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Hoofdstuk 14 

Aan God getoond 
“Zij (de 144.000) zijn het die niet met vrouwen bevlekt 
zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het 
Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen 
zijn (vrij)gekocht uit de mensen, als eerstelingen 
voor God en het Lam.” (Openbaring 14:4) 1 
“Iedere ure van de dag, God waakt steeds over mij”, 
zo zingen wij in een bekend lied. 2 Wanneer wij God 
danken dat Zijn oog steeds op ons rust, laten wij 
onszelf dan ook afvragen of God met welgevallen 
op ons neer kan blikken. Hoedanig is het leven 
dat wij aan God tonen? 
Dit 14de hoofdstuk is het hoofdstuk van de oogst. 
Wij kunnen wel zeggen: van allerlei soorten van 
oogst. Jezus zei, in Mattheüs 13 vers 39: “…De 
oogst is de voleinding van de wereld…”. Het getal 
14 is in de Bijbel het symbolisch getal van de vol-
heid van de tijd. 3 De resultaten van deze oogst 
worden aan God, de Here van de oogst, getoond. 
Zoals ook bij ons de oogst van zijn land aan de 

 
1 Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
 

2 “Ied’re ure van de dag, God waakt steeds over mij. Ied’re ure 

van de nacht, mijn vrezend hart is vrij. Hij, Die zelfs de musjes 
ziet, vergeet mij niet. Ied’re ure van de dag, God waakt steeds 
over mij.” Lied uit de ‘Bethel Evangelie Koren’. (noot AK) 
 

3 Voor meer uitleg over het getal 14, zie onze studie “De sym-

boliek der Bijbelse getallen” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/uitleg-bijbelse-getallen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/uitleg-bijbelse-getallen.pdf
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trotse en tevreden eigenaar getoond en beschre-
ven wordt. 
De “toontafel” vinden wij hier, en de gedachte van 
de Tafel der Toonbroden 4, waarop de broden van 
de gemeenschap der heiligen aan God getoond 
worden. Deze tafel is een bijzonder voorwerp en 
neemt een belangrijke plaats in, in de tabernakel. 
Het getal 6 vinden wij bij deze tafel tot 3x toe (merk-
waardig is dat het vorige hoofdstuk eindigde met 
het getal 666). Wij zien dat de gezamenlijke lengte 
van de vier tafelpoten 4x1,5 el = 6 el meet. De om-
trek van de tafel beloopt 2+1+2+1 el = eveneens 6 
el. En op de tafel lagen twee rijen van 6 broden. Het 
is de “oogst van de mensheid” die hier getoond 
wordt: “…het uur om te maaien is voor U gekomen, 
omdat de oogst van de aarde geheel rijp is gewor-
den.”, zegt het 15de vers van dit hoofdstuk. 
Deze oogst wordt hier getoond in – opnieuw – 6 ta-
ferelen: 
1. Vers 1-5 beschrijft de eerstelingen van de 

oogst der volmaakte Gemeente (de eerste rij 
van 6 broden op de Tafel der Toonbroden): 
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg 
Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun 
voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. 
En ik hoorde een geluid (SV: stem) uit de hemel, 
als een geluid van vele wateren en als het geluid 

 
4 Zie eventueel onze GRATIS studie “Tabernakel symbolieken 

(10): De Tafel met Toonbroden” van E. van den Worm. (noot 

AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/03/26/tabernakel-symbolieken-10-de-tafel-met-toonbroden/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/03/26/tabernakel-symbolieken-10-de-tafel-met-toonbroden/
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van een zware donderslag. En ik hoorde het ge-
luid van citerspelers die op hun citers spelen. En 
zij zongen als een nieuw lied vóór de Troon, vóór 
de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouder-
lingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 
144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij 
zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want 
zij zijn MAAGDEN. Dezen zijn het die het Lam 
volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn 
(vrij)gekocht uit de mensen, als eerstelingen 
voor God en het Lam. En in hun mond is geen 
leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: on-
berispelijk) voor de Troon van God.” 

2. Vers 6-7 spreekt over de versterking van de 
gelovigen die als martelaren moeten sterven 
tijdens de Grote Verdrukking (de nalezing van 
de oogst): 
“En ik zag een andere engel, die hoog aan (SV: in 
het midden van) de hemel vloog. En hij had het 
eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan 
hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, 
stam (SV: geslacht), taal en volk. En hij zei met een 
luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want 
het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid 
Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de wa-
terbronnen gemaakt heeft.” 

3. Vers 8 beschrijft het oordeel over de valse 
kerk 5… 

 
5 Zie eventueel onze GRATIS studie “De valse staatskerk van 

de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
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…(kort na de vlucht van de ware Gemeente 
/Kerk, zie Openbaring 12:5-6 6): 
“En een andere engel volgde, die zei: Zij is ge-
vallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, 
omdat zij alle volken van de wijn van de toorn 
van haar hoererij heeft laten drinken.” 

