
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 GRATIS studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

2 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie “Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen” (in smartphone-formaat) van CJH 

Theys. (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2013/06/25/in-memoriam-bijbelleraar-e-van-den-worm-1915-2013/
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd-ebookA6.pdf
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Hoofdstuk 7 

Gods overwinning 

 

 

Een blik op de grote oogst uit de Spade-Regen-opwekking 4 en hun leiders 
Openbaring 7 vers 1-3, “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 (SV: van de opgang der zon), 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 (SV: dienstknechten) van onze God aan hun voorhoofd 
VERZEGELD hebben.”  5 
Er staan “4 engelen” (geestelijke machten) klaar op de “4 hoeken van de aarde” om deze, van God afke-
rige aarde, te vernietigen! Straks, bij het bazuinen door de zesde engel (zie Openbaring 9:14 6 – dit is 
ten tijde van de GROTE VERDRUKKING) zullen zij hun VOLLE DODENDE WERKING op de aarde uit 
kunnen oefenen. 
Zij (deze geestelijke machten) zijn reeds gemeld in hoofdstuk 6 (van Openbaring) bij het openen van de 
eerste 4 zegels als “paarden en hun ruiters”. Ook Zacharia 6:1-8 7 maakt hier, zoals wij weten, melding 
van. Hier (in Zacharia 6) zijn het STRIJDWAGENS, getrokken door RODE, ZWARTE, WITTE en (sterke) 
GEVLEKTE paarden. Deze zijn “de 4 winden des hemels” zegt Zacharia 6 vers 5: 

• “Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden (letterlijk: geesten) van de hemel, 
die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.” 

 

Openbaring 6 Zacharia 6 Betekenis 

WIT paard WIT paard Het OORDELENDE Woord van God. 

ROOD paard ROOD paard OORLOG. 

ZWART paard ZWART paard HONGER. 

GRAUW paard Sterk, GEVLEKT paard De (GEWELDDADIGE) DOOD. 

 
4 Zie eventueel onze studie “Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openba-

ring)”, hoofdstuk 6, met de titel: “De Spade Regen-opwekking” (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 

5 Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesge-

mak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK) 

6 Openbaring 9:14, “Die (stem, uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond – zie vers 13) zei tegen de zesde engel die de 

bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.” 

7 Zacharia 6:1-8, “Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, 4 wagens kwamen tevoorschijn tussen 2 bergen, en die ber-

gen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte 
paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat beteke-
nen deze wagens, mijn Heere? Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden (letterlijk: geesten) van de 
hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan. Die de zwarte paarden 
hebben, trekken uit naar het land van het noorden; de witte paarden trekken uit, hen achterna, en de gevlekte trekken uit naar 
het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan, want Hij had gezegd: Ga, ga het land 
door. Toen gingen zij het land door. Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het 
noorden, hebben Mijn geest doen rusten in het land van het noorden.” 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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Echter, voordat Gods VERNIETIGENDE OORDELEN – de ALLESVERNIETIGENDE OORLOG, het 
SPOOK VAN DE HONGER en de grijnzende DOOD – PERKELOOS mogen toeslaan, wil God een 
GROTE OPWEKKING geven; Zijn SPADE-REGEN-OPWEKKING, die een ENORME OOGST (van be-
keerde zielen) zal opleveren, GEDURENDE DE LAATSTE DAGEN. 
Wij hebben gezien dat zij (deze 4 paarden) in Openbaring 6 als fenomeen in deze wereld “ten tonele” 
werden gevoerd, dáár met het oog op de bekering en loutering van Gods kinderen. Pas straks (in de 
Grote Verdrukking) zullen zij hun verwoestend werk voleindigen. 
In dit eerste gedeelte (van Openbaring 7, vers 1-8) stelt de Here ons Zijn DIENSTKNECHTEN voor, die 
Hem als LEIDERS met Hem in deze grote SPADE-REGEN-OPWEKKING 8 zullen dienen. 
De Engel, Die opkomt van “de opgang van de zon”, voortkomende van de Troon van God (zie Lukas 
1:78 9), is de Zoon van God, Jezus, Die de Doper is met de Heilige Geest: 

• “Ik (Johannes) doop u wel met water tot bekering, maar Hij (Jezus, de Christus = de Gezalfde) Die na mij 
komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met 
de Heilige Geest en met vuur.” (Mattheus 3:11) 

Dit zegel, waarmee de 144.000 worden verzegeld (zie Openbaring 7:4, hieronder vermeld), is namelijk 
de Doop des Geestes (zie Efeze 1:13 10), waardoor hun hele GEDACHTENWERELD wordt VER-
NIEUWD (zie Romeinen 12:2 en Titus 3:5 11); waardoor zij voortaan de GEHELE WIL VAN GOD – die 
GOED, WELBEHAGELIJK en VOLMAAKT is (zie nogmaals Romeinen 12:2 12) – willen volbrengen, om-
dat hun eerst ONREINE rede, dan gelouterd is door de binnenkomende HEILIGE GEEST. 
Wij hebben hier, zoals gezegd, te maken met de (door God verzegelde) LEIDERS van Gods GROTE 
OPWEKKING van “het laatste uur” (zie Openbaring 7:4-8), om straks (volgens Openbaring 7:9-17) de 
GROTE OOGST te zien als gevolg van deze opwekking. 
 

