Aantekeningen bij

HET BOEK

OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus
voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid
• tot overwinning van de 7 Gemeenten; 1
• tot vorming van de Bruid van het Lam. 2

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij
niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd
door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier
en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms
even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. 3

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm
(1915 - 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

1

Zie eventueel onze studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot

AK)
2
3

Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK)
Zie eventueel onze studie “Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen” van CJH Theys. (noot AK)
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Hoofdstuk 11

De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van
de grote verdrukking

De 7de bazuin:
De komst van Christus, als Koning, aangekondigd

De Gemeente ten tijde van de grote verdrukking
Openbaring 11 vers 1-2, “En mij werd een meetlat (SV: een rietstok) gegeven, die op een staf leek (SV: een roede
gelijk). En de Engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin
aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof 4 van de tempel erbuiten (SV: laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is)
en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang
(= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).” 5

Voor meer info/uitleg over “het voorhof” van de tempel of tabernakel, zie eventueel onze studie “Christus (ZICHTBAAR) in
de Tabernakel” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van
een waarachtig kind van God)” van E. van den Worm. (noot AK)
5 Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer
leesgemak / duidelijkheid – vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
4
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Hier wordt de Gemeente, waarvan het uitnemendste deel – de “mannelijke zoon” of de “144.000” (zie Openbaring
7:1-8, 12:5 + 14:1-5 6) vóór het aanbreken van de grote verdrukking – reeds is “weggerukt naar God en naar Zijn
troon” (zie Openbaring 12:5 7), onderscheiden in:
• het Heiligdom (“de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden”) en
• het “voorhof, dat van buiten de tempel is”.
(Het Allerheiligdom, het uitnemendste deel, wordt uiteraard hier niet meer genoemd). 8
Dit laatstgenoemde deel van Gods Gemeente (het voorhof-gedeelte) wordt “de heidenen” (= de antichristelijke
mensen) gegeven om te “vertrappen, 42 maanden lang”. Deze 42 maanden, een periode van 3½ jaar, is de tijd
van de grote verdrukking (namelijk de 2de helft van de laatste jaarweek uit Daniël 9 vers 27):
• “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer
(SV: spijsoffer) 9 doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding,
die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”
Deze “voorhof-christenen” zullen hun getuigenis gedurende de grote verdrukking moeten bekopen met hun eigen
martelaarsbloed. Zij zullen tijdens de grote verdrukking niets kunnen “kopen of verkopen”, omdat zij (als het goed
is) het “merkteken” van de antichrist zullen weigeren (zie Openbaring 13:16-17), want… als zij dat
antichristelijke teken zouden aannemen, zullen zij voor eeuwig van het Koninkrijk Gods zijn afgesloten:
• “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 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)
• “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd 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 merkteken van zijn naam ontvangt.” (Openbaring 14:9b-11)
Daarom, omdat zij (de “voorhof-christenen”) niet meer kunnen “kopen en verkopen”, zullen zij tijdens hun leven in
die 3½ jaar durende grote verdrukking (ook zeker letterlijk) “hongerig en dorstig” zijn (zie Openbaring 7:9+13-16,
vlak hieronder vermeld). Ook zullen zij dwars door de oordelen Gods, die in die tijd van de grote verdrukking worden
uitgestort, moeten gaan, waardoor zij onder andere grote “hittegolven” mee zullen moeten maken (zie, hieronder
vermeld, Openbaring 7:16b + Openbaring 16:8 10) om tenslotte onder de moordende hand van de antichrist en zijn
horden (= navolgers, helpers) als martelaren, maar tegelijkertijd ook als overwinnaars van/over satan, te vallen ter
ere van Jezus’ Naam:
• “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen
die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn

Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen,
opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. 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, en 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. 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 verzegeld, 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 Naftali 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 verzegeld, uit de
stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er
12.000 verzegeld.”
Openbaring 12:5 (SV), “En zij (de VROUW) 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.”
Openbaring 14:1-5, “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 uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van
een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór
de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. 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 (denk aan “maagdelijk wit” = rein,
heilig). 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. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
7 Openbaring 12:5, reeds vermeld in noot 6.
8 Voor meer info / uitleg over de hier genoemde Tabernakelobjecten, zie noot 4.
9 Het spijsoffer doen ophouden = Met andere woorden: de genadetijd zal na de eerste helft van Daniëls jaarweek voor de
wereld ophouden. Voor meer hierover, zie BIJLAGE 1, op blz. 14-16. (noot AK)
10 Openbaring 16:8, “En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen
met vuur.”
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beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand.
En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar 11 lang.” (Openbaring 20:4)
• “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen,
stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10) En zij riepen
met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 11) 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, 12) 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. 13) En
één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en
waar zijn zij vandaan gekomen? 14) En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn
het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden
wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15) Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht
in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16a) Zij zullen geen honger of
dorst meer hebben, 16b) en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17) Want het Lam, Dat in het
midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle
tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
• “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem
werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)
• “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van
zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen
het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en
wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van
de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want
alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)
Maar ook het eerstgenoemde deel van Gods Gemeente, het “heiligdomsgedeelte”, moet worden “gemeten”
of gewogen. Als zij “te licht” worden bevonden (vergelijk Daniël 5:25-28 12) zouden óók zij “aan de heidenen” (=
aan de antichristelijke mensen) worden overgegeven, samen met het “voorhof-gedeelte” van de Gemeente; hun
wacht dus hetzelfde lot als de “dwaze maagden” 13 uit Mattheüs 25:
• “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 MAAGDEN 14, welke haar lampen namen, en gingen
uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen
nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de
bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep:
Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.
En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen
antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot
de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed
waren, gingen met hem in tot de bruiloft 15, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere
maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo
waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs
25:1-13, SV) .”
De “maat”, waaraan het “heiligdomsgedeelte” van Gods Gemeente heeft te voldoen, om tot de Bruidsgemeente te
kunnen behoren en (ter BEWARING tijdens de grote verdrukking) met haar naar “de woestijn” te kunnen worden
gebracht – naar “een plaats… door God voor haar gereedgemaakt” (zie Openbaring 12:6 en 14 16) – is “de maat
van Christus”:
11

Zie eventueel onze studie “Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus” van E. van den Worm.

(noot AK)

Daniël 5:25-28, “Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. Dit is de uitleg van deze woorden.
MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de
weegschaal en u bent te licht bevonden. PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven.”
13 Zie eventueel onze studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van E. van
den Worm. (noot AK)
14 Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord “MAAGDEN” uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit
woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid
etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot
de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)
15 Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK)
16 Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar
gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= de 3½ jaar van de grote verdrukking).” … “En aan de → →
12
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• “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen
man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,” (Efeze 4:13)
Het NIEUWE LEVEN van Gods GERECHTIGHEID moet als een geestelijk kleed over en in dezulken zijn:
• “En het is haar (= de Bruid / Bruidsgemeente) gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit
fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” (Openbaring 19:8)
• “Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was
in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding
aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem
mee en werp hem uit in de buitenste duisternis (hier: beeld van de grote verdrukking); daar zal gejammer zijn en
tandengeknars.” (Mattheüs 22:11-13)
• “(vers 9b: aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,) en de nieuwe mens 17 aangetrokken hebt, die
vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet
Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles
en in allen. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van
ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander,
als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En
kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.” (Kolossenzen 3:10-14)
• “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die
overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:23-24)
Dezulken hebben dan deel aan “de Goddelijke natuur” en “de “gedachten van Christus”:
• “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de
Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.” (2 Petrus 1:4)
• “Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de
gedachten van Christus.” (1 Korinthe 2:16)
Het bezit van “de kroon des levens” is hier dus maatgevend:
• “Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u
verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de
kroon van het (eeuwige) leven geven.” (Openbaring 2:10)
• “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.” (Openbaring 3:11)
Dit bezit van “de kroon des levens” leidt hen als vanzelf, mede onder aandrang van de Geest, tot AANBIDDING
van de Vader en van het Lam Gods.
Maatgevend is dus NIET het “spreken in tongen” (zie 1 Korinthe 13:1 18) of “het hebben van een functie in de
Gemeente (zie 1 Korinthe 13:2 + Mattheüs 7:21-23 19), maar HET naar God VERNIEUWDE HART, DENKEN en
LEVEN, dat Hem heeft leren AANBIDDEN.
Het is goed te constateren dat ALLE 3 de delen van Christus’ Gemeente, te weten:
1. het allerheiligdom (= de “mannelijke zoon”, of de “144.000”, zie ook nog Openbaring 21:9-10 20),
2. het heiligdomsgedeelte (= de overigen van de Bruidsgemeente), en
3. het voorhofsgedeelte (= degenen die vóór de grote verdrukking nog niet geheiligd waren),
hier, in Openbaring 11:2, de “heilige stad” genoemd worden.
Oók dat in waarde (= in geestelijke zin) minste deel van Christus’ Gemeente behoort dus tot Gods “Heilige Stad”,
“het Nieuwe Jeruzalem” 21, “de Berg Sion”:

vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij
gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang (= de
antichrist).”
17 Zie eventueel onze studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm. (noot AK)
18 1 Korinthe 13:1, “Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend
koper of een schallende cimbaal zijn geworden.”
19 1 Korinthe 13:2, “En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou
ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.”
Mattheus 7:21-23, “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil
doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw
Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk
zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
20 Openbaring 21:9-10, “En één van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en
hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een
grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.”
21 Zie eventueel onze studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus” van E. van
den Worm. (noot AK)
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• “…Maar de Steen die het beeld (uit Nebukadnezars droom) getroffen (SV: geslagen) had, werd tot een grote berg (van
ware gelovigen) en vulde de hele aarde.” (Daniël 2:35b) 22
• “Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.” (Psalm 2:6)
• “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot
tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de
hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot
volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de
besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:22-24)
Dit (voorhofs)gedeelte van de “heilige stad” (uit Openbaring 11:2) wordt dus, met degenen die verder nog niet
voldoen aan de (geestelijke) “maat” (denk aan de “dwaze maagden” uit Mattheüs 25), achtergelaten in de grote
verdrukking.
Bijgaand een schema en artistieke benadering van de “Heilige Stad Gods”, het Nieuwe Jeruzalem, de Heilige Berg
Gods, die de gehele toekomende aarde zal bedekken en vervullen (zie nogmaals Psalm 2:6, Daniël 2:35b en
Hebreeën 12:22, hierboven reeds vermeld).

Voor meer UITLEG over dit vers, zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie “Daniël, hoofdstuk 2: De 1ste droom van
Nebukadnezar: HET BEELD” van CJH Theys. (noot AK)
22
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Israël (de Joden / van het ‘huis van Juda’ 23) ten tijde van de grote verdrukking.
Gods 2 getuigen.
Openbaring 11 vers 3-4, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met
zakken bekleed), 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de
aarde staan.”

Wie zijn deze “2 getuigen” en waar treden zij op?
Mijns inziens worden zij genoemd in Maleachi 4:4-6 24; namelijk Mozes en Elia. Zij zijn, samen met Henoch, de 3
van de aarde gekochte personen uit het Oude Verbond, die LEVEND zijn opgetrokken tot God en Zijn troon:
• “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” (Genesis 5:24)
• “Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die
tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.” (2 Koningen 2:11)
• “Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de
HEERE. En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn
graf is, tot op deze dag.” (Deuteronomium 34:5-6)
Mozes was weliswaar eerst gestorven (zie Deut. 34:5), maar hij werd mijns inziens ook – net als Lazarus 25 – weer
opgewekt uit het graf (en opgetrokken tot God en Zijn troon – zie Deut. 34:6).
De opstanding van Mozes is dus zeker geen opstanding in de rangorde als die van Jezus, maar als Lazarus, die
weer opstond in zijn sterfelijk lichaam, want pas aan het eind van de grote verdrukking zal Mozes waarlijk sterven.
Mozes en Elia worden in vers 4 (van Openbaring 11) “de 2 olijfbomen” genoemd, “die voor de God van de aarde
staan”. Dit is een heenwijzing naar Zacharia 4:3 en 14:
23

Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie
bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg).
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de
zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus
rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel
van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25).
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar
rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het
profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van
geheel Kanaän/Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Genesis 15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de
Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten
oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de
wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt.
(noot AK)

