van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in 
waarheid en in gerechtigheid.  

V God zal dan geheel Zijn volk verzameld hebben.  Ook de laatste zal – in de Geest – ingegaan zijn in Zijn 
Koninkrijk. Hij zal hen tot een God zijn en zij zullen Hem tot een volk zijn in waarheid en in gerechtigheid. 

 

                                                 
133 “Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil 
als een fakkel, die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle k oningen uw heerlijkheid ; en gij zult met een nieuwe naam 
genoemd worden (zie ook Openb. 2:17b), welke de mond van de Here uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand 
van de Here, en een koninklijke hoed in de hand van uw God. Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer 
gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar!  en uw land: Het getrouwde; want de Here heeft een lust 
aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de brui-
degom vrolijk is over de bruid,  alzo zal uw God over u vrolijk zijn . O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die gedurig al de 
dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij, die de Here doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen! En zwijgt niet stil voor Hem, totdat 
Hij (u) bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle t ot een lof op aarde ” (Jes. 62:1-7). 
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Zach. 8 vers 9-13:  Alzo zegt de HERE der heerscharen: Laat uw handen sterk zijn, gij, die in deze dagen 
deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten, die geweest zijn ten dage, als de grond van het 
huis van de HERE der heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden. 10 Want voor die dagen 
kwam het loon van de mensen te niet, en het loon van het vee was geen; en de uitgaande en de inkomende 
hadden geen vrede vanwege de vijand, want Ik zond alle mensen, een ieder tegen zijn naaste. 11 Maar nu 
zal Ik aan het overblijfsel van dit volk niet wezen, gelijk (als) in de vorige dagen, spreekt de HERE der heer-
scharen. 12 Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, en de aarde zal haar in-
komen geven, en de hemelen zullen hun dauw geven; en Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles doen er-
ven. 13 En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, o huis van Israël, geweest zijt een vloek 
onder de heidenen, zo zal Ik u behoeden, en gij zult een zegening wezen; vreest niet, laat uw handen sterk 
zijn.  

VI Was het leven voordien slecht en vruchteloos; Go d zal dàn Zijn volk zegenen en behoeden en het zal 
elkaar tot zegen zijn. 

 

Zach. 8 vers 14-15:  Want zo zegt de HERE der heerscharen: Gelijk als Ik gedacht heb u kwaad te doen, 
toen Mij uw (voor)vaders grotelijks vertoornden, zegt de HERE der heerscharen, en het heeft Mij niet be-
rouwd; 15 Alzo denk Ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem, en aan het huis van Juda; 
vreest niet! 16 Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste 134; oor-
deelt de waarheid en een oordeel van vrede in uw poorten. 17 En denkt niet de één de ander kwaad toe in 
uw hart; en hebt een valse eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HERE.  

VII Heeft God vroeger Zijn volk moeten oordelen, Hi j zal het dàn goeddoen/zegenen, want Zijn volk leef t 
dan in gerechtigheid. 

 

Zach. 8 vers 18-19:  Wederom geschiedde het woord van de HERE der heerscharen tot mij, zeggende: 19 
Zo zegt de HERE der heerscharen: Het vasten van de vierde, en het vasten van de vijfde, en het vasten van 
de zevende, en het vasten van de tiende maand, zal het huis van Juda tot vreugde, en tot blijdschap, en tot 
vrolijke hoogtijden wezen; hebt dan de waarheid en de vrede lief .  

VIII Het vasten van Gods kinderen (als een ontknopi ng van alle ongerechtigheid – zie Jes. 58:6-11135) zal 
in Gods Heilrijk uitlopen op een blij, geestelijk f eest!  Hebt de waarheid en de vrede lief! 

 

Zach. 8 vers 20-22:  Alzo zegt de HERE der heerscharen: Nog zal het geschieden, dat de volken, en de 
inwoners van vele steden komen zullen; 21 En de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners van 
de andere, zeggende: Laat ons vlijtig heengaan, om te smeken het aangezicht van de HERE, en om de HE-
RE der heerscharen te zoeken; ik zal ook heengaan. 22 Zo zullen vele volken, en machtige heidenen ko-
men, om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht van de HERE te smeken.  

IX Gods Heilrijk zal niet alleen het huis van Juda en het huis van Israël omvatten, maar ook vele chri ste-
nen uit de heidenvolkeren. 

 N.B. Hier wordt de Gemeente al duidelijker geopenbaard. 
 

Zach. 8 vers 23:  Alzo zegt de HERE der heerscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien man-
nen, uit allerlei tongen (= talen) van de heidenen (= de heidenvolkeren), grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen 
van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is. 

X Hier onderricht God ons in symboliek, dat Hij de Gemeente, getrokken uit de heidenvolkeren volma-
ken zal;  namelijk Zijn Bruidsgemeente, die zonder vlek of rimpel wezen zal (zie Ef. 5:27136). Het getal 10 
spreekt hier namelijk van Goddelijke volmaaktheid. 

                                                 
134 Wij hebben dus elke vorm van leugen/liegen af te leggen. 
135 “Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij los maakt de knopen (banden) van goddeloosheid (en zond e) … Dan zal uw licht  door-
breken als de dageraad, en uw genezing (naar lichaam, ziel en geest) zal snel uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen-
gaan, en de heerlijkheid van de Here zal uw achtertocht wezen (= zal u beschermen en beschijnen). Dan zult gij roepen, en de Here zal ant-
woorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet hier ben Ik … En de Here zal u voortdurend leiden, en Hij zal uw ziel  verzadigen in 
grote (geestelijke) droogten , en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een besproeide hof, en als een (geestelijke) bron, welker 
wateren (stromen van de Heilige Geest – zie Joh. 7:38-39) niet ontbreken” (Jes. 58:6-11). 
136 “Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel  heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig  
zijn en onberispelijk ” (Ef. 5:27). 
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III. 
De apocalyptische gebeurtenissen (de gebeurtenissen beschreven in 
het Bijbelboek Openbaring van de apostel Johannes), die Gods 1000-

jarig Rijk inluiden (hoofdstuk 9–14). 

Hoofdstuk 9  

De grote afval 137 in de laatste dagen; Gods appèl aan Zijn Gemeente. 

Zach. 9 vers 1-6:  De last van het woord van de HERE over het land Chadrach en Damaskus, dezelfs 
rust (d.i. zijn verblijfplaats [NBG]) want de HERE heeft een oog over de mens, gelijk over al de stammen van Isra-
el. 2 En ook zal Hij Hamath met dezelve bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is; 3 En Tyrus zich 
sterkten gebouwd heeft, en zilver verzameld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten; 4 Zie, de HERE 
zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee verslaan; en zij zal met vuur verteerd worden. 5 
Askelon zal het zien, en zal vrezen; alsook Gaza, en zal grote smart hebben, mitsgaders Ekron, omdat het-
geen, waar zij op zagen, hen heeft te schande gemaakt; en de koning van Gaza zal vergaan, en Askelon zal 
niet bewoond worden. 6 En de bastaard zal te Asdod wonen, en Ik zal de hoogmoed van de Filistijnen uit-
roeien.  

Drie volkeren worden hier genoemd, die blijkbaar in de eindtijd een aanleiding zullen vormen voor de komende 
wereldbrand  (de 3de wereldoorlog): 
1. Syrië (Hadrach, Damaskus, Hamath). 
2. Tyrus en Sidon. Vroeger waren daar de Feniciërs, thans treft men in deze steden het volk van Libanon . 
3. De Filistijnen bewoonden Gaza, Ekron, Askelon en Asdod. Deze plaatsen, althans Gaza (de Gazastrook ), 

werden bewoond door de Egyptenaren . Dit gebied werd door de Israëlieten in 1967 veroverd op Egypte. Het 
wordt thans bewoond door de Palestijnen.  

Deze Russische aanval (zie Ezech. hoofdstuk 37 en 38) op Israël en Europa138 wordt door God gebruikt als een 
tuchtroede voor Zijn volk en Europa tot bekering . 
 

Zach. 9 vers 7:   En Ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen, en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden; 
alzo zal hij ook onze God overblijven; ja, hij zal zijn als een vorst in Juda, en Ekron als de Jebusiet.  

Hier lezen wij dat Ekron (de Gazastrook), één van de vijf hoofdplaatsen van de Filistijnen, een deel is gaan worden 
van Israël. 
 

Zach. 9 vers 8:   En Ik zal Mij rondom Mijn huis legeren, vanwege het heirleger, vanwege de door-
gaande, en vanwege de wederkerende (alle 3 de tot afval brengende werkingen van satan), opdat de drijver (= satan, 
die de mens drijft tot zonde en ongerechtigheid) niet meer door hen doorga; want nu heb Ik het met Mijn ogen aan-
gezien.  

Dit vers toont ons, dat deze wereldbrand bedoeld is voor de reiniging van Zijn huis (nl. de Israëlvolkeren, maar ook 
de Gemeente). 
God zag Zijn huis aan, hoe het bezoedeld werd door satans vermenigvuldigde ongerechtigheid van de laatste da-
gen: 
⇒ vanwege het heirleger, ) 
⇒ vanwege de doorgaande, ) de tot afval brengende werkingen van satan. 
⇒ vanwege de wederkerende, ) 
Hij trad op, opdat de drijver (= satan, die de mens drijft tot zonde en ongerechtigheid) niet meer door hen doorga. 
 

Zach. 9 vers 9:   Verheug u zeer, gij dochter van Sion! juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning 
zal (tot) u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een 
jong van een ezelin.139  

De wonderlijke, bezoekende liefde van God, Die Zijn volk zoekt te verlossen, wordt de christen van de laatste da-
gen getoond door het tafereel van de op een ezel rijdende Heiland, Die Jeruzalem binnenreed om er te sterven 
aan het kruis voor een wereld(bevolking) in schuld. Zie Mattheüs 21:1-11, Markus 11:1-11 en Lukas 19:28-44. 
 

                                                 
137

 Dit zijn ‘gelovigen’  die zich van God en/of Zijn Woord (dus van Zijn geboden en onderwijzingen uit de Bijbel) afkeren. Misschien nog wel 
(toe)hoorders, maar zeker geen daders/navolgers van het Woord van God (zie Jak. 1:22, Matth. 7:21, Rom. 2:13). 
138 Zie hiervoor “Leidraad bij het boek Joël” van E. van den Worm. (Informatie hierover via info@eindtijdbode.nl ) 
139 Jezus kwam Jeruzalem binnen, in overeenstemming met Zacharia's profetie, rijdend op een ezel, om door het volk als Israëls Koning te 
worden toegejuicht. Het volk had andere bedoelingen dan Jezus en dacht, dat Hij politiek in zou grijpen om hen van het gehate juk van de 
Romeinen te bevrijden. Zij werden in hun bedoelingen door Jezus teleurgesteld en hun "hosanna's"! zouden spoedig plaats maken voor hun 
"kruisig Hem"! 
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Zach. 9 vers 10-11:  En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem; ook zal de 
strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal de heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot 
aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. 11 U ook aangaande, o Sion! door het bloed van uw 
verbond, heb Ik uw gebondenen uit de kuil, daar geen water in is, uitgelaten.  