 
 

Wie zijn deze leiders van het laatste uur? 
Openbaring 7 vers 4-8, “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er ver-
zegeld 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 ver-
zegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, 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.” 

 
8 Zie noot 4. 

9 Lukas 1:78, “door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omge-

zien heeft,” 

10 Efeze 1:13, “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,” 

11 Romeinen 12:2, “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid 

om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” 
Titus 3:5, “…maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege 
Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.” 

12 Voor Romeinen 12:2, zie noot 11a. 
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De Bijbel noemt ze de “144.000”. Ze komen voort “uit alle (12) stammen van de Israëlieten”. 
Het zijn: 
12.000 NAKOMELINGEN uit de stam van Juda 

12.000 idem Ruben 

12.000 idem Gad 

12.000 idem Aser 

12.000 idem Naftali 

12.000 idem Manasse (zoon van Jozef) 

12.000 idem Simeon 

12.000 idem Levi 

12.000 idem Issaschar 

12.000 idem Zebulon 

12.000 idem Jozef 

12.000 idem Benjamin 
 

De stam van DAN is hier NIET genoemd, terwijl de stam van JOZEF tweemaal genoemd is; namelijk 
één keer in MANASSE, zijn oudste zoon, en nog een keer onder zijn eigen naam. 
Gods ISRAËL WORDT IN DE LAATSTE DAGEN WEER ALS LEIDERS TEN TONELE GEVOERD, al-
thans een verkiezing van 12.000 nakomelingen uit elke stam, met uitzondering van die van DAN. 
In Romeinen 11:15 voorspelde Paulus reeds: 

• “Want als hun verwerping (die van de Israëlieten) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan 
hun aanneming anders dan LEVEN UIT DE DODEN?” 

Met andere woorden: Wanneer ISRAËL Gods Zoon, JEZUS, als hun MESSIAS zal hebben aangeno-
men, zal het voor de wereld een oorzaak zijn van ENORME OPSTANDING uit de geestelijke dood, 
waarin de wereld verkeert. 
Ook Hosea profeteerde:  

• “Want DE KINDEREN ISRAËLS zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, en zonder vorst, en 
zonder offer, en zonder opgericht beeld (letterlijk: “pilaar”; ook wel vertaald als “altaar”) en zonder efod (= [deel 
van het] priesterkleed) en terafim (Lamsa vertaling: wierookoffer). DAARNA zullen zich DE KINDEREN ISRA-
ELS BEKEREN, en zoeken de Heere, hun God, en David, hun Koning, en zij zullen vrezende komen 
tot de Heere en tot Zijn goedheid IN HET LAATSTE DER DAGEN.” (Hosea 3:4-5, SV) 

Met andere woorden: Vele eeuwen zullen voorbijgaan, waarin “de kinderen Israëls” GODDELOOS en 
NIET ALS EENHEID zullen voortleven in hun nageslachten. Maar IN DE LAATSTE DAGEN zullen hun 
NAKOMELINGEN zich BEKEREN tot de hemelse David (JEZUS) en zullen, in de VREZE GODS, HEM 
DIENEN! 
Wij zien in dit deel van het Boek Openbaring, dat God ze (ook) nu nog als stammen onderkent (= herkent 
en onderscheidt)! 
Ook Hosea 2:13-22 en Jeremia 31:31-33 spreken hierover: 

• Hosea 2:13-22, “Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart 
spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van 
hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land 
Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en 
Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en 
aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de 
dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard 
en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor 
eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in 
goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de 
HEERE kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren. Ik zal de 
hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie 
verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen 
over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!” 

• Jeremia 31:31-33, “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met 
het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen ge-
sloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, 
dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het ver-
bond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in 
hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen 
Mij tot een volk zijn.” 

Ook Jesaja 54 en ook vele andere Schriftgedeelten uit het Oude Verbond: 
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• Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen 
weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouw-
de, zegt de HEERE. Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees 
niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden, 
uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet be-
vreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande 
worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw 
weduwschap. Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlos-
ser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten 
vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, 
zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeen-
brengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, 
maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want 
dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer 
over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer 
bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u 
niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. U, ellen-
dige (SV: gij verdrukte), door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen leggen in 
schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren, uw torens (SV: uw glasvensters) maken van kris-
tal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling (SV: uw ganse landpalen) van edelsteen. Al uw kinderen zul-
len door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerech-
tigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking (SV: wees verre van verdrukking), want u zult niet 
bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. Zie, zij zullen zeker samen-
scholen – niet door Mijn toedoen – wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. Zie, Ík 
heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt (SV: het instrument voort-
brengt), geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester (SV: de verderver) geschapen om te gronde te 
richten. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten (SV: Alle instrument, dat tegen u 
bereid wordt, zal niet gelukken), en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren 
(SV: zult gij verdoemen). Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is 
uit Mij, spreekt de HEERE. (Jesaja 54) 

