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Hoofdstuk 7 

Wijs of dwaas 
“En (de “andere Engel”, uit vers 2) zei: Breng geen 
schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee 
en de bomen, totdat wij de dienaren van onze 
God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” 
(Openbaring 7:3) 1 
Onze Here Jezus Christus is deze “andere Engel”, 
Die opkomt van de opgang der zon, Die “het Zegel 
van de levende God” heeft en Die wij hier horen 
spreken: “En ik zag een andere Engel opkomen 
van waar de zon opgaat, met het Zegel van de le-
vende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 
engelen aan wie het gegeven was de aarde en de 
zee schade toe te brengen.” (Openbaring 7:2) 
Hij – de Here Jezus Christus – heeft de toe-
komst in Zijn hand. 
In dit hoofdstuk wordt gesproken over twee groe-
pen van gelovigen, die ogenschijnlijk niets met el-
kaar gemeen hebben. Toch heeft God deze – in dit 
7de hoofdstuk, het getal van Goddelijke heiligheid 
en volmaaktheid – tezamen gebracht. Het getal 7 2 
spreekt van het “hoogste” waartoe een mens kan 
komen, althans wanneer hij waarlijk God toebe-
hoort. De overeenkomst tussen die twee groepen 

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

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

2 Voor meer uitleg over het getal 7, 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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die er in de eindtijd zullen zijn, is dat beide zullen 
opklimmen tot het hoogste. Maar dat zal zijn langs 
verschillende wegen. 
De 144.000 verzegelden zijn een groep su-
blieme kinderen Gods, die voortkomen uit de 
Bruidsgemeente: 

• “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 
144.000  waren er verzegeld uit alle stammen van de 
Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verze-
geld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, 
uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de 
stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naf-
tali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse 
waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren 
er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 
verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 ver-
zegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verze-
geld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en 
uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” 
(Openbaring 7:4-8) 

Het is dezelfde groep die in Openbaring 12 vers 5 
“de mannelijke zoon” 3  genoemd wordt: “En zij 
baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen 
zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind 
werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (SV) 
In Openbaring 14 vers 4b lezen wij van hen dat zij 
het Lam volgen waarheen Het ook gaat: “Dezen 
zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe 
gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerste- 

 
3  Zie eventueel onze GRATIS studie “De geboorte van de 

mannelijke zoon” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
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lingen voor God en het Lam.” Volkomen toewij-
ding (!) en volmaakte navolging. 
De andere groep “de schare die niemand tellen kan” 
– let op de tegenstelling met die schare van 
144.000 waarvan wel het aantal genoemd wordt – 
zijn de martelaren die uit de Grote Verdrukking ko-
men: 

• “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die 
niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: 
geslachten), volken en talen, stond vóór de Troon 
en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en 
palmtakken in hun hand. En zij riepen met een 
luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op 
de Troon zit, en van het Lam! En alle engelen 
stonden rondom de Troon, de ouderlingen en de 
4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich 
vóór de Troon neer met hun gezicht ter aarde en 
aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, 
de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de 
eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot 
in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouder-
lingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die 
bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en 
waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen 
hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: 
Dezen zijn het die uit de grote verdrukking ko-
men; en zij hebben hun gewaden gewassen 
en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het 
bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de 
Troon van God, en dienen Hem dag en nacht in 
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Zijn tempel. En Hij Die op de Troon zit, zal Zijn 
tent over hen uitspreiden (SV: Die op de Troon zit, zal 
hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst 
meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte 
zal hen treffen.” (Openbaring 7:9-17) 

Het zijn kinderen Gods die onder de meest ver-
schrikkelijke omstandigheden Jezus trouw zullen 
blijven. Zij zullen ter slachting worden geleid, net 
als het Lam Dat hen zal weiden: “Want het Lam, 
Dat in het midden van de Troon is, zal hen weiden 
en zal hen geleiden naar (SV: zal hun een Leidsman zijn 
tot) de levende waterbronnen. En God zal alle tra-
nen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:17) 
Wij kunnen deze twee groepen van gelovigen ver-
gelijken met de twee draagbomen van het Brandof-
feraltaar (zie Exodus 27:6-7 4). Beiden dragen of on-
dersteunen de gedachte van dit Brandofferaltaar. 
De martelaren zullen zichzelf letterlijk ten offer 
overgeven. De 144.000 zullen in toewijding en 
overgave hetzelfde doen. Zij komen beide tot HET 
HOOGSTE OFFER. 
Om tot die martelaren te mogen behoren is, nader 
beschouwd, echter verre van aanlokkelijk! Welk 
een ernstige waarschuwing klinkt hier daarom door! 
Wij zien hier wat in de (opwekkings)tijd van het 6de 