Door de – zich steeds meer vermenigvuldigende – ongerechtigheid is de liefde van velen verkild en zijn “vlees” en 
“wereldsgezindheid” weer oppermachtig in de Gemeente van Jezus Christus (zie Matth. 24:12140). 
Ons wederstrevig141 “vlees”, onze “wereldsgezindheid”, zullen altijd tegen Hem vechten. Zie vers 10:  
⇒ de (strijd)wagens van Efraïm, 
⇒ de paarden uit Jeruzalem, 
⇒ de strijdboog. 
Maar als wij Hem zoeken en Hem in ons leven toelaten, zal Hij ons genadig zijn omwille van Zijn gestorte bloed 
(zie vers 11) en zal Hij ons verlossen van dit vervloekte vlees en deze vervloekte wereldsgezindheid ! 
Hij zàl overwinnen en Zijn instrumenten voor de wereldwijde (Spade-Regen-)opwekking142 formeren (= gereedma-
ken); Hij zàl Zijn Vrederijk stichten (zie vers 10b); waarom Zijn oordelen ook woeden. Zie Jesaja 26:9b143. 
 

Zach. 9 vers 12-13:  Keert gij terug tot de sterkte (tot God), gij gebondenen, die daar hoopt! ook heden ver-
kondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven; 13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm de boog zal ge-
vuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld 
zal hebben als het zwaard van een held.  

Maak grote ernst met dit terugkeren tot God, opdat Hij ons niet verwerpelijk achte! Vergelijk Lukas 14:15-24. 
 
*********************************************************************************************************************************** 
Ter verduidelijking toegevoegd. 
 

Lukas 14 vers 15-24 : 
"En als één van degenen, die mede aanzaten (aan die maaltijd in dat huis van die overste van de Farizeeën), deze dingen 
hoorde, zei hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet144 in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tot hem: Een zeker 
mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er velen uit. En hij zond zijn dienstknechten uit ter ure van het 
avondmaal, om hen die uitgenodigd waren te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich 
allen eendrachtelijk (= op dezelfde wijze) te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het 
is nodig dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf juk ossen 
gekocht en ik ga heen, om die te beproeven (= te keuren); ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: 
Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht teruggekomen zijnde, bood-
schapte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zei tot zijn dienstknecht: Ga haastig 
uit in de straten en wijken van de stad, en breng de armen en verminkten, en kreupelen en blinden hier in. En de 
dienstknecht zei: Here, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt... en nog is er plaats. En de heer zei tot zijn dienst-
knecht: Ga uit in de wegen en paden (van de dorpen en gehuchten) en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; 
want ik zeg u, dat niemand van die mannen (en vrouwen), die  (als eerste) uitgenodigd waren, mijn avondmaal 
smaken zal ". 
 

In het hierboven beschreven avondmaal, wordt het grote Avondmaal van de Bruiloft van het Lam door de Here 
uitgebeeld. Het is een profetisch typebeeld ervan. 
Hier wordt het dieptreurige feit tot uitdrukking gebracht, dat degenen die uitgenodigd zijn tot dit avondmaal, ten tijde 
dat de Bruiloft van het Lam zal worden gevierd, meer interesse zullen hebben voor hun bezittingen in deze wereld, 
dan voor deelname aan dit (goddelijk) feestmaal! Zij geven hogere prioriteit aan aardse belangen dan aan de gees-
telijke en hemelse. 
Degenen die door God uitgenodigd (zullen) zijn tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam zijn kinderen Gods; 
het zijn degenen die gereinigd zijn in Zijn Bloed en vervuld met Zijn Heilige Geest. 
Maar we zien wat er gebeuren zal, onder invloed van de (steeds meer) toenemende ongerechtigheid, in de eindtijd: 
de liefde voor hun Heer en Heiland zal bij velen verkillen door de (vaak onbewuste) toegelaten insluipingen van de 
geest van deze wereld (zie Matth. 24:12, vermeld bij noot 140). 
Daarom moeten wij, vooral in deze eindtijd, de zonde in al haar vormen, dus ook wereldsgezindheid, te vuur en te 
zwaard bestrijden, om die buiten de poorten van ons hart te houden (zie Jak. 4:4145)! De profetie van de gelijkenis 
van de 5 wijze en 5 dwaze maagden (zie Matth. 25:1-13) vertelt ons, dat de geest van deze (huidige) wereld zo’n 

                                                 
140 “En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde (tot God de Vader en Jezus de Zoon) van velen verkillen” (Mat-
th. 24:12). 
141 Wederstrevig = Dwarsbomen, tegenwerken, belemmeren etc.. 
142

 Dit is de Spade-Regen-tijd  (beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest – zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente – vooral in 
geestelijke zin – klaar te maken voor de wereldwijde opwekking. 
143 “Want wanneer Uw gerichten (oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid” (Jes. 26:9b). 
144 En zoals wij verder kunnen lezen, haakte Jezus op deze opmerking in en liet zien, hoe alle verlangen naar het Brood des Geestes  gelei-
delijk aan kan verdwijnen, zelfs uit het hart van kinderen Gods, wanneer deze, doordat ze niet waakzaam (genoeg) geweest zijn, de geestelijke 
dood in hun leven hebben toegelaten. Dan zal het hebben van (vele) aardse bezittingen hun belangrijker lijken, dan het eten van dit Goddelijk 
Feestmaal, waarmee de gemeenschap met het Lam van God op Zijn bruiloftsfeest bedoeld wordt! 
145

 “Overspelers en overspeleressen (zowel in letterlijke alsook in geestelijke zin), weet gij niet, dat de vriendschap der wereld (d.i. wereldsge-
zindheid) een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die word t een vijand van God gesteld ” (Jak. 4:4). 
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grote invloed zal krijgen op geheel het Koninkrijk van God (namelijk op alle 10 maagden), dat het geheel en al 
(geestelijk) in slaap zal vallen! 
De Pinksterbeweging heeft in het begin van de 20ste eeuw, geleid door de Heilige Geest, luid zijn Maranatha-roep 
(= de roep dat de Heer spoedig wederkomt) laten horen en daardoor was er overal opwekking. Als 10 maagden 
zijn zij er in deze wereld op uitgetrokken, vol (geestes)vuur en in de kracht van Zijn getuigenis. Maar... hoe is – 
door onwaakzaamheid voor deze geest van de wereld – geleidelijk aan deze getuigeniskracht ook weer uit deze 
Pinksterbeweging verdwenen. De 10 vurige lampen gingen uit... Het merendeel van de Pinksterkinderen (waarmee 
christenen bedoeld worden die vervuld zijn met Zijn Heilige Geest, net als op die Pinksterdag waarvan wij kunnen 
lezen in Hand. 2) verkeert op dit ogenblik in een geestelijke slaap en in krachteloosheid... De Geest van God heeft 
Zijn kracht aan deze kinderen Gods moeten onttrekken, omdat daar wereldse interessen in het hart zijn gekomen... 
De eerste groep, uit bovenstaande verzen, die uitgenodigd is en tot wie Gods Dienstknecht, de Heilige Geest, Zich 
richt, is verstrikt geraakt in aardse rijkdommen. "Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga en hem be-
zie". Het bezit van een akker staat hier voor (hun begeerte naar) rijkdom en een goede baan in deze wereld. Vele 
christenen, en helaas ook vele Pinksterkinderen, hebben hierdoor hun eerste liefde verloren, omdat ze de Here 
niet boven alles bleven liefhebben en aan dit aardse bestaan alle prioriteit hebben gegeven, waardoor hun ziel 
hierin verstrikt is geraakt! 
De tweede groep die uitgenodigd is en tot wie de Heilige Geest Zich richt, is verstrikt geraakt in lichamelijke lusten. 
"Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven". "Vijf juk ossen". Het getal 5 vertelt ons van onze 
5 zintuigen, die ons met ossekracht van Jezus en Zijn Koninkrijk, en dus van Zijn verlossingsmacht, wegtrekken 
om als (lust)slaven de vleselijke lusten te dienen! 
De derde groep tot wie de Heilige Geest Zich richt heeft de wil van de medemens, van zijn/haar echtgeno-
te/echtgenoot van hoger waarde geacht dan de gemeenschap met het Lam van God! "Ik heb een vrouw getrouwd, 
en daarom kan ik niet komen". Hoevele kinderen Gods zijn er na hun huwelijk niet weggebleven van samenkom-
sten en bidstonden! Hoevelen van hen hebben de Here niet de rug toegekeerd of stellen Hem op de achtergrond 
van hun leven, omdat zij het levende bezit van hun vrouw (of man) van veel meer waarde achten dan de gemeen-
schap met het Lam van God? 
De Geest van God is door dit alles zeer bedroefd... Daarom heeft Hij de Pinksterkinderen Zijn wonderbare getuige-
niskracht ontnomen, waardoor voorheen vele wonderen en tekenen werden verricht in Zijn Naam. De Pinksterkin-
deren slapen... en het wordt hard tijd dat ze uit deze geestelijke slaap ontwaken, want anders bestaat er een grote 
kans dat ze de Bruiloft van het Lam zullen missen! Want... er staat geschreven: "Ik zeg u, dat niemand van die 
mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal". De vijf dwaze maagden zullen hiertoe behoren, want zij 
zijn degenen voor wie de deur tot de bruiloftszaal gesloten werd (zie Matth. 25:10-12146). 
Laten wij onszelf liever afkeren van onze materialistische droom, van ons zondige lustenleven en van zondige le-
vensverhoudingen, en terugkeren tot onze Heer en God en Hem opnieuw boven alles liefhebben in die wonderbare 
eerste liefde. Laten wij liever Hem weer (willen) dienen in die wonderbare (getuigenis)kracht van voorheen om, 
zodoende, te jagen naar de ons beloofde volmaaktheid in Hem, naar een leven in Zijn volmaakte reinheid en ge-
rechtigheid! Als wij zo, in het geloof, handelen dan zal Hij ons aannemen en ons bekrachtigen met Zijn Geest! 
Maar, de Schrift voorspelt ook een grote afval van Christus in de eindtijd, en dit is de tijd waarin wij NU leven. Vele 
christenen worden Hem ontrouw en keren tot de wereld en haar gezindheid terug. 
Een geestelijke vergelijking valt er te trekken met de Joden in Jezus’ dagen: een gedeelte hing Hem (als de Chris-
tus) aan, maar het overgrote deel verwierp Hem. Maar, vele heidenen bekeerden zich toen tot God en Zijn Konink-
rijk! Glorie voor God! 
In deze eindtijd is er dan weliswaar de grote afval van de christenvolkeren... maar een nieuw volk zal door de Poort 
van Gods Koninkrijk ingaan en zal, door de Geest van God, in elk opzicht waardig gemaakt en volkomen geheiligd 
worden om deel te hebben aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam! Dit laatste wordt in de profetie van het 
avondmaal in de verzen 21-23 vermeld. Gods Geest keert Zich dan tot de (geestelijk) armen, verminkten, kreupe-
len en blinden, en roept hen deel te nemen aan de Bruiloft van het Lam van God. Dit is een Heilige-Geest-
opwekking onder die leden van Gemeentes en Kerken, van wie het inzicht aangaande Gods Woord nu (nog) arm, 
verminkt, kreupel, en blind is. Hij roept ze eruit en doet hen deelnemen aan de geestelijke feestvreugde van de 
Bruiloft van het Lam! 
Ook zal Gods Geest Zich tot de wereld wenden en, door een wereldwijde opwekking en door de dwang der om-
standigheden, véél nieuw volk binnenbrengen. Hij zal ze inwaarts leiden in de volmaakte vreugde van de Bruiloft 
van het Lam! Maar degenen die reeds eerder voor het Bruiloftsfeest uitgenodigd waren, en hier (als het moment 
daar is) geen gehoor aan geven, zullen buiten de ware geestelijke vreugde, die de gemeenschap met het Lam 
brengt, blijven. Hun deel zal straks de Grote Verdrukking zijn! We zijn hiervoor gewaarschuwd, en een gewaar-
schuwd mens telt voor twee! 