4. Vers 9-13 handelt over het oordeel over de 
goddeloze massa’s (het onkruid dat verbrand 
wordt): 
“En een derde engel volgde hen, die met een 
luide stem zei: Als iemand het beest en zijn 
beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voor-
hoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook 
drinken van de wijn van de toorn van God, die 
onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker 
van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en 
zwavel voor het oog van de heilige engelen en 
van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt 
op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en 
zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht 
geen rust, evenmin als iemand die het merkte-
ken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de vol-
harding (SV: lijdzaamheid) van de heiligen. Hier ko- 

 
van den Worm. (noot AK) 
 

6 Openbaring 12:5-6, “En zij (de vrouw van het Lam) baarde een 

mannelijke zoon (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden 
met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God 
en Zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij 
een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zou-
den voeden 1260 dagen.” (noot AK) 
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men openbaar die de geboden van God en het 
geloof in Jezus in acht nemen (SV: bewaren, in hun 
hart). En ik hoorde een stem uit de hemel tegen 
mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de 
Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, 
opdat zij rusten van hun inspanningen (SV: hun ar-
beid, voor en door Hem), en hun werken volgen met 
hen.” 

5. Vers 14-16 beschrijft de oogst van de vol-
maakte Gemeente/Kerk, de Bruidsgemeente. 
Efeze 5:27 (SV) zegt dat Jezus deze Bruid Zich-
zelf heerlijk zal voorstellen (tonen). In Hooglied 
2:14 (SV) zegt Hij: “…toon Mij uw gedaante… uw 
gedaante is liefelijk”. Dit is de tarweoogst en de 
tweede rij van 6 broden op de Tafel der Toon-
broden: 
“En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk 
zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn 
hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een 
scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit 
de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die 
op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want 
het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat 
de oogst van de aarde geheel rijp (= tot VOLLE 
WASDOM) is geworden. En Hij Die op de wolk zat, 
zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd 
gemaaid.” 

6. Vers 17-20 spreekt opnieuw over het oordeel 
over de goddelozen, hier voorgesteld als de 
wijnoogst (de Slag van Armageddon – zie vers 20): 
“En een andere engel kwam uit de tempel, die in 
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de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. 
En weer een andere engel kwam bij het altaar 
vandaan, en die had macht over het vuur. En hij 
riep met luide stem tegen hem die de scherpe 
sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en 
oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, 
want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond 
zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van 
de wijnstok van de aarde, en wierp die in de 
grote wijnpersbak van de toorn van God. En de 
wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er 
kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen 
van de paarden, 1600 stadiën 7 ver.” 

 
7 In de Studiebijbel staat: 

De afstand 1600 stadiën is ruim 300 km (één stadion is 192 m), 
wat min of meer overeenkomt met de lengte van het joodse 
land, gerekend van Dan tot Beerseba. Het is een symbolisch 
getal dat samenhangt met het getal 4 (4x400; 40x40) en com-
pleetheid aangeeft: het bloed was overal, er was geen plaats 
te bekennen waar het niet was. Naast de bovengenoemde 
zwaarte van het oordeel wordt met de 1600 stadiën de 
enorme reikwijdte van het oordeel aangegeven. (noot AK) 

Uit Openbaring, hoofdstuk 14, van CJH Theys, “Die IS en 
Die WAS en Die KOMEN ZAL”: 
Mensenbloed zal komen “tot aan de tomen van de paarden”! 
En hier wordt dan de afstand genoemd van “1.600 stadiën”. 
Het Bijbels symbolische getal 1.600 bestaat uit de samenstel-
ling van 40x40. Dit zijn de Bijbelse symbolische getallen voor: 
“beproeving” en “het einde van alle vlees” (zie Gen. 6:13). Het 
symbolische getal “4” is dat van de aarde (of: de wereld), terwijl 
het symbolische getal “10” dat is van Goddelijke volkomenheid 
in wet, in oordeel en gericht. Nu is 4x4=16 en 10x10=100. Wij 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring14.pdf
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Voor de diepere betekenis en achtergrond van 
deze 6 taferelen dienen wij ze te vergelijken met de 
6 geboden van de tweede Wetstafel (in het licht van 
de Ark van het Verbond 8 staat dit hoofdstuk in het 
teken van de 2de stenen tafel, die bewaard werd in 
de Ark). Merkwaardig is bijvoorbeeld dat het oor-
deel over de hoer Babylon correspondeert met “U 
zult niet echtbreken” (uit Exodus 20:14) en de beschrij-
ving van de aanbidding van het BEEST onder het 
opschrift valt van “U zult niet stelen” (uit Exodus 20:15 
– lees: “stelen van de eer van God”). 
Dit hoofdstuk van de oogst begint met de 144.000 
of de mannelijke zoongroep – het keurkorps uit de 
Bruidsgemeente, het ware Israël – die hier gezien 
worden met het Lam in de hemel (de berg Sion – 
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, 
en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd 
de Naam van Zijn Vader geschreven”, Openbaring 
14:1). Dit is dus na hun wegrukking tot God en Zijn 
troon: “En zij (de vrouw van het Lam) baarde een man-
nelijke zoon (de 144.000), die al de heidenen zou 
hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd 
weggerukt tot God en Zijn troon.  (Openbaring 12:5) 
Deze 144.000 worden de eerstelingen genoemd 
van de tarweoogst van de volmaakte Gemeente 