Maleachi 4:4-6, “Denk aan… Mozes, Mijn dienaar… op Horeb voor heel Israël… Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de
dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het
hart van de kinderen tot hun vaders...”
25 Johannes 12:9+17, “Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen
vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had.” … “De menigte dan die bij Hem geweest
was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan.”
(Vergelijk ook nog Judas 1:9): “Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een
woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere
u bestraffen!”
24
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• “met 2 olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan.”
• “Daarop zei Hij: Dat zijn de 2 gezalfden (letterlijk: zonen van de olie [= beeld van Gods Geest]), die bij de Heere van heel
de aarde staan.”
Deze “2 OLIJFbomen” (dus: oliehoudende bomen) vormen typebeelden van Jezus Messias en Hogepriester, de
beide functies van de verrezen Heiland in de hemelen ten aanzien van Zijn Gemeente op aarde; Hij Die ook de
Doper is met de Heilige Geest. 26 Daarvandaan dat die “OLIJFbomen” in het typerende beeld (van Zacharia 4:3)
aan weerszijden staan van het OLIEkruikje (beeld van Gods Geest).
In Zacharia’s tijd werden deze beide functies van Gods Zoon op aarde vertegenwoordigd door “Zerubbabel,
landvoogd van Juda”, en “Jozua, de hogepriester”. 27
In de tijd van de grote verdrukking zullen deze beide functies van Gods Zoon op aarde worden vertegenwoordigd
door Mozes, de grote leider van Gods volk, en Elia, de prins der profeten. Het Lam (= de Here Jezus Christus) zal
dan Zijn Goddelijke heerschappij over Israël voeren door middel van Zijn “2 getuigen”: Mozes als de zichtbare en
aardse regent van de dan nog onzichtbare Koning Jezus, en Elia als de geestelijke vertegenwoordiger van de dan
nog onzichtbare Hogepriester.
Openbaring 11 vers 5-6, “En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en
dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.
Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben
macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo
vaak zij dat willen.”
Ook aan de tekenen, die zij zullen doen (volgens Openbaring 11:5-6), worden deze beide dienstknechten van God
getypeerd.
Elia:
“…vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden (= de antichristelijke menigte)…” (volgens Openbaring 11:5a).
• “En hij stuurde een hoofdman over 50 naar hem (= Elia) toe met zijn vijftigtal. Toen deze naar hem toe klom –
want zie, Elia zat op de top van een berg – sprak hij tot hem: Man Gods, de koning heeft gesproken: Kom naar
beneden! Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur
uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde
hem en zijn vijftigtal. En hij stuurde opnieuw een andere hoofdman over vijftig naar hem toe met zijn vijftigtal.
Deze nam het woord en sprak tot hem: Man Gods, dit zegt de koning: Kom snel naar beneden! Maar Elia
antwoordde en sprak tot hen: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en
uw vijftigtal verteren. Toen kwam het vuur van God uit de hemel neer en verteerde hem en zijn vijftigtal.” (2
Koningen 1:9-12)
“…macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen…” (volgens Openbaring 11:6a).
• “En Elia… zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal
deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord!” (1 Koningen 17:1)
Mozes:
“…macht over de wateren om die in bloed te veranderen…” (volgens Openbaring 11:6b).
• “Toen zei de HEERE tegen Mozes: Het hart van de farao is onvermurwbaar. Hij weigert het volk te laten gaan.
Ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om
hem te ontmoeten, en de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen. U moet dan
tegen hem zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: Laat Mijn
volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Zo zegt
de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het
water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen
sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen
drinken.” (Exodus 7:14-18 – de 1ste plaag te Egypte).
“…de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen…” (volgens Openbaring 11:6c).
• Lees, vanwege de lengte, s.v.p. zelf Exodus, hoofdstuk 8 t/m 11, over de 2de t/m 10de plaag te Egypte.
Sommigen denken aan Henoch en Elia, omdat de apocrieven 28 hen vermelden als Gods getuigen in de laatste
dagen in het land van de Israëli’s (Joods Palestina).