 

Uit: Lukas – het Boek van de NIEUWE MENS in Christus147, 
Door E. van den Worm. 

*********************************************************************************************************************************** 

                                                 
146 “Als zij (de dwaze maagden) nu heengingen om (olie, beeld van de Heilige Geest) te kopen, kwam de bruidegom; en die (geestelijk gezien) 
gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden (degenen zonder de olie 
van de Heilige Geest), zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet ” (Matth. 25:10-12). 
147

 Voor meer over deze studie, zie www.eindtijdbode.nl 
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De Heilige Geest (de Dienstknecht, Die de uitnodiging overbracht), stuitte op tegenstand van 
de genodigden: ze verontschuldigden zich allen! Toen nodigde Hij anderen uit: 
1. de armen, verminkten, kreupelen en blinden van geest (zie Luk. 14:21b), 
2. het volk van de straat (de wereldlingen) (zie Luk. 14:23). 
 

Zoekt Hem met smeken en vasten: “Nu dan ook, spreekt de Here, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat 
met vasten en met geween , en met rouwklacht (d.i. oprecht berouw over de zonde). En scheurt uw hart en niet 
uw klederen, en bekeert u tot de Here, uw God ; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goe-
dertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. … Waarom zouden de heidenen onder de volken zeggen: 
Waar is hun God” (Joël 2:12-17). “Maar dit geslacht (de duivelse zonde- en ziektemacht in de mens) vaart niet uit, 
dan door bidden en vasten” (Matth. 17:21). 
“Keer terug tot de sterkte van God, gij, gebondenen, die daar hoopt!” staat er in Zacharia 9 vers 12. “Want de Here 
aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen  is 
tot Hem” (2 Kron. 16:9a) en “En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart” 
(Jer. 29:13). 
God belooft dezulken de dubbele portie . Zie Exodus 16:22-23148. Dit is de volmaaktheidsportie, die Zijn kinderen 
zullen ontvangen vlak voor de grote Sabbatsrust van het 1000-jarig Vrederijk, tijdens de Spade-Regen-uitstorting. 
Hij zal ze dan hebben toebereid voor de grote geestelijke strijd van de laatste dagen: de grote wereldwijde opwek-
king (zie vers 13). 
 

Griekenland (zie vers 13b) vertegenwoordigt hier het gehele heidendom, de onbekeerde volkeren. 
 

Zach. 9 vers 14:   En de HERE zal over hen verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem; 
en de HERE HERE zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden.  

Dit vers beschrijft de grote kracht, die Hij openbaren zal in de eindstrijd, de grote kracht voor de opwekking. Verge-
lijk Openbaring 6 vers 2149. 
Ook zal Hij voorttreden (NBG: optrekken) met stormen uit het zuiden. Hij zal de hitte der vervolging (de hete wind 
uit het zuiden, die van de woestijn Sinaï komt) gebruiken om Zijn Bruidsgemeente te zuiveren, haar volkomen  te 
heiligen en reinigen. 
 

Zach. 9 vers 15-17:  De HERE der heerscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten, nadat zij de slinger-
stenen zullen ten ondergebracht hebben; zij zullen ook drinken, en een gedruis maken als de wijn; en zij zul-
len vervuld worden, gelijk het bekken, gelijk de hoeken van het altaar. 16 En de HERE, hun God, zal ze te 
dien dage behouden, als zijnde de kudde van Zijn volk; want gekroonde stenen zullen in Zijn land, als een 
banier, opgericht worden. 17 Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen! 
Het koren zal de jongelingen, en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. 

De beschrijving van de geestelijke rijkdom en blijdschap in de Geest van de 
Bruidsgemeente: 

1. God beschut (bewaart) haar150. 
2. Ze zal eten van Zijn Woord (nadat de slingerstenen zullen zijn opgeborgen door de grote Herder, omdat ze niet 

meer nodig zullen zijn. Ongehoorzame schapen werden door zulk een tuchtiging tot de orde geroepen; de her-
der deed ze opschrikken met een naar hen geslingerde steen, waardoor ze werden teruggeroepen naar de 
kudde). 

3. Ze zal drinken van de Wijn (dronken worden van de Geestelijke heerlijkheid). 
4. Ze zal vol (vervuld) zijn als het bekken (wasvat). 
5. Ze zal sterk zijn als de hoeken (hoornen) van het (brandoffer)altaar. 
6. Ze zal zijn als kroonjuwelen, als een banier in de strijd (zie Obadja 21151). 
7. Goddelijke volmaaktheid en schoonheid sieren de Bruidsgemeente (zie Openb. 12:1152). 
8. Volmaakte blijdschap zal er zijn door Zijn Woord en Heilige Geest. Engelse vertaling: “Corn shall make the 

young men cheerful, and the new wine the maids”. 

                                                 
148 “En het geschiedde op de 6de dag, dat zij dubbel brood verzamelden… Hij (d.i. Mozes) dan zei tot hen: Dit is het, dat de Here gesproken 
heeft: Morgen is de rust, de heilige sabbat van de Here!...” (Exod. 16:22-23). 
149

 “En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en 
opdat Hij overwonne! ” (Openb. 6:2). 
150 “En Ik zal haar (d.i. de Bruid van het Lam, in wie Hij woont en troont ) wezen, spreekt de HERE (JaHWeH), een vurige muur rondom; en Ik 
zal tot heerlijkheid wezen in het midden  van haar (d.i. in het midden van dat geestelijk lichaam, de Bruid van het Lam)” (Zach 2:5). De Here 
God wil ons wezen tot een vurige muur rondom (tot v olledige bescherming van de satanische aanvallen va n de vijand) en tot heerlijk-
heid in ons innerlijk wezen.  
151 Zie noot 73. 
152 Zie noot 94. 
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IV. 
De “grote hoer” versus de “Bruidsgemeente”. 

Hoofdstuk 10  

Zach. 10 vers 1:   Begeert van de HERE regen, ten tijde van de spade regen; de HERE maakt de weer-
lichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.  

Dit vers vertelt ons over welke tijd het gaat: de tijd van de SPADE-REGEN-UITSTORTING  (de uitstorting van de 
Heilige Geest – zie Joël 2:23 en 28-29153).  
Wanneer ons hart  hongerig is naar de levensleiding van de Heilige Geest – in deze volmaakte uitstorting  van 
genade en kracht – zal Hij onze (geestelijke) honger stillen en onze (geestelijke) dorst lessen. 
 

Zach. 10 vers 2-3a:   Want de terafim (d.i. de afgoden/afgodsbeelden) spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien 
valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij heengetogen als schapen, zij 
zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder. 3a Tegen de (valse) herders was Mijn toorn ontstoken, 
en over de bokken heb Ik bezoeking gedaan; 

Wij weten, dat in deze tijd 2 geestelijke bewegingen/stromingen zich in de wereld voordoen: 

I. 
Het geestelijke Babylon van de eindtijd, de “grote hoer” (zie Openbaring 17) 154 

Openbaring 17:1-18 : 
“En één uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zei tot mij: Kom hier, ik zal u 
tonen het oordeel van de grote hoer , die daar zit op vele wateren; 2. Met welke de koningen der aarde gehoereerd 
(d.i. geestelijk overspel gepleegd) hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij (nl. 
door geestelijk overspel te plegen). 3. 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 zeven hoofden en tien 
hoornen. 4. 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 harer hoererij (d.i. al haar 
liederlijke wandaden, in geestelijke en letterlijke zin). 5. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verbor-
genheid; het grote Babylon, de moeder van de hoerer ijen en van de gruwelen der aarde . 6. En ik zag, dat de 
vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde 
mij, als ik haar zag, met grote verwondering. 7. En de engel zei tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen 
de verborgenheid van de vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoor-
nen. 8. Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond, en ten verderve gaan; en 
die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de 
grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is. 9. Hier is het verstand, dat wijsheid 
heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit. 10. En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn 
gevallen, en de één is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds 
(d.i. een korte tijd) blijven. 11. En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat 
ten verderve. 12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ont-
vangen, maar als koningen macht ontvangen op één ure met het beest. 13 Dezen hebben enerlei mening (zijn één 
van zin), en zullen hun kracht en macht (aan) het beest overgeven. 14 Dezen zullen tegen het Lam (van God) krijgen 
(oorlog voeren), en het Lam  (van God) zal hen overwinnen  (want Het [Lam] is een Here der heren, en een Koning der 
koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorene n en gelovigen.  15 En hij zei tot mij: De wate-
ren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn (vele) volken, en scharen (= groepen), en natiën, en tongen (= talen). 16 
En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en 
naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft hun in hun harten 
gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen (dat zij dit eensgezind doen), en dat zij hun koninkrijk 
(aan) het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. 18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de 
grote stad (Babylon), die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.”  
 

Vers 1: 
Vele wateren = vele volken (zie vers 15). 
Vers 2: 
Wereldomvattend (een wereldkerk). 
Haar leer brengt een satanische waanzin, geestdrift en zalving in de mensen. 