 
4 Exodus 27:6-7, “Verder moet u draagbomen voor het altaar 

maken, draagbomen van acaciahout, en ze met koper over-
trekken. Zijn draagbomen moeten zó in de ringen gestoken 
worden dat de draagbomen aan beide zijkanten van het altaar 
zijn als men het draagt.” (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/02/26/tabernakel-symbolieken-6-het-koperen-brandofferaltaar/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/02/26/tabernakel-symbolieken-6-het-koperen-brandofferaltaar/
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zegel zal gebeuren. Een klein aantal gelovigen zal 
in die dagen jagen naar het Bruiloftskleed en 
naar de VOLHEID van de Geest. Maar een ontel-
baar grote schare zal zich dwaas gedragen en (als 
gevolg daarvan) de Grote Verdrukking in moeten gaan! 
De meeste kinderen Gods zullen buiten de Brui-
loftszaal moeten blijven (het 7de zegel brengt de 
Bruiloft van het Lam 5). Hoe ernstig nemen wij dit? 
De “mannelijke zoon” uit de Bruidsgemeente zal, 
net als de Bruid zelf, het zegel Gods ontvangen: 
“…totdat wij de dienaren van onze God aan hun 
voorhoofd VERZEGELD hebben.”  (Openbaring 7:3b) 
Dit zegel Gods spreekt ons van de VERVULLING 
met de Heilige Geest: “In Hem bent ook u, nadat u 
het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie 
van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, 
toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige 
Geest van de belofte.” (Efeze 1:13) 
De duivelse nabootsing is het teken van het beest, 
als zijnde de antichrist: “En het maakt dat men aan 
allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en 
slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of 
op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan 
(SV: mag) kopen of verkopen, behalve hij die dat 
merkteken heeft, of de naam van het beest of het 
getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17) 
In het geval van “de mannelijke zoon” zal dit een 
VERVULLING zijn zonder maat, zoals ook Jezus 

 
5 Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Godde-

lijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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ontving. Zij – de 144.000 – ontvangen het zegel van 
Jezus, Die de Doper is met de Heilige Geest: “En 
ik zag een andere Engel opkomen van waar de 
zon opgaat, met het Zegel van de levende God. 
En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan 
wie het gegeven was de aarde en de zee schade 
toe te brengen.” (Openbaring 7:2) 
Merkwaardigerwijs moeten “de 4 engelen” van de 
4 eerste bazuinen wachten met “het beschadigen 
van de aarde” totdat deze VERZEGELING zijn be-
slag heeft gekregen. 
De vergiftiging van het leefmilieu, die in onze tijd 
(geschreven rond 1990) al begonnen is, zal zich pas 
daarna in volle hevigheid doorzetten! Ook de zo ge-
naamde milieuvervuiling is een teken van de tijd. 
En straks, als de bazuinen worden geblazen (zie 
Openbaring 8 6), zal het zich niet beperken tot het mi-
lieu in natuurlijke zin. Ook een grote geestelijke 
vergiftiging, een vergiftiging van het denken, 
zal plaatshebben! 

 
6 Zie eventueel onze GRATIS studies hierover: 

“Openbaring, hoofdstuk 8: De opening van het 7de zegel” (die 
achtereenvolgens de 7 bazuinoordelen over deze wereld 
brengt) en 
“Openbaring, hoofdstuk 9: Het 5de en 6de bazuin-OORDEEL 
ten tijde van de grote verdrukking”, beiden van E. van den 
Worm. 
“Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken” en 
“Openbaring, hoofdstuk 9: De culminatie van de demoni-
sche machten tot de antichristelijke heerschappij (het be-
gin van de grote verdrukking)”, beiden van CJH Theys. (noot 

AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring9.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring9.pdf
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Bidt daarom dat u tot die verzegelden mag behoren. 
Vraagt u zich af wie of wat dezen zullen zijn? 
Zij zijn te vergelijken met de Bloeiende Staf van 
Aäron (= als beeld van de Heilige Geest – AK 7) (zie Numeri 
17), één van de drie voorwerpen in de Ark van het 
Verbond. 8 Het was een amandeltak, van de zo ge-
naamde “waakboom” 9 (de Hebreeuwse naam voor 
amandelboom, omdat deze als eerste na de winter 