Zie eventueel onze studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” en/of “De Gever en Zijn Gaven” van CJH Theys en/of
de studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot AK)
27 Haggaï 1:14, “En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel… landvoogd van Juda, en de geest van Jozua… de
hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de
HEERE van de legermachten, hun God, te doen.”
28 Apocrieven = Bestaande buitenbijbelse geschriften die vaak op naam van bijbelse personen zijn gezet en over soortgelijke
godsdienstige onderwerpen gaan, maar niet tot de lijst van gezaghebbende heilige geschriften behoren die samen (de Canon
van de) Bijbel vormen. (noot AK)
26
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Maar Mozes is aannemelijker boven Henoch, omdat Mozes een Israëliet was en Henoch niet. Bovendien
verwijzen de tekenen die zij zullen doen meer naar MOZES en ELIA.
Dit zullen zij dan 3½ jaar doen, gedurende de tijd van de grote verdrukking, om “het hart van de vaders tot de
kinderen terug te brengen” (zie Maleachi 4:6 29); dus om hen weer gehoorzaam te maken aan de God van Israël,
en om hun ogen te openen voor Jezus Christus, de Messias (= Gezalfde 30) óók van Israël.
In de Naam van Jezus Christus, de Here, zullen deze “2 getuigen” “de vervallen hut van David” weer oprichten (zie
Amos 9:11 31); een profetie die in het Nieuwe Testament, in Handelingen 15:16, herhaald wordt:
• “Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer
opbouwen en Ik zal hem weer oprichten.”
En Paulus zegt dat dit zal geschieden als “de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan” (zie Romeinen 11:25-29
32
), dus als de genadetijd voor de heidenen zal zijn afgesloten. Dan begint voor het volk der Joden (van het ‘huis
van Juda’ 33), tevens het volk van Daniël, de laatste 3½ jaar van de laatste “(jaar)week” van de “70 weken”, die
bestemd zijn voor het volk van Daniël om hun “overtreding te beëindigen”:
• “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te
verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,om visioen
en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de
tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst,
verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde
tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een
vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de
overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal
voor velen het verbond versterken, één week lang (= 7 jaar). Vers 27. Halverwege de week zal Hij slachtoffer
en graanoffer (SV: het spijsoffer) doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan
de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:24-27 34)
De eerste 3½ jaar van deze laatste “(jaar)week” moeten wij zoeken in de 3½ jaar van Jezus’ openbare bediening,
die dan afgesloten wordt door Zijn kruisoffer (zie Daniël 9:26-27, hierboven vermeld):
• “Halverwege de week zal Hij (= Jezus Christus) slachtoffer en graanoffer (SV: het spijsoffer, beeld van de geestelijke spijze)
doen ophouden”; namelijk door Zijn “eens en voor altijd volbrachte offer” 35 op Golgotha:
• “Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild
en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik
kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op
grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd
gebracht. 36 En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden
toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden
geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn
vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd
worden, tot in eeuwigheid volmaakt.” (Hebreeën 10:8-14)

Maleachi 4:6, “Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat
Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.”
30 Het is belangrijk om te weten dat zowel Christus als Messias dezelfde betekenis hebben, namelijk Gezalfde. Christus is de
vertaling uit het Grieks en Messias uit het Hebreeuws. (noot AK)
31 Amos 9:11, “Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is
afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;”
32 Romeinen 11:25-29, “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) (opdat u niet
wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is
binnengegaan (SV: zal zijn ingegaan). En zo zal heel Israël (dus: zowel gelovigen uit het ‘huis van Juda’, als uit het ‘huis van Israël’, dus uit
alle 12 stammen Israëls) zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden
afwenden van Jakob (de [aards]vader van de 12 zonen van deze 12 stammen). En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun
zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft
geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.”
33 Zie noot 23.
34 Voor meer UITLEG over Daniël 9:27 zie BIJLAGE 1, op blz. 14-16 en/of onze ‘vers voor vers’ studie “Daniël, hoofdstuk 9:
Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken”, van CJH Theys.
35 Zie eventueel ons artikel “Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’” van CJH Theys. (noot AK)
36 Dit “eens en voor altijd” offer van Jezus Christus zal dus NIET herhaald of vervangen worden door nieuwe (beesten-)offers
tijdens het 1000-jarig Rijk van Christus, zoals sommigen abusievelijk onderwijzen. Er zullen ook geen ongelovigen tot bekering
komen tijdens dit 1000-jarig VREDErijk, daar er GEEN ongelovigen binnen kunnen/zullen komen. Alle ongelovigen/goddelozen
zijn bij de Wederkomst van de Here Jezus Christus namelijk gedood. Lees o.a. Openbaring 19:11-21. (noot AK)
29
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Gods “2 getuigen” zullen hun werk in de Naam des Heren doen voor het aangezicht van hun vijanden, de
antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers). Deze zullen hun echter NIETS aan kunnen doen, waardoor de
antichrist en de zijnen verbitterde vijanden van Israël zullen worden.
Openbaring 11 vers 7-10, “En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit
de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode
lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte,
waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen
hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij
die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen,
omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.”
Maar… aan het eind van de grote verdrukking, vlak vóór de Wederkomst van de Messias-Koning, Jezus, zal
hun getuigenis eindigen en tegelijk zal de kracht van Gods Geest, de Heilige Geest, in hun leven (en door hen
heen werkend) ophouden. Nu mag/kan de antichrist toeslaan en zullen zij, door de antichristelijke mensen, worden
gedood; en hun lichamen zullen 3½ dag op een straat in Jeruzalem blijven liggen.
Typerend is het dat Jeruzalem hier “SODOM (= slecht) en EGYPTE (= werelds)” wordt genoemd. Uit deze zinsnede
weten wij ook dat deze “2 getuigen” in Palestina / Israël onder de JODEN hun Goddelijk werk zullen doen (dus onder
de afstammelingen van het ‘huis van Juda’ 37, die tevens de voornaamste, ofwel meest voorkomende, bewoners van het huidige land Israël
zijn – AK).
Deze beide mannen Gods zullen tijdens hun 3½ jarige bediening tot ergernis zijn voor héél de antichristelijke
wereld en de blijdschap van die antichristelijke wereld bij hun dood zal geen grenzen kennen; zij zullen elkaar
geschenken geven als zij deze beide “profeten” (de 2 getuigen Gods) via hun televisieschermen (of inmiddels via
het mobiele internet) dood zullen zien liggen op een straat in Jeruzalem.
Het beest, de antichrist, doet Israël dan de oorlog aan. Wij lezen over de toebereidingen hiervan in Openbaring
16.13-16:
• “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine
geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan
naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag
van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn (geestelijke) kleren acht
geeft, zodat hij (geestelijk gezien) niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde
hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.”
Hier roept de antichrist héél de antichristelijke wereld samen om nu het, in zijn ogen, irritante Israël van de
wereldkaart weg te vagen. De antichrist zal zijn antichristelijke legers verzamelen in de plaats ARMAGEDDON.