                                                 
153

 “En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in de HERE, uw God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtigheid (de Heilige 
Geest); en Hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen  en de spade regen als voorheen .” “En daarna zal het geschieden, dat Ik 
Mijn Geest zal uitgieten  over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen 
zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik  in die dagen Mijn Geest uitgieten .” (Joël 2:23 en 28-
29). 
154 Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. van den Worm. (Gratis te 
downloaden op www.eindtijdbode.nl) 
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Vers 3: 
Die “wateren” zijn ook een woestijn (woest = zondig, vol van ongerechtigheid). 
Het beest met 10 hoornen = de antichristelijke wereldmacht (rood is ook de kleur van de zonde; het is vol van 
godslastering) met aan het hoofd 10 koningen (regeringsleiders) van West-Europa. 
Het beest heeft 7 hoofden.  
Vers 10-13:  
� 5 zijn gevallen: 

1. het Egyptische 
2. het Assyrische 
3. het Babylonische 
4. het Medo-Perzische 
5. het Griekse 

� één is (ten tijde van Johannes): het Romeinse, en de post-Romeinse politieke machten, waaronder wij thans 
nog leven. 

� Het 7de is het antichristelijke rijk van de eindtijd. “Een weinig tijds” = een korte tijd. 
Het beest (de antichrist) is de 8ste koning (een wereld leider). Hij zal de laatste 3½ jaar van dat antichristelijke 
rijk van de eindtijd als werelddictator  optreden met onder zich 10 koningen (regeringsleiders) van het antichris-
telijke wereldrijk. 

Vers 9: 
De vrouw zit op de 7-voudige kop van het beest, met andere woorden: deze wereldkerk is ook een POLITIEKE 
MACHT en ze zit ook op 7 bergen. (Wordt hiermee de Paus bedoeld, die straks aan het hoofd komt te staan van 
de Wereldraad van kerken? Rome is namelijk gebouwd op 7 bergen.) 
Vers 4-5: 
Ze heeft voor de helft de kleuren van het Lam van God: 
� Purper –  wel  ) 
� Scharlaken  –  wel  )   
� Wit  –  niet  )  Ze mist de reinheid (wit) en de hemelse zalving (he melsblauw).  
� Hemelsblauw  –  niet  ) 
Ze heeft versieringen van goud, kostelijk gesteente en paarlen: Ze claimt de enige, echte bruid van Christus te zijn. 
Ze heeft een GOUDEN drinkbeker vol zondige uitspattingen in haar hand (beeld van verborgen ongerechtigheid – 
zie 2 Thess. 2:7155); de gruwelen worden afgedekt met goud, iets, wat in vers 5 ook wordt benadrukt. 
Ze wordt “hoer” genoemd, omdat ze  belijdt de “bruid van Christus” te zijn, maar tevens hoereert met (deel 
heeft aan) alle onreinheid en gruwelen van deze aar de. Van dit laatste was Babylon van oudsher de zetel. 
Ook is het “verborgene”, het “occulte”, een eigenschap van haar. Dit openbaart ook haar voorliefde voor OCCULTE 
ZAKEN, waar Zacharia 10 vers 2 over spreekt. 
Vers 6:   
De gruwelen, die ze bedrijft, worden onder andere gevormd door de geloofsvervolgingen, die ze misdrijft tegen de 
ware kinderen Gods (zie Openb. 18:24156). Zacharia 10 vers 2b vertelt ook hierover. 
Johannes verwonderde zich over de combinatie van uiterlijke schoonheid en innerlijke zondestank. 
Vers 8: 
Het beest (de antichristelijke wereldmacht van de eindtijd) bestond in de tijd van Johannes niet en bestaat ook nu 
nog niet, maar het zal opkomen in de eindtijd; en wordt bezield vanuit de afgrond (de hel). 
Vers 14: 
Bij Zijn wederkomst zal Christus een eind maken aan deze antichristelijke wereldmacht. 
Vers 16-18: 
De 10 koningen (regeringsleiders), die in eerste instantie de wereld-staatskerk van de laatste dagen POLITIEKE 
macht hebben gegeven, zullen de laatste 3½ jaar deze macht aan de antichrist geven en de “grote hoer” vernieti-
gen. Over deze vernietiging van de “grote hoer”, de politieke wereldkerk, vertelt hoofdstuk 18 (van Openbaring) 
uitgebreid. 

II.    
De ware Bruid van Christus (zie Openb. 12:1) 

Openbaring 12 vers 1 : 
“En er werd een groot teken in de hemel  (het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) gezien: een vrouw  (de 
vrouw van het Lam), met de zon  (beeld van de Vader) bekleed, met de maan  (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) onder 
haar voeten en een krans van twaalf sterren  (beeld van de Heilige Geest) op haar hoofd. ”  
 

Ze zal gelijktijdig optreden met de “grote hoer”, maar dan zal deze ware Bruid van Christus, noodgedwongen, een 
SCHUILKERK worden. 
 
 

                                                 
155

 Zie noot 123. 
156 “En in dezelve (de grote stad, Babylon – zie Openb. 17:18) is gevonden het bloed van de profeten en van de heiligen, en van al degenen 
die gedood zijn op de aarde” (Openb. 18:24). 
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Zach. 10 vers 3b-5:   Maar de HERE der heerscharen zal Zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en Hij 
zal hen stellen, gelijk het paard Zijner majesteit in de strijd. 4 Van hetzelve zal de Hoeksteen, van hetzelve 
zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, tesamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen. 5 En zij 
zullen zijn als de helden, die in het slijk van de straten treden in de strijd, en zij zullen strijden; want de HERE 
zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden.  

God geeft “Zijn kudde” Zijn sterkte. Zie Openbaring 12:1 (hierboven reeds vermeld), Openbaring 6:2 en Obadja 21157. 
De boog uit Openbaring 6:2 is het beeld van Gods Woord – zie Zacharia 9:13 en Habakuk 3:9158. 
Hoeksteen = Jezus Christus. 
Nagel = geloofsheld, strijder Gods, die de “Tent van God” overeind houdt. 
Drijvers = herders van God. 
Paarden (zie vers 5b) = eigen kracht. 
 

Zach. 10 vers 6:    En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en 
Ik zal hen weder inzetten (d.i. terugbrengen); want Ik heb Mij over hun ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik 
hen niet verstoten had; want Ik ben de HERE, hun God, en Ik zal ze verhoren.  

Na de afval wederom nieuwe genade voor Zijn volk. 
 

Zach. 10 vers 7-10:   En zij zullen zijn als een held van Efraïm, en hun hart zal zich verblijden, als van de 
wijn; en hun kinderen zullen het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de HERE. 8 Ik zal 
hen toesissen, en zal ze vergaderen, want Ik zal ze verlossen; en zij zullen vermenigvuldigd worden, gelijk 
zij te voren vermenigvuldigd waren. 9 En Ik zal hen onder de volken zaaien, en zij zullen Mij gedenken in 
verre plaatsen; en zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren. 10 Want Ik zal ze terugbrengen uit 
Egypte, en Ik zal ze vergaderen uit Assyrië; en Ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen, maar 
het zal hun niet genoeg wezen.  

Grote opwekking in de eindtijd, vergadering (d.i. samenbrengen) van kinderen Gods. Dit zal tegelijkertijd gebeuren 
met de vergadering van Juda en Israël. 
 

Zach. 10 vers 11:  En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de golven in de zee slaan, en 
al de diepten van de rivieren zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur neergeworpen worden, en 
de scepter van Egypte zal wegwijken.  

Dit alles gebeurt in een – politiek en maatschappelijk gezien – duistere tijd. 
 

Zach. 10 vers 12:  En Ik zal hen sterken in de HERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de 
HERE. 

Nogmaals de verzekering van Zijn sterkte en wandel in Zijn Naam. 

V.    
De grote verdrukking; De antichrist en de valse profeet. 

Hoofdstuk 11  

Zach. 11 vers 1-3:  Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere. 2 Huilt, gij den-
nen! omdat de cederen gevallen zijn, omdat die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! 
omdat het sterke woud neergevallen is. 3 Er is een stem van gehuil van de herders, omdat hun heerlijkheid 
verwoest is; een stem van gebrul van de jonge leeuwen, omdat de hoogmoed van de Jordaan verwoest is.  

Dit is de tijd van Gods afrekening; de tijd van de 3½-jarige grote verdrukking. 
⇒ De cederen van de Libanon  ) 
⇒ De eiken van Basan  ) spreken van de hoogmoed van de mensen, die door God in het oordeel zijn 
⇒ De jonge leeuwen  ) geworpen. 
 

Zach. 11 vers 4-6:  Zo zegt de HERE, mijn God: Weidt deze slachtschapen. 5 Welker bezitters hen do-
den, en houden het voor geen schuld; en een ieder van degenen, die ze verkopen, zegt: Geloofd zij de HE-
RE, dat ik rijk geworden ben; en niemand van degenen, die ze weiden, verschoont ze. 6 Zeker, Ik zal niet 
meer de inwoners van dit land verschonen, spreekt de HERE; maar ziet, Ik zal de mensen overleveren, elk 
in de hand van zijn naaste, en in de hand van zijn koning, en zij zullen dit land te morzel slaan (d.i. vernielen), 
en Ik zal ze uit hun hand niet verlossen.  

God (en de profeten in de Naam van God) neemt de verantwoording van deze gang van zaken op Zich. 
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 Zie noot 149 en 73. 
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 “Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm de boog zal gevuld hebben ” en “De naakte grond werd ontbloot door Uw boog , om de eden 
(beloften), aan de stammen gedaan, door het woord ” (Zach. 9:13a en Hab. 3:9a). 
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Zacharia treedt hierdoor in dit beeld, als het ware, op als de valse herder, de antichrist, omdat het God is, Die de 
satan niet langer tegenhoudt en zijn gang laat gaan (zie 2 Thess. 2:7-12159) en zodoende verantwoordelijk is voor 
deze gang van zaken. Hij  (God) geeft de mensen, die dan nog leven, over aan satan en zijn herder. Met “herder” 
wordt hier ook “regeerder” bedoeld. 
 

Zach. 11 vers 7:   Daarom heb ik deze slachtschapen geweid, omdat zij ellendige schapen zijn; en ik 
heb mij genomen twee stokken, de één heb ik genoemd LIEFELIJKHEID, en de andere heb ik genoemd 
SAMENBINDERS; en ik heb die schapen geweid.  

De 2 herdersstaven: 
1. “Liefelijkheid” :  de genade van God aan de gemeente van de Here. 
2. “Samenbinders” :  de genade van God aan Juda en Israël. 

De 1ste herdersstaf wordt aan het begin  van de 3½-jarige grote verdrukking verbroken (zie vers 10-11). De gena-
dedeur voor de heidenen gaat dan dicht; die voor Juda en Israël nog niet – zie Jer. 30:11160 en 46:28. 
De 2de herdersstaf wordt verbroken aan het einde  van de 3½-jarige grote verdrukking, nadat de 2 getuigen161 hun 
werk gedaan hebben (zie vers 14, van Zach. 11). 
 