 
krijgen dan het volgende: 16x100=1.600. En dit is het symbo-
lische getal van “TOTALE VERNIETIGING – VERDOEMENIS”. 
(noot AK) 
 

8 Zie eventueel onze GRATIS studie “Tabernakel symbolieken 

(20): De Ark des Verbonds” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/06/04/tabernakel-symbolieken-20-de-ark-des-verbonds/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/06/04/tabernakel-symbolieken-20-de-ark-des-verbonds/
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/Kerk. De volle oogst – de verzameling van de 
Bruidsgemeente in de woestijn – wordt beschreven 
in de verzen 14-15: “En ik zag, en zie, een witte 
wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensen-
zoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in 
Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel 
kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen 
Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, 
want het uur om te maaien is voor U gekomen, om-
dat de oogst van de aarde geheel rijp (= tot VOLLE 
WASDOM) is geworden.” 
Wij hebben hier onmiskenbaar met een “Oogst-
feest” te doen. 
Pinksteren was oorspronkelijk al het feest van de 
oogst (50 dagen na het eerstelingenoffer – terwijl 
dat offer al heen wees naar de opstanding van 
Christus; Christus en de mannelijke zoon wor-
den dus beiden “eersteling” genoemd; een an-
dere aanwijzing voor de innige betrekking tussen 
beiden). Pinksteren is dus HET Oogstfeest. De 
Bruid en ook de mannelijke zoon zullen VOL zijn 
van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest 
ons vervult, worden wij als het ware tot God op-
getrokken – in de Goddelijke Drie-eenheid 9 inge-
voegd – en aan Hem getoond, voorgesteld. Wat 

 
9  In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, 

onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” 
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide che-
rubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden 
gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs 
en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie 
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een machtige en verheven ervaring! De twaalf 
toonbroden zijn de Geest-vervulde Gemeente. De 
volledige vervulling van dit Oogstfeest zal plaats-
hebben als straks de Bruidsgemeente des Heren 
aan Jezus, als hun Bruidegom, wordt getoond. Het 
is DE Gemeente die de dubbele portie van het 
Woord en van de Heilige Geest zal hebben ontvan-
gen. 
Daarom moet er een jagen zijn naar deze vervul-
ling met de Heilige Geest. 10 Het is een ervaring 
die trouwens niet zonder gevolgen blijft. Als dit zich 
voltrokken heeft in een leven, zal het ook gezien en 
gekend worden. 
Lees nogmaals wat in de verzen 4-5 van dit 14e 
hoofdstuk gezegd wordt over de 144.000 verzegel-
den: “Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, 
want zij zijn MAAGDEN. Dezen zijn het die het 
Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen 

 
openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de 
Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de 
Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één 
Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, 
is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openba-
ringsvormen van God, te weten: 

• de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 

• de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon 

• de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest. 
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. 
(noot AK) 
 

10 Zie eventueel onze GRATIS studie “De natuurlijke mens 

en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
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zijn (vrij)gekocht uit de mensen, als eerstelingen 
voor God en het Lam. En in hun mond is geen leu-
gen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberis-
pelijk) voor de Troon van God.” 
De gevolgen van een waarachtige doop met de 
Heilige Geest zijn: reinheid, een volkomen volgen 
van Christus en zonder bedrog (of geveinsd) zijn. 
Moge deze heerlijkheid en haar heerlijke kenmer-
ken nu al, ook door uw leven, getoond worden! 
 

H. Siliakus 
 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
Einde van dit 14de hoofdstuk 

wordt vervolgd 

 

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 14de 
hoofdstuk van Openbaring, zie: 
1. “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”. Link naar hoofdstuk 14, 

studie van Bijbelleraar CJH Theys. 
2. “Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste 

dagen”. Link naar hoofdstuk 14, studie van Bijbelleraar E. van den 
Worm. 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring14.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring14.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring14.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring14.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring14.pdf