Openbaring 11 vers 11-12, “En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun
voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel
tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen
na.”
Maar… vóór deze algemene aanval van de antichristelijke wereld plaats zal kunnen hebben heeft God Zijn beide
getrouwe profeten weer levend gemaakt en ten hemel opgetrokken voor de ogen van hun vijanden.
37

Zie noot 23.
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Openbaring 11 vers 13, “En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad
stortte in (SV: is gevallen). En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen
werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.”
Een enorme aardbeving begeleidt dit gebeuren. Van de stad Jeruzalem wordt 1/10de deel getroffen, waardoor 7000
inwoners worden gedood. Hierna zoeken de overigen, in hun grote vrees, de God des hemels en verheerlijk en
Hem. Dit is alleen mogelijk in DIT deel van de wereld (= Palestina / Israël), omdat nergens anders bekering meer
plaats kan/zal hebben.
(Toegevoegd uit de studie van Openbaring 11 van CJH Theys): Mensen, duizenden mensen. In de oude Statenvertaling staat:
“7000 namen van mensen”,… Draai dit eens om: “7000 mensen van naam”. Dat is, in volmaakt profetisch licht, de
schijnbaar voor het zeggen hebbende mensheid, die ten onder gaat!
Openbaring 11 vers 14, “Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.”
Hier wordt ons duidelijk dat dit gebeuren in Israël – het 6de bazuinoordeel (= de antichristelijke wereldoorlog) – het
2de aangekondigde “wee” uit Openbaring 9:12 besluit (= beëindigd): “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee
weeën komen hierna.”
Het 3de “wee”, het 7de en laatste bazuinoordeel, zal spoedig hierop volgen.

Het 7de bazuinoordeel: De komst van Christus, als Koning, aangekondigd
Openbaring 11 vers 15-18, “En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel,
die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning
zijn (SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich
met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die
was en Die komt 38, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn
toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden,
en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen,
de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven).”
Zie onze eventueel studie “Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” (met vers voor vers uitleg)” van
CJH Theys. (noot AK)
38