Zach. 11 vers 8:   En ik heb drie herders in één maand afgesneden; want mijn ziel was over hen verdrie-
tig geworden, en ook had hun ziel een walg(ing) van mij.  

Drie herders = 3 koningen (of regeringsleiders) worden door de antichrist vernederd. Zie ook Daniël 7:8, 20 en 24. 
 

Zach. 11 vers 9:   En ik zei: Ik zal u niet meer weiden; wat sterft, dat sterve, en wat afgesneden is, dat zij 
afgesneden, en de overgeblevenen mogen elkaars vlees verslinden.  

De gehele antichristelijke wereld staat onder Gods doem (de fiooloordelen162). Ook kunnen satan en zijn horden 
onbeperkt hun gang gaan. 
 

Zach. 11 vers 10-11:  En ik nam mijn stok LIEFELIJKHEID, en ik verbrak dezelve, te niet doende mijn ver-
bond, hetwelk ik met al deze volken gemaakt had. 11 Dus werd het te dien dage vernietigd, en alzo hebben 
de ellendigen onder de schapen, die op mij wachtten, bekend, dat het het woord van de HERE was.  

Zie uitleg bij vers 7. 
 

Zach. 11 vers 12-13:  Want ik had tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo 
niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilveren munten. 13 Doch de HERE zei tot mij: 
Werp ze heen voor de pottenbakker: een heerlijke prijs, die ik waard geacht ben geweest van hen! En ik 
nam die dertig zilveren munten, en wierp ze in het huis van de HERE, voor de pottenbakker.  

Als God de 1ste herdersstaf heeft verbroken (de Heilige Geest heeft weggenomen van de wereld) treedt het verraad 
van “de Judas van de eindtijd”, de antichrist, op (zie 2 Thess. 2:7163); hier getypeerd door het verraad van Judas 
Iskáriot (zie Matth. 26:14-15, 27:3-10164). 
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 Zie noot 123 voor 2 Thess. 2:7-10. Vers 10-12:“En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat 
zij de liefde van de waarheid (van Gods Evangelie) niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden 
een kracht van dwaling, (op)dat zij de leugen zoude n geloven ; 12 opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid  (van Gods 
Evangelie) niet geloofd hebben , maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.” 
160

 “Want Ik ben met u, spreekt de HERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarheen Ik u verstrooid 
heb; maar met u (Mijn knecht Jakob/Israël – zie vers 10) zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans on-
schuldig houden.” (Jer. 30:11). Jeremia 46:28 is bijna identiek, vandaar niet vermeld. 
161

 “En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zulle n profeteren  1260 dagen (= 3½ jaar, de tijd van de grote verdrukking), met zak-
ken bekleed. 4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor de God der aarde staan. 5 En zo iemand die wil beschadigen, 
een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijan den verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, d ie moet alzo gedood worden.  
6 Dezen hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen van hun profetering; en zij hebben macht over de wateren, 
om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen; 7 En als zij hun getuigenis zullen geëin-
digd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen (= de oorlog verklaren), en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. 
8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad (= Jeruzalem), die geestelijk genoemd wordt Sódom en Egypte, alwaar ook 
onze Here (Jezus) gekruist is. En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien (waarschijnlijk via 
rechtstreekse Tv-beelden) 3½ dag, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. 10 En die op de aarde wonen, die 
zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkaar geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de 
aarde wonen, gepijnigd hadden. 11 En na die 3½  dag, is een geest van leven uit God in hen gegaan;  en zij stonden op hun voeten; en er 
is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanscho uwden.  12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel, die tot hen zei: Komt herwaarts 
op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.” (Openb. 11:3-12). 
162 “En ik hoorde een luide stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van de toorn Gods uit 
op de aarde .” (Openb. 16:1). Zelf hoofdstuk 16, 17 en 18 helemaal lezen. 
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 Zie noot 123. 
164

 “Toen ging één van de twaalf, genaamd Judas Iskáriot, tot de overpriesters, 15 En zei: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? 
En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen .” “Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw 
gehad, en heeft de dertig zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen teruggebracht, 4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het 
onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. 5 En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, 
vertrok hij, en heengaande verhing hij zich. 6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de 
offerkist te leggen, omdat het een prijs des bloeds (bloedgeld) is. 7 En tezamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede de akker van 
de pottenbakker, tot een begrafenis voor de vreemdelingen. 8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds (Bloedakker), tot op de huidi-
ge dag. 9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen 
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Zach. 11 vers 14:   Toen verbrak ik mijn tweede stok, SAMENBINDERS, te niet doende de broederschap 
tussen Juda en tussen Israël.  

Zie uitleg bij vers 7. 
 

Zach. 11 vers 15-17:  Verder zei de HERE tot mij: Neem u nog eens de uitrusting (NBG) van een dwaze her-
der. 16 Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; (en) die gereed is om afgesneden te worden, zal hij 
niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij 
niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten, en de klauwen van dezelve zal hij verscheuren. 17 
Wee de nietige herder, de verlater van de kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; 
zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden. 

De TWEEDE “dwaze herder”is de “valse profeet”, het beest uit de diepten van de aarde – zie Openbaring 13:11-
18165. 
Openbaring 13 vers 11: “Het had 2 hoornen als het Lam” = Het leek in kracht (wonderen en tekenen) op het Lam. 
Alleen is zijn kracht van de duivel. 

VI. 
Jeruzalem in de eindtijd, een lastige steen voor alle volken. 

Hoofdstuk 12  

Zach. 12 vers 1:   De last van het woord van de HERE over Israël. De HERE spreekt, Die de hemel uit-
breidt, en de aarde grondvest, en de geest van de mensen in zijn binnenste formeert.  

Voor het teruggekeerde “Israël” (de Joden, van het huis van Juda166) is er een zwaar profetisch Woord, maar de 
kracht van God zal Israël terzijde staan. 
De benauwdheid van Jakob (bij zijn terugkeer) voor Ezau, zijn broeder (zie Gen. 32:3-8, hieronder vermeld), is 
typerend voor de toestand van de teruggekeerde, en nog terug te keren Joden, in het land van hun (voor)vaders. 
Ezau begroette hem met vijandschap; net zo bejegenen de omringende Arabieren de teruggekeerde Joden met 
vijandschap. 
 

Genesis 32:3-32 :  
“En Jakob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Ezau, zijn broeder, naar het land Seïr, de landstreek van Edom. 
4 En hij gebood hun, zeggende: Zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Ezau: Zo zegt Jakob, uw knecht: Ik heb als 
vreemdeling gewoond bij Laban, en heb er tot nu toe vertoefd; 5 En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten 
en maagden; en ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. 6 En de boden 
kwamen terug tot Jakob, zeggende: Wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Ezau; en ook trekt hij u tegemoet, en 
vierhonderd mannen met hem. 7 Toen vreesde Jakob zeer, en hem was bange; en hij verdeelde het volk, dat met 
hem was, en de schapen, en de runderen, en de kamelen, in twee legers; 8 Want hij zei: Indien Ezau tot het ene 
leger komt, en slaat het, zo zal het overgebleven leger ontkomen. 9 Voorts zei Jakob: O, God van mijn vader Abra-
ham, en God van mijn vader Izak, o HERE! Die tot mij gezegd hebt: Keer terug tot uw land, en tot uw familie, en Ik 
zal wel bij u doen! Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht ge-
daan hebt; want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee legers geworden! 11 Ruk mij 
toch uit de hand van mijn broeder, uit Ezau’s hand; want ik vrees hem, dat hij niet misschien kome, en mij sla, de 
moeder met de zonen! 12 Gij hebt immers gezegd: Ik zal zeker bij u weldoen, en Ik zal uw zaad stellen als het 
zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden! 13 En hij (o)vernachtte aldaar diezelfde nacht; en hij 
nam van hetgeen, dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Ezau zijn broeder; 14 Tweehonderd geiten en 
twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen; 15 Dertig zogende kamelen met haar veulens, veertig koei-
en en tien varren, twintig ezelinnen en tien jonge ezels. 16 En hij gaf die in de hand van zijn knechten, elke kudde 
bijzonder; en hij zei tot zijn knechten: Gaat gij door, voor mijn aangezicht, en stelt ruimte tussen kudde en tussen 
kudde. 17 En hij gebood de eerste, zeggende: Wanneer Ezau, mijn broeder, u ontmoeten zal, en u vragen, zeg-
gende: Wiens (knecht) zijt gij? en waarheen gaat gij? en van wie zijn deze (kudden) voor uw aangezicht? 18 Zo zult gij 

                                                                                                                                                                            
genomen, de waarde  van de Gewaardeerde (d.i. de Here Jezus) van de kinderen Israëls, Dewelke zij gewaardeerd hebben; En hebben 
dezelve gegeven voor de akker van de pottenbakker; volgens hetgeen mij de Here bevolen heeft.” (Matth. 26:14-15, 27:3-10). 
165

 “En ik zag een ander beest uit de aarde  opkomen, en het had twee hoornen, de hoornen van het Lam (van God) gelijk, en het sprak als de 
draak (= net als de antichrist). 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de 
aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidd en, wiens dodelijke wonde genezen was . 13 En het doet grote tekenen, zodat het 
ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de  tekenen, die 
aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat 
de wond van het zwaard had, en weer leefde, een beeld zouden maken . 15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een 
geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, ge-
dood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken  
geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden ; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van 
het beest, of het getal van zijn naam. 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest ; want het is een getal van 
een mens, en zijn getal is 666 .” (Openb. 13:11-18). 
166 Zie noot 7. 
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zeggen: Dat is een geschenk van uw knecht Jakob, gezonden tot mijn heer, tot Ezau, en zie, hij zelf is ook achter 
ons! En hij gebood ook de tweede, ook de derde, ook allen, die de kudden nagingen, zeggende: Naar ditzelfde 
woord zult gij spreken tot Ezau, als gij hem vinden zult. 20 En gij zult ook zeggen: Zie, uw knecht Jakob is achter 
ons! Want hij zei: Ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk, dat voor mijn aangezicht gaat, en daarna zal 
ik zijn aangezicht zien; misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. 21 Zodoende ging dat geschenk vóór hem uit; 
doch hijzelf (o)vernachtte diezelfde nacht in het leger. 22 En hij stond op in diezelfde nacht, en hij nam zijn twee 
vrouwen, en zijn twee dienstmaagden, en zijn elf kinderen, en hij trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. 
23 En hij nam ze, en deed hen over die beek trekken; en hij deed overtrekken hetgeen hij had. 24 Doch Jakob 
bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. 25 En toen Hij zag, dat Hij hem niet 
overmocht (d.i. kon overmeesteren), roerde Hij het gewricht van zijn heup aan, zodat het gewricht van Jakobs heup 
verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. 26 En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij 
zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent . 27 En Hij zei tot hem: Hoe is uw naam? En hij zei: Jakob. 
28 Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God 
en met de mensen, en hebt overmocht (d.i. overwonnen). En Jakob vroeg, en zei: Geef toch Uw naam te kennen. En 
Hij zei: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. 30 En Jakob noemde de naam 
van die plaats Pniël: Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht , en mijn ziel is gered ge-
weest. 31 En de zon rees hem op, als hij door Pniël gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup. 32 Daarom 
eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht van de heup is, tot op deze dag, omdat Hij het 
gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte zenuw.” 
 