Deze Bijbelteksten verkondigen een HERAANNAME van ISRAËL ALS GODS GELIEFDE, als GODS 
“VROUW”, AAN HET EIND DER TIJDEN! 
Nemen wij het schaduwbeeld dat door IZAAKS HUWELIJK wordt gevormd – IZAAK is het schaduwbeeld 
van GODS ZOON, ook hij werd, zij het zinnebeeldig, geofferd; zoals ABRAHAM het schaduwbeeld is 
van de VADER en JAKOB het schaduwbeeld is van de HEILIGE GEEST – dan zien wij dat IZAAK geen 
vrouw mocht nemen uit de hem omringende HEIDENEN, maar één uit zijn EIGEN GESLACHT (name-
lijk: REBEKKA)! Is dit niet een machtige heenwijzing naar ISRAËL, althans een verkiezing daaruit, als 
“BRUID VAN HET LAM” aan het EIND DER TIJDEN, zoals ze vroeger ook de “VROUW” van GOD was: 

• “Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Hei-
lige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, 
een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw 
God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. 
In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met 
eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.”  (Jesaja 54:5-
8) 

 

Israël bestond uit 12 stammen. 13 2 stammen hiervan vormden het “HUIS van JUDA” (de stammen 
Juda en Benjamin); en zijn als JODEN de geschiedenis ingegaan TOT OP DE HUIDIGE DAG TOE. Het 
is een gedeelte van deze 2 stammen die de (huidige) staat “ISRAËL” hebben gesticht. 

 
13 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 ge-
schiedenis, 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 rond-
wandeling 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 profe-
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De andere 10 stammen vormden het “HUIS van ISRAËL”. Zij werden in het jaar 721 vóór Christus door 
de Assyrische koningen Salmanasser V en Sargon II GEDEPORTEERD naar Assyrië en zijn daarna 
NOOIT meer teruggekeerd naar hun eigen land. Men spreekt daarom van “de 10 verloren stammen”. 
Sommige etnologen beweren, dat deze 10 stammen later uit Assyrië zijn weggetrokken en onder wisse-
lende namen in de geschiedenis in NOORDWESTELIJKE richting naar de KUSTLANDEN toe zich heb-
ben verspreid. Zij zouden zijn vermeld met namen als: Scyten, Kimberen, Kelten, Galliërs, Gothen, Sak-
sen en Angelen. Zij zouden zich THANS bevinden in NOORD-WEST-EUROPA, in AMERIKA, in ZUID-
AFRIKA, AUSTRALIË en NIEUW-ZEELAND, ZONDER ZICH MEER BEWUST TE ZIJN, dat ZIJ AF-
STAMMELINGEN ZIJN VAN DEZE “10 VERLOREN STAMMEN”. 14 
Velen van hen zijn nu CHRISTENEN, en als christenen zijn velen van hen PREDIKERS en ZENDELIN-
GEN, en vormen door hun ZENDINGSIJVER, die zich richt naar vele landen in de wereld, een ware 
OPSTANDING UIT DE DODEN (vergelijk Romeinen 11:15 15). Vervullen dezen zo – in het verleden en 
heden – gedeeltelijk al Gods profetie met betrekking tot Israël, zij zullen dit volledig doen aan het eind 
der tijden, gedurende de grote SPADE-REGEN-OPWEKKING 16 (zie Jesaja 60:1-3 17), al hebben zij als 
christenen zelf veelal geen besef zelf nakomelingen te zijn van één van de 12 stammen van JAKOB, 
behalve dan de nakomelingen van JUDA en BENJAMIN, die hun identiteit als JODEN hebben vastge-
houden. 
Men zegt, onder andere, dat NEDERLAND veel nakomelingschap in zich draagt van de STAM ZEBU-
LON. Als dat zo is, zijn de profetieën van JAKOB (in Genesis 49:13) en van MOZES (in Deuteronomium 
33:18-19) met betrekking tot ZEBULON aardig vervuld: 

• Genesis 49:13, “Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en 
zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn.  

• Deuteronomium 33:18-19, “Over Zebulon zei hij: Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issa-
schar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid 
brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand be-
dekt en verborgen zijn.”  

Deze profetieën zeggen dus dat Zebulon “AAN DE HAVEN DER ZEEËN” zal wonen en “AAN DE HA-
VEN DER SCHEPEN” zal wezen (SV). Ook dat hij “DE OVERVLOED VAN DE ZEEËN ZAL OPZUIGEN, 
en DE DINGEN DIE ONDER HET ZAND BEDEKT EN VERBORGEN ZIJN” (denk aan OLIE !), want… 
het erfdeel van Zebulon IN Palestina (Kanaän) lag NIET AAN ZEE! 
God zal dus aan het eind der tijden 144.000 Israëlieten verkiezen uit elke stam (= 12 stammen x 12.000 
– met uitzondering van de stam van Dan, waarvoor Manasse, de zoon van Jozef,  in de plaats komt). Of 
dit nu LETTERLIJK 144.000 mensen zijn, of meer of minder (waarbij 144.000 dan SYMBOLISCH geno-
men wordt), laten wij in