11
Het Boek Openbaring – Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen – HOOFDSTUK 11

Hier wordt de grote blijdschap in de hemel weergegeven, de opgewondenheid die daar dan heerst, omdat NU de
tijd is aangebroken van “de opstanding van de rechtvaardigen” (zie Lukas 14:14 39), de Wederkomst van Christus
(als Koning) en van de oprichting van Zijn 1000-jarig Vrederijk. 40 De 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van
het gehele volk van God, aanbidden dan de Here God Almachtig.
Wat stelt de toorn van de goddelozen voor bij de Almacht van God? God lacht om deze toornigheid en bespot hun
gedoe:
• “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde
stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden
verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.” (Psalm 2:1-5)
NU is de tijd gekomen om Zijn getrouwen te belonen (zie Openbaring 22:12), en om geheel de antichristelijke
wereld te verderven bij Zijn wederkomst (Openbaring 19:20-21):
• “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openb. 22:12)
• “En het beest (de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen
gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld
aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de
overigen (= alle dan nog op aarde zijnde antichristelijke / goddeloze mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die
op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
(Openb. 19:20-21)

Openbaring 11 vers 19, “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd
zichtbaar in Zijn tempel.41 En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”
Bij het einde van deze laatste (7de) bazuin komt de Here Jezus Christus op aarde terug:
• “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij (= de, in de ‘woestijn’, bewaarde
Bruidsgemeente) zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste
bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en
ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthe 15:51-52)
• “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden
die (op aarde) overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de
Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:16-17)
Wij weten, dat in dit laatste bazuinoordeel de 7 fiool- of schaaloordelen besloten liggen:
• “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want
daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.” (Openbaring 15:1)
Tegelijkertijd met de Wederkomst van Jezus Christus zullen “bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een
aardbeving en grote hagel” plaatsvinden; oordelen van God èn natuurrampen – die vervat zijn in die laatste 7 fiool-

39
40

Lukas 14:14, “En u zult zalig zijn... Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”
Zie eventueel onze studie “Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus” van E. van den Worm.

(noot AK)

Zie eventueel onze studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van
onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm. (noot AK)
41
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of schaalOORDELEN 42 over de antichristelijke wereld – die zullen eindigen in de TOTALE VERNIETIGING van de
antichristelijke wereld, bij de slag van ARMAGEDDON en de Wederkomst van de Here als KONING en
RECHTER.
Studie van Bijbelleraar E. van den Worm 43
(1915 - 2013)
Uitgewerkt door A. Klein

Einde hoofdstuk 11 van Openbaring – wordt vervolgd

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

PS:
Wij hebben in de loop der jaren reeds 2 studies over het Boek Openbaring uitgewerkt:
1. Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”. Dit is een rechtstreekse link naar
alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van
Bijbelleraar CJH Theys.
2. “Dingen die (met) haast geschieden moeten”. Een systematische verklaring (= in de te verwachten
volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van Bijbelleraar H. Siliakus.

Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van Openbaring 15: “De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God” en/of
Openbaring 16: “De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !” van CJH Theys. (noot AK)
43 KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
42
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******************************************************************************************************

Extra bijlage 1:

De laatste jaarweek van Daniël 9:27
Welke activiteiten geschieden door Jezus, het Lam van God, en Zijn dienstknechten gedurende de laatste
jaarweek van de laatste 7 jaren vóór Zijn lichamelijke wederkomst die de strijd / oorlog van Armageddon (zie
Openbaring 16:16) in zal luiden?
• “En hij zal velen het verbond versterken één week (= 7 jaar); en in de helft van de week (= na 3½ jaar opwekking) zal
hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en opstanding van het Lam, waardoor het
afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden
christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over
de verwoeste.” (Daniël 9:27, SV)
In bovenstaande tekst lezen we: Hij, dat is Jezus, de Engel van het Bloedverbond, zal velen het (Bloed)verbond
versterken een (jaar)week; en in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal Hij het slachtoffer en het spijsoffer doen
ophouden (dit wijst op Golgotha – zie Daniël 12:11 en 2 Korinthe 4:10-11). Met andere woorden: de genadetijd zal
na de eerste helft van Daniëls jaarweek voor de wereld ophouden.