Jakob bereidde zich voor op de te leveren slag en pleitte in zijn benauwdheid bij God (zie vers 9-12) en zond Ezau 
een verzoeningsgeschenk van 5 kudden vee (geiten, schapen, kamelen, koeien en ezels – zie vers 14-15). Dit 
vertelt ons, dat deze oorlogsdruk (benauwdheid) van de Joden hen zal brengen tot God en Zijn Christus (de 5 
wonden van Christus). Zie ook Jakobs ontmoeting met God bij Pniël (zie vers 22-32).  
Deze “parallelstudie” vertelt ons, dat zij ook zendingsactiviteit zullen bedrijven jegens de hen omringende Arabie-
ren, waardoor er uiteindelijk met velen van hen een verzoening komt (zie Gen. 33:4167). 
 

Zach. 12 vers 2-3:  Zie, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal van zwijmeling voor alle volken 
rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. 3 En het zal te dien dage geschie-
den, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken; allen, die zich daarmee beladen, zul-
len zeker doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.  

Het teruggekeerde Juda blijft echter een steen des aanstoots  voor ALLE  volken en zij zullen ten tijde van de anti-
christ optrekken tegen hetzelve vanwege het optreden van de 2 getuigen van God in Jeruzalem en rondom hetzel-
ve (zie Openb. 11:3-6168, 16:13-16169) 
 

Zach. 12 vers 4-6:  Te dien dage, spreekt de HERE, zal Ik alle paarden met schuwheid slaan, en hun rui-
ters met zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal 
Ik met blindheid slaan. 5 Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem 
zullen mij een sterkte zijn in de HERE der heerscharen, hun God. 6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van 
Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter 
rechterzijde en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Je-
ruzalem.  

Maar God is de sterkte van Juda en zijn leiders. Men heeft leren hopen op en geloven in die sterkte, die er is in 
Jezus Christus vanwege het werk van de 2 getuigen in Jeruzalem. 
 

Zach. 12 vers 7-8:  En de HERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van 
het huis van David (d.i. Juda), en de heerlijkheid van de inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Ju-
da. 8 Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen struikelen 
zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis van David zal zijn als goden; als de Engel van de HERE voor 
hun aangezicht.  

God zal de Joden (van de stam Juda, zie noot 7) en de inwoners van Jeruzalem brengen de Geest van genade 
en van gebeden  en hen in Hem behouden. De bekering tot Jezus Christus begint eerst buiten Jeruzalem (zie vers 
7). 
 

Zach. 12 vers 9:   En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die 
tegen Jeruzalem aankomen.  

God zal de gehele antichristelijke heidenwereld, die op zal trekken tegen Jeruzalem, vernietigen (“Armageddon”). 
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 “Toen liep Ezau hem tegemoet, en nam hem in de arm, en viel hem aan de hals, en kuste hem; en zij weenden.” (Gen. 33:4). 
168

 Zie noot 161. 
169

 “En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten gaan, de 
vorsen (= kikvorsen, kikkers) gelijk; 14 Want het zijn geesten van duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen van de aarde en 
van de gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg (= oorlog) van die grote dag van de almachtige God. 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig is 
hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie (= beeld van de zonde die ‘bedekt’ moet zijn; 
nl. door het bloed van Gods Lam). 16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.” 
(Openb. 16:13-16). 
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Tegen deze tijd zal Jezus Christus, voor een ieder zichtbaar , lichamelijk  WEDERKOMEN (Zijn komst op de 
wolken – zie Matth. 24:30170); namelijk op het moment dat JERUZALEM voor de HELFT door de antichristelijke 
legers zal zijn ingenomen (zie ook – de uitleg bij – Zach. 14:1-5). 

VII. 
De nationale bekering van de Joden. 

Zach. 12 vers 10-13:  Doch over het huis (d.i. het [na]geslacht) van David, en over de inwoners van Jeruzalem, 
zal Ik uitstorten de Geest van (Goddelijke) genade en van gebed ; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij 
doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklacht over (de dood van) een enige 
zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over (de dood van) een eerstgeborene. 
11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, gelijk die rouwklacht van Hadad-Rimmon, in het 
dal van Megiddo171. 12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht afzonderlijk; het geslacht van het huis van 
David afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; en het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk, en 
hun vrouwen afzonderlijk; 13 Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk; 
het geslacht van Simei afzonderlijk, en hun vrouwen afzonderlijk;  

Hij zal allen, die zich oprecht tot Hem bekeren  (dus ook de halsstarrige, maar oprechte orthodoxe Joden, die 
zich, op het laatste nippertje, bij Zijn lichamelijke wederkomst zullen bekeren), deze werking van Zijn Geest ge-
ven ; allen, die Zijn aanbod van verlossing en heil door Jezus Christus, Zijn Zoon, hebben aanvaard door acceptatie 
van Zijn Woord en zich, in gehoorzaamheid en overgave aan Hem, hebben laten dopen (via de waterdoop door 
onderdompeling, bede van een verlangen om volkomen gereinigd te willen worden van alle zonden), zo zal Hij, 
door deze Geest van genade, dezulken doen wedergebo ren worden uit Hem. 
Tot al deze, uit Hem wedergeboren, gelovigen zal de Vader dan de Geest van Zijn Zoon zenden, die de Here Je-
zus ook wel de Trooster noemt. Het is de Geest van God , Die Hij uitstort over dat deel van het volk van Juda, dat 
Jezus Messias koppig en volhardend blijft verwerpen, maar toch eerlijk blijft staan tegenover God, waardoor het 
zich op het laatste nippertje bekeert tot Jehashua ha Messiah, als zij Hem zien verschijnen op de wolken van glorie 
bij Zijn lichamelijke (en dus zichtbare) wederkomst om het 1000-jarig Rijk te vestigen op aarde. Het is de Geest, 
Die Hij ook uitstort over allen, die zich tot Hem bekeren en zich (oprecht) aan Hem overgeven in belijdenis van 
schuld. Hij is de Geest der gebeden, Die voor ons bij de Va der pleit om genade.  
 

De berouwvolle bekering van de inwoners van Jeruzalem tot Jezus Christus, komt door het werk van de 2 getuigen 
van God. Door het (Goddelijke) werk van deze 2 getuigen zull en de Joden, als NATIE , Christus  bij Zijn licha-
melijke WEDERKOMST aannemen als hun Messias . 
 

Zach. 12 vers 14:  Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. 

In dit vers lezen wij, dat ALLE geslachten van Israël (dus alle 12 stammen) dan reeds zullen zijn teruggekeerd. De 
wijsheid van God zal dit wonder volbrengen. 

VIII.  
1/3 deel van Juda zal zich bekeren tot ‘Jehashua ha Messiah’ en zal door 

Gods genade worden gelouterd in het Bloed van Gods Lam. 

Hoofdstuk 13  

Zach. 13 vers 1:   Te dien dage zal er een Fontein (of Bron) geopend zijn voor het huis van David (d.i. Ju-
da), en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.  

De genadedeur voor de Joden (de inwoners van Jeruzalem) is dan ten volle open. 
 

Zach. 13 vers 2-4:  En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HERE der heerscharen, dat Ik uitroei-
en zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de (valse) profe-
ten, en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. 3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer (vals-
heid) profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd (d.i. verwekt) hebben, tot hem zullen zeg-
gen: Gij zult niet leven, omdat gij valsheid gesproken hebt in de Naam van de HERE; en zijn vader en zijn 
moeder, die hem gegenereerd (verwekt) hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij (valsheid) profeteert. 4 En 
het zal geschieden te dien dage, dat die (valse) profeten beschaamd zullen worden, een ieder vanwege zijn 
gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren mantel (d.i. de ‘profetenmantel’)aandoen, om te liegen;172 
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 “En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zul len de 
Zoon des mensen  zien, komende (van de hemel, naar de aarde) op de wolken des hemels , met grote kracht en heerlijkheid.” (Matth. 24:30). 
171 Hadad-Rimmon = een plaats in het dal van Megiddo, die bekend stond om haar rouwklachten. Zie 2 Kon. 23:29 en 2 Kron. 35:22-24. 
172 Zach. 13:4 uit De Nieuwe Bijbelvertaling: “Dan zullen ze zelfs niet meer voor hun visioenen durven uitkomen, die profeten. Ze zullen de 
profetenmantel niet meer aantrekken om de mensen te bedriegen”. 
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De Geest van reiniging en heiliging door het werk van de 2 getuigen (van God) zal dan sterk aanwezig zijn in het 
land van de Joden (zie Jes. 30:19-22, Jer. 31:31-34173). 
 

Zach. 13 vers 5-6:  Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, die het land bouwt; want 
een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. 6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze won-
den in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmee ik geslagen ben, in het huis van mijn 
vrienden (door mijn deelname aan de dood van Gods Lam). (zie ook Gal. 6:17

174
) 

De Geest van waarheid is in het land en de Geest van reiniging in het bloed van Jezus. 
 

Zach. 13 vers 7:   Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen de Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt 
de HERE der heerscharen; sla die Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand 
tot de kleinen wenden.  

Het offer van Jezus zal door velen onder de Joden worden geaccepteerd. 
 

Zach. 13 vers 8-9:  En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HERE, de twee delen daarin 
zullen uitgeroeid worden , en de geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven . 9 En Ik zal dat 
derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk 
men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en 
het zal zeggen: De HERE is mijn God. 