 
7 De Bloeiende Staf van Aäron = De priesterstaf (als beeld van 

de priesterbediening) – dus de Zalving van degene die God tot 
een zeker ambt geroepen heeft – zal in deze bediening 
bloeien en vrucht-dragen. Dit is Gods getuigenis, dat Hij Zijn 
dienstknecht heeft aangesteld. Er is in dit opzicht voor Gods 
dienstknecht een ZICHTBARE en een ON-ZICHTBARE zegen 
op zijn arbeid, een zegen die hij hier op aarde ziet en een ze-
gen die hij pas in de eeuwigheid ziet. 
De "Bloeiende Staf van Aäron" kan worden vergeleken met de 
BLOEIENDE WIJNRANK. Ze groeit en bloeit en draagt vrucht, 
omdat ze in de Wijnstok blijft, omdat ze de LEVENS-SAPPEN 
van de hemelse WIJNSTOK deelachtig is en omdat God, de 
hemelse Landman, dezelve in Zijn Kracht heeft gesteld tot 
rijke en blijvende VRUCHTDRACHT. (noot AK) 
 

8 In de Ark van het Verbond lagen: 

• de kruik met manna (Exodus 16:33-34); 

• de staf van Aäron, die gebloeid had en amandelen gedra-
gen had (Numeri 17:10); 

• de tafelen der wet waren er ook in geborgen (Exodus 25:16 
+ 40:20, Hebreeën 9:4). (noot AK) 

 

9 De Hebreeuwse betekenis van het woord amandel heeft ook 

de betekenis van waakzaam, oplettend. De amandeltwijg 
wordt ook wel ‘waakboom’ genoemd: Hij, de Bewaker, waakt 
over Zijn Woord omdat in vervulling te brengen, maar Hij waakt 
ook over hen die Zijn Woord brengen. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/numeri/17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/numeri/17
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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bloesems en vruchten draagt). Het zullen waak-
zame kinderen Gods zijn en letterlijk “eerstelin-
gen”, die tot volle bloei en vruchtdracht voor Jezus 
komen: “Dezen zijn het die het Lam volgen waar 
Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de 
mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.” 
(Openbaring 14:4b) 
Het getal 144.000 is voor alles een symbolisch ge-
tal. De som van haar cijfers is 9, het getal van VOL-
HEID in vruchtdracht en gaven van de Heilige 
Geest. 10 De “144.000” of “de mannelijke zoon” zal 
een keurkorps UIT de Bruidsgemeente zijn 11 , 

 
10 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Gever en Zijn Ga-

ven” van CJH Theys. (noot AK) 
 

11  Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze 

aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een 
feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan – 
nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden – reeds zwanger ge-
worden (zie Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 
144.000 (die – in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortko-
men” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Hei-
lige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar 
Bruidegom. 
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting 
en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te 
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – 
is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het 
Lichaam van de Bruid / Bruidsgemeente (want “de mannelijke 
zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een na-
tuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het open-
baar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is 
dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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voortreffelijk in de navolging en het dienen van 
Jezus. Zij zijn knechten Gods en zonen van Jezus 
en zij zullen – net als Aäron – aanvankelijk door hun 
medegelovigen miskend worden, doch niettemin 
de hoogste erkenning van God Zelf ontvangen. 
Voor wie willen wij “bloeien” en schitteren in dit le-
ven? Voor onszelf of voor Jezus?? 
Willen wij dwaas zijn of wijs? 
Het is de ernstige vraag die ons in dit hoofdstuk 
wordt gesteld. 
 

H. Siliakus 
 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 
Einde van dit 7de hoofdstuk 

wordt vervolgd 

 

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 7de 
hoofdstuk van Openbaring, zie: 
1. “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”. Link naar hoofdstuk 7, 

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

ste dagen”. Link naar hoofdstuk 7, studie van Bijbelleraar E. van 
den Worm. 

 
nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= mani-
festeert zich) in de status van “een VOLWASSEN” (= geeste-
lijk VOLMAAKTE) zoon. Waarlijk gekomen tot “de maat van de 
grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/EvdW-Openbaring7.pdf