1.
Hij zal voor velen het (Bloed)verbond versterken gedurende deze laatste 7 jaar van Gods bemoeienis met Zijn volk.
Dit slaat ook op de grote wereldwijde opwekking, die in deze eerste helft van 3½ jaar geschieden zal, waarbij
een ontelbaar aantal zielen voor Gods Koninkrijk gewonnen zal worden. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 4 (van de
studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak !).
Ook de grote Exodus uit de wereld van alle 12 stammen van Israël 44 naar Kanaän gebeurt in deze eerste helft
van 3½ jaar van de laatste jaarweek, wat behandeld wordt in hoofdstuk 5 (van de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak !).
• “Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen
stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.”
(Openbaring 7:9)
• “Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder
gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken,
en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in de dagen der toekomst (= de eindtijd)”.
(Hosea 3:4-5)

2.
Op de helft van deze laatste jaarweek, als de grote verdrukking aan zal vangen, zal het Lam van God het
slachtoffer en spijsoffer, het Bloedverbond en de genadetijd, voor de heidenen doen ophouden, behalve voor
Israël. Dan zal de antichrist gedurende de laatste 3½ jaar (= 42 maanden) wereldheerschappij hebben, behalve
over Israël.
• “Want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u
verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al
zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan.” (Jeremia 30:11)
• “En hem (de antichrist) werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd
macht gegeven dit 42 maanden lang te doen.” (Openbaring 13:5)
Dan zal het Lam Zijn Goddelijke heerschappij over Israël voeren door middel van Zijn 2 getuigen, Mozes en Elia.
Mozes als de zichtbare en aardse regent van dan nog onzichtbare Koning Jezus, en Elia als de geestelijke
vertegenwoordiger van de dan nog onzichtbare Hogepriester.
• “En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, 1260 dagen (= 42 maanden, ofwel
3½ jaar) lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde
staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden;
en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te
sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de
wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. En
wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog

44

Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie
bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg).
Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van
Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de
zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in
Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en
Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus
rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel
van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Romeinen 11:25).
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aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad (Jeruzalem),
die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en
stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, 3½ dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf
worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken
zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die 3½dag voer een
levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen
aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen
naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.” (Openbaring 11:3-12)
• “Dan zal het (spijs)offer (de geestelijke spijze, namelijk: hun woordbediening in de kracht van de Heilige Geest) van Juda en van
Jeruzalem de Here aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren. Ik zal tot u ten gerichte
naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen
hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen,
maar Mij niet vrezen, zegt de Here der heerscharen.” (Maleachi 3:4-5)
• “Maar in de dagen van die koningen (de 10 regeringsleiders in Europa) zal de God des hemels een koninkrijk
oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal
overgaan: het zal al die (aardse) koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het
bestaan in eeuwigheid.” (Daniël 2:44)

3.
In de laatste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9 zal de “gruwelijke vleugel”, de antichristelijke wereld,
verwoest worden door de schaal- of fiooloordelen van het Lam van God, die met de strijd van Armageddon bij de
wederkomst van de Here Jezus Christus besloten zullen worden. Dan zal de antichristelijke wereld totaal verwoest
worden om plaats te maken voor het volk van God van alle tijden, de koningen van de opgang der zon, opdat zo
het 1000-jarige Rijk van Koning Jezus gevestigd en bevolkt zal worden. Deze materie wordt behandeld in
hoofdstuk 7 (van onderstaande studie – noot AK).
• “En de zesde (engel) goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg
bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.” (Openbaring 16:12)
• “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid
bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der heerscharen) welke hun
wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid (beeld van de
Goddelijke natuur) opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren
uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik
bereiden zal, zegt de Here der heerscharen.” (Maleachi 4:1-3)
******************************************************************************************************
NOOT:
Overgenomen uit de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak ! (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke
herstel en de complete terugkeer van geheel Israël – alle 12 stammen – naar Kanaän)”, van E. van den Worm. Ook te vinden
op onze website www.eindtijdbode.nl (noot AK)
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Extra bijlage 2:

De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de
grote verdrukking

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1278 dagen = 42 maanden
1260 dagen
1260 dagen
1278 dagen = 42 maanden
1290 dagen
1335 dagen
152 dagen = 5 maanden

“het vertreden van de heilige stad door de heidenen”
“het profeteren van de twee getuigen”
“bewaring van de Bruidsgemeente in de woestijn”
“van het regime van de antichrist”
“het gedurig offer weg“
“zalig wie daaraan geraken“
“gepijnigd worden/de mensen beschadigen”

(zie Openbaring 11:2)
(zie Openbaring 11:3)
(zie Openbaring 12:6)
(zie Openbaring 13:5)
(zie Daniël 12:11)
(zie Daniël 12:12)
(zie Openbaring 9:5 en 10)

******************************************************************************************************
NOOT:
Overgenomen uit de studie: “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek
Openbaring)” van H. Siliakus. Ook te vinden op onze website www.eindtijdbode.nl (noot AK)
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