God zal Zijn relatie met Israël herstellen en velen uit hen , in grote kracht, zaligmakende genade verlenen. U leest 
in vers 8 dat éénderde deel van het volk van Israël (dus van alle 12 stammen) behouden zal worden door het werk 
van de twee getuigen van God, tweederde zal ongehoorzaam blijven en de prediking van de twee getuigen ver-
werpen. U ziet dat niet iedereen uit Israël wordt behouden, alleen als zij zich keren tot de Here God, tot geloof in 
Jezus Christus en zij zich zullen bekeren tot Hem. Want de Farizeeën waren ook uit Israël, ze waren ook Joden. 
Maar de Here zei dat zij kinderen van de satan waren175. Satan was hun vader. Niet iedere Jood is een Jood, 
maar die in het hart besneden is 176, met andere woorden; die zich keert tot God en de besnijdenis van het hart 
heeft ontvangen door de machtige Geest van God. God moet dus het werk doen. Eénderde zal zich willen laten 
louteren door God , en zal in willen gaan op de weg van de heiligmaking. 
Maar, helaas, van ditzelfde volk van zal dus ⅔ deel de antichrist (blijven) nawandelen en, door hun onbekeerlijk-
heid, zoals de Schrift het zegt, UITGEROEID worden. 

IX. 
Armageddon 

Hoofdstuk 14  

Zach. 14 vers 1:   Zie, de dag komt voor de HERE, dat uw buit zal uitgedeeld worden in het midden van 
u, o Jeruzalem!  

Dus er wordt een oorlog gevoerd, de oorlog van Armageddon, en de antichristelijken gaan de buit van Jeruzalem 
onder elkaar delen.  
 

Zach. 14 vers 2:   Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal in-
genomen , en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft van de 
stad zal uitgaan in gevangenschap; maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden.  
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 “Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult helemaal niet (meer) wenen; gewis (d.i. zeker) zal Hij u genadig zijn op de stem van 
uw geroep; zo gauw Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden. 20 De Here zal u wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; 
maar uw leraars zullen niet meer als met vleugels wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien; 21 En uw oren zullen horen het woord van 
degene, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in dezelve ; als gij zoudt afwijken ter rechterhand of ter linkerhand. 22 En gij zult 
voor onrein houden het deksel van uw zilveren gesneden beelden, en het overtreksel van uw gouden gegoten beelden; gij zult ze wegwerpen 
gelijk een maanstondig (= bevuild) kleed, en tot elk van die zeggen: Henen uit (= Ga weg van mij)!” en “Ziet, de dagen komen, spreekt de HE-
RE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; Niet naar het verbond, dat Ik met hun (voor)vaders 
gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen 
getrouwd had, spreekt de HERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HERE: Ik zal 
Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn . 34 En 
zij zullen niet meer, een ieder zijn naaste, en een ieder zijn broeder, leren, zeggende: Kent de HERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun 
kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hun zonden niet meer gedenken.” (Jes. 30:19-
22, Jer. 31:31-34). 
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 “Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekens van de Here Jezus in mijn lichaam.” (Gal. 6:17) 
175

 “Gij zijt uit de vader de duivel (kinderen, nakomelingen van satan), en wilt de begeerten van uw vaders doen; die was een mensenmoorde-
naar vanaf het begin, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij 
uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.” (Joh. 8:44). 
176

 “Want die is niet een Jood, die het in het openbaar (door natuurlijke geboorte) is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het 
vlees (besneden) is; maar die is een Jood, die het in het verborgen is, namel ijk de besnijdenis van het hart, in de geest , niet in de letter, 
is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.” (Rom. 2:28-29) 
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De slag van de optrekkende volkeren, de antichristelijke legers, tegen Jeruzalem zal haar culminatiepunt (d.i. top-
punt) bereiken in de verovering van Jeruzalem; zie Openbaring 11:7-13177. 
Maar u leest hierboven ook dat de helft (de overigen) niet wordt uitgeroeid, want: 
 

Zach. 14 vers 3:   En de HERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als 
Hij gestreden heeft, ten dage van de strijd.  

U ziet hier wanneer de Here (weder)komt. Dat is hier precies bepaald. Er is hier geen tijd genoemd, maar wel een 
gelegenheid, namelijk wanneer de helft van Jeruzalem door de antichrist z al zijn ingenomen , dàn komt de 
Here Jezus lijfelijk (dus voor een ieder zichtbaar) terug op aarde178. Dus: Wanneer is de komst van de Here Je-
zus, als Koning, op de wolken? Wanneer de antichrist Jeruzalem voor de helft heeft ingenomen. Dit is de zichtba-
re Wederkomst.  
Als Hij komt als Bruidegom is het een geestelijke, onzichtbare Wederkomst. Dan komt Hij, als Bruidegom om Zijn 
Bruid, die klaar is, te verzamelen en haar – als Zijn lichaam – te gebruiken als een machtig instrument waardoor Hij 
(door Zijn Geest) ten volle kan werken, ten tijde van die grote opwekking. Maar dit is de komst op de wolken, wan-
neer iedereen  Hem zien zal. Want die komst als Bruidegom wordt niet gezien door de christenen, die – in geeste-
lijke zin – niet gereed zijn. En zeker niet door de ongelovigen, maar alleen door degenen die – in geestelijke zin – 
gereed zijn, die zullen Hem – in en door de Heilige Geest – ervaren. Maar deze komst (‘het uittrekken van de He-
re’) is de (weder)komst op de wolken, dan zal iedereen  Hem zien. 
Dus, gedurende die verovering van Jeruzalem, door d e antichristelijke legers van de wereld, zal de Her e 
Jezus Christus wederkeren. Het exacte moment  dus van Jezus’ wederkomst! 
Lees ook nog 1 Thess. 4:16-17, 1 Kor. 15:50-54, 2 Thess. 1:6-10, Judas 14-15, Mal. 4:1-3 en Openb. 19:11-21. 
 

Zach. 14 vers 4:   En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er 
een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden, en de (andere) helft er-
van naar het zuiden.  

U ziet hier dat de Olijfberg, waarop Jeruzalem gebouwd is, wordt gespleten. Waar blijft Jeruzalem dan? Ze zal in 
puin zijn; het Jeruzalem, dat we nu hebben, wordt gewoon vernietigd, want de Olijfberg, waarop die gebouwd is, 
wordt in tweeën gespleten. Ze zeggen wel eens dat de Here, als Hij komt, dan door een zekere poort van Jeruza-
lem zal binnenkomen, maar die bestaat dan niet meer, ook het gehele Jeruzalem van mortel en steen zal dan niet 
meer bestaan, want we zullen dan allen geest mensen179 zijn en hebben daarom geen behuizing van mortel en 
steen meer nodig.  
U ziet dus, dat vele verwachtingen, die mensen van het 1000-jarige Rijk hebben, en de inleiding daartoe, dat die 
allemaal fantasieën zijn. Maar als we het Woord  goed laten doorwerken dan zien wij een ander beeld, dan zien we 
dat de Here Jezus als Koning  komt met glorie, en dat er een 1000-jarig Rijk op aarde  wordt gevestigd, met alle 
christenen, met alle heiligen, van alle tijden, hier op aarde. En al wat stof is, wat vlees en bloed is, dat wordt vernie-
tigd. Want het is een geestelijk Koninkrijk op aarde . En waarom is het geestelijk? Omdat we, als we opgestaan 
zijn, een geestelijk lichaam hebben. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10180 staat dat, als die opstanding plaats heeft, 
we in elkaar “de heerlijkheid van de Here aanschouwen met verbazing”. Dan zien we in elkaar met verbazing Gods  
heerlijkheid. Met andere woorden, het is een heel ander mens, een heel andere creatuur, een geheel andere aar-
de. En dan wordt er een 1000-jarig Rijk gevierd, een hemel  op aarde ! 
 

Zach. 14 vers 5:   Dan zult gij vluchten door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal rei-
ken tot Azal), en gij zult vluchten, gelijk als gij vluchtte voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning 
van Juda; dan zal de HERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HERE!  

Door de ontstane vallei vliedt181 het volk van Jeruzalem (eveneens vernieuwd in een punt des tijds) Christus en Zijn 
heiligen tegemoet. 
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 Zie noot 161 voor Openb. 11:7-12. Vers 13: “En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel van de stad (Jeruza-
lem) is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood 7.000 namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben de God 
des hemels heerlijkheid gegeven.”  
178

 “Ziet, Hij komt (van de hemel naar de aarde)  met de wolken en alle oog (op aarde) zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken 
hebben; en alle geslachten der aarde (de onbekeerden) zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (Openb. 1:7). 
179

 “Doch dit zeg ik, broeders (en zusters), dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods (dus ook het 100 0-jarig Rijk van God) niet beërven 
kunnen , en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij 
zullen allen veranderd 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.” (1 Kor. 15:50-52). Voor meer over dit onderwerp, zie de (korte) Bijbelstudie: “De Wederkomst van Christus 
nader bekeken”, door A. Klein. (Gratis te downloaden op www.eindtijdbode.nl) 
180

 “Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen , die tot geloof 
gekomen zijn…” (2 Thess.1:10 – NBG vertaling). 
181 Vlieden = zijn/haar toevlucht zoeken tot… 
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X. 
Het 1000-jarig Rijk van Christus182 

Zach. 14 vers 6-7:  En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijke licht, en de dikke 
duisternis. 7 Maar het zal een enige dag zijn, die de HERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht 
zijn; en het zal geschieden, ten tijde van de avond, dat het licht zal wezen.  

Er zal geen duisternis (nacht) meer zijn in het Rijk van Christus (zie Jes. 30:26183). 
Er is dus geen nacht meer, het is altijd dag. Alleen zal de ‘nacht’ dan, minder scherp, minder hel zijn. Want overdag 
schijnt de zon zeven maal zo sterk als nu en ‘s nachts één maal zo sterk als de zon nu, dus ’s nachts een zachter 
licht dan overdag. Daarvandaan dat er altijd licht is, er is daar geen duisternis meer. 
 

Door de opening van het zesde zegel wordt de wereld gebracht in het tijdperk van de CATACLYSMEN (dit zijn 
grote natuurrampen), die, zowel in aantal als in hevigheid, zullen toenemen tot het einde toe. Daarom ook de ver-
melding, in de laatste regels van dit Bijbelgedeelte, van de Wederkomst van Christus als Koning en Rechter. Want, 
door deze, steeds in omvang toenemende, cataclysmen wordt de aarde tevens voorbereid voor haar nieuwe taak 
tijdens het 1000-jarige Rijk van Christus. Immers, de natuur zal ten tijde van dit 1000-jarig Rijk ingrijpend veranderd 
zijn. 
 

Zach. 14 vers 8:   Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten 
zullen, de helft van die naar de Oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen ‘s zomers 
en ‘s winters zijn.  

Levende wateren van Gods genade en heil zullen de gehele aarde vanuit Jeruzalem bevloeien (zie Ezech. 47:1-
12, Openb. 22:1-5 en Joël 3:18). 
 

Zach. 14 vers 9:   En de HERE (Jezus) zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HE-
RE één zijn, en Zijn Naam één.  

Jezus Christus, Gods Zoon, zal de KONING over de gehele AARDE zijn (zie Ps. 2:6-8184, 45:2-9185, Jes. 9:5-6186, 
32:1187, Jer. 23:5b-6188, Openb. 20:4-6189). 
 

Zach. 14 vers 10:  Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon 
toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van 
Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van de toren van Hanáneël, 
tot aan de wijnbakken van de koning toe.  

Het land ten noorden van Jeruzalem (van Geba tot Rimmon toe) zal vlak zijn; óók het land ten zuiden van Jeruza-
lem. Jeruzalem zelf zal verhoogd en bewoond zijn. 
 

                                                 
182 Voor meer hierover, zie de studie: “Wat de Schrift leert over het 1000-jarig Rijk van de Here Jezus Christus” van E. van den Worm. (Gratis 
te downloaden op www.eindtijdbode.nl) 
183 “En het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten 
dage als de HERE de breuk van Zijn volk zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is, genezen.” (Jes. 30:26) 
184 “Ik (God) toch heb Mijn Koning (de Here Jezus Christus) gezalfd over Sion, de berg van Mijn heiligheid. 7 Ik zal van het besluit verhalen: de 
HERE (de Vader) heeft tot Mij (Jezus) gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden  (d.i. de dag van Zijn opstanding uit de doden) heb Ik (de hemelse 
Vader) U gegenereerd (d.i. wedergeboren doen worden). 8 Eis van Mij, en Ik (God) zal de heidenen geven tot Uw (Jezus’) erfdeel, en de einden 
der aarde tot Uw bezitting.” (Psalm 2:6-8) 
185

 “Mijn hart geeft een goede rede op; ik zeg mijn gedichten uit van een Koning; mijn tong is als een pen van een vaardige schrijver. 3 Gij (de 
Bruidegom) zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft God U (d.i. Jezus) gezegend in eeuwig-
heid. 4 Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uw Majesteit en Uw heerlijkheid. 5 En rijd voorspoedig in Uw heerlijkheid, op het woord der 
waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid; en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren. 6 Uw pijlen zijn scherp; volken zullen onder U 
vallen; zij treffen in het hart van de vijanden van de Koning. 7 Uw troon, o God! is eeuwig en altoos (d.i. voor altijd); de scepter van Uw 
Koninkrijk is een scepter der rechtmatigheid.  8 Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; daarom heeft U, o God! Uw God (de Here 
Jezus Christus) gezalfd met vreugdeolie, boven Uw medegenoten. 9 Al Uw klederen zijn mirre, en aloë, en kassie; uit de elpenbenen paleizen, 
van waar zij U verblijden.” (Psalm 45:2-9) 
186 “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Z ijn schouder ; en men noemt Zijn naam Wonder-
lijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 6 Aan de grootheid van deze heerschappij en deze vrede zal geen einde zijn op de 
troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid  
toe. De ijver van de HERE der heerscharen zal zulks doen.” (Jes. 9:5-6) 
187

 “Ziet, een koning (nl. Jezus Christus) zal regeren in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht.” (Jes. 32:1) 
188 “…Die zal Koning zijnde regeren , en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost wor-
den, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noe men: De HERE: ONZE GERECHTIGHEID .” (Jer. 23:5b-6) 
189 “En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om het 
getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvan-
gen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christu s, de duizend jaren.  5 Maar de overi-
gen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die 
deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen 
met Hem als koningen heersen duizend jaren.” (Openb. 20:4-6) 
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Zach. 14 vers 11:  En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning (vervloeking) meer zijn; want Je-
ruzalem zal zeker wonen.  

Ja, Jeruzalem (namelijk: het ‘hemelse’ Jeruzalem, volgens Openbaring 21) zal zeker wonen. En dan moet u niet 
denken, dat het (aardse) Jeruzalem wat we nu als hoofdstad van Israël hebben, de plaats van de Koning zal zijn. 
Want in Zacharia 14 vers 4 hebben we ook gelezen, dat, wanneer Hij terugkomt, in glorie, de Olijfberg in tweeën 
gespleten wordt. En u weet dat Jeruzalem, zoals het nu is, gebouwd is op die Olijfberg. Dus als die Olijfberg in 
tweeën gespleten wordt, waar blijft Jeruzalem dan? Een puinhoop! Zoals het nu bestaat met die poorten van bak-
steen, enzovoorts, dat zal er straks niet meer zijn. Bovendien, in de laatste dagen komen er zulke grote, geweldige 
aardbevingen voor, waardoor de aarde zal scheuren, en enorme grote krachten zullen dan plaats vinden, en ook 
de stad zelf zal gescheurd worden. 
 

Zach. 14 vers 12-15:  En dit zal de plaag zijn, waarmee de HERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruza-
lem krijg (d.i. oorlog) gevoerd zullen hebben: Hij zal ieders vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; 
en ieders ogen zullen uitteren in hun holen; en ieders tong zal in hun mond uitteren. 13 Ook zal het te dien 
dage geschieden, dat er een groot gedruis van de HERE onder hen zal wezen, zodat zij ieder de hand van 
hun naaste zullen aangrijpen, en ieders hand zal tegen de hand van zijn naaste opgaan. 14 En ook zal Juda 
te Jeruzalem strijden; en het vermogen van alle heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en 
klederen in grote menigte. 15 Alzo zal ook de plaag van de paarden, van de muildieren, van de kamelen, en 
van de ezels, en van alle beesten zijn, die in diezelfde (vijandelijke) legers geweest zullen zijn, gelijk geen 
plaag geweest is.  

De heerlijkheid van Christus zal de antichristelijke heidenen hebben verteerd; zie 2 Thess. 1:8-9, Mal. 4:1. 
Zij zullen ook in vertwijfeling elkaar hebben bekampt (d.i. met elkaar hebben gevochten/gestreden). 
 

Zach. 14 vers 16-19:  En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruza-
lem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om te aanbidden de Koning, de HERE der 
heerscharen, en om te vieren het feest van de loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de geslach-
ten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de Koning, de HERE der heerscharen, te aanbidden, 
zo zal er over hen geen regen wezen. 18 En indien het geslacht van de Egyptenaren, over dewelke de regen 
niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plaag over hen zijn, met dewelke de HERE die heidenen 
plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest van de loofhutten. 19 Dit zal de zonde van de 
Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde van alle heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest 
van de loofhutten.  

Ik wil u erop wijzen, dat hoofdstuk 14 een profetie is, die Zacharia zag van de eindtijd. U leest in het begin dat hij 
de Here zag nederdalen, met Zijn voeten op de Olijfberg zag komen (zie vers 4) en dan wijs ik u er ook op dat er 
een gedeelte van hoofdstuk 14 slaat op het 1000-jarige Rijk waarin er geen dag en geen nacht is, maar steeds dag 
(zie vers 6-7). Maar in hetzelfde hoofdstuk slaat vers 12 op de Grote Verdrukking, waar u de gevolgen ziet van 
atomische krachten, het uitteren van de ogen. Dit staat allemaal in één hoofdstuk en door elkaar! De profeet zag 
namelijk vanuit zijn gezichtspunt heel in de verte, en hij somt de dingen, die hij zag, op. Maar wat hij hier noemt, is 
niet in de volgorde van de tijd, maar door elkaar. Het Loofhuttenfeest, dat hier ook wordt genoemd in vers 16-17, 
gebeurt namelijk vóór de Grote Verdrukking. 
Dus, als u geen deel gaat nemen aan het feest der Loofhutten, dan krijgt u geen zegen van de Heilige Geest. Geen 
Vroege Regen en ook geen Spade Regen, als je niet komt naar Jeruzalem. Geestelijk gezien betekend dit, dat als 
je geen heiligmaking wil, je de volle zegen van de Geest niet krijgt. 
Hier ziet u de Egyptenaren in beeldspraak genoemd, Egypte is namelijk vaak het beeld van de wereld, en die we-
reld wil niet komen, en krijgt dus geen deel aan Gods zegen van de eindtijd, van de grote opwekking. U ziet hier 
dus bij Zacharia een totale vermenging van verschillende delen van de profetische gebeurtenissen. Maar dit wil 
dus niet zeggen, dat het Loofhuttenfeest wordt gevierd in het 1000-jarige Rijk.  
  

In het 1000-jarig Rijk zullen alle volkeren (dus niet alleen Juda en Israël) 1000 jaren lang het feest van de loofhut-
ten (tabernakelen) vieren; het feest na de inzameling van de oogst (zie Lev. 23:34-36 en 39-43, Deut. 16:13-15 en 
Neh. 8:15-19). 
Dit is het feest van allen, die God liefhebben en Zijn Regen (beeld van de Heilige Geest) hebben gekregen, de 
Vroege en de Spade Regen van de Geest. 
Allen, die niet tot Hem zijn gekomen, hebben Gods Regen niet gekregen en hebben daardoor geen deel gekregen 
aan Gods 1000-jarig Loofhuttenfeest! 
 

Zach. 14 vers 20-21:  Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: De HEILIGHEID VAN DE HERE. 
En de potten in het huis van de HERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar; 21 Ja, al de potten in 
Jeruzalem en in Juda zullen de HERE der heerscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren willen, zullen ko-
men, en van dezelve nemen, en in dezelve koken; en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis van de 
HERE der heerscharen, te dien dage.  

Alle kracht en heerlijkheid is van de Here. 
Geen Kanaäniet, geen niet-wedergeborene, zal er zijn in Zijn Koninkrijk, in Zijn geestelijk Huis, de Woonstede 
Gods in de Geest (zie Joh. 3:3-5 en Ef. 2:19-22). 
 

EINDE 
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*********************************************************************************************************************************** 
Tekenen van de eindtijd  

 
1. 26-12-2003, 2de kerstdag , grote aardbeving in Iran. Geschat aantal doden: 4 0.000 
2. 26-12-2004, 2de kerstdag , grote zeebeving vlak bij Sumatra/Atjeh. Vloedgolv en (tsunami’s) in veel lan-

den in de Indische Oceaan. Geschat aantal doden: 18 0.000 
 

3. NASA: Aarde draait nu iets sneller.  
Los Angeles: De zeebeving die Azië heeft getroffen (op 26-12-04), heeft grotere gevolgen dan voorzien. Ameri-
kaanse wetenschappers zeggen dat de aarde een fractie sneller is gaan draaien. Hierdoor wiebelde onze pla-
neet om zijn as , wordt gemeld. 
Volgens NASA is, door een verplaatsing van massa naar het centrum van de aarde, de planeet 3 microseconden 
sneller om zijn as gaan draaien. 
De versnelling kan invloed op de tijd hebben. Als de aarde sneller draait, gaat de tijd ook sneller. Om het verschil 
goed te maken zou aan het einde van het jaar een soort schrikkelseconde moeten worden ingevoerd. 
 

Teletekst 30-12-2004 
*********************************************************************************************************************************** 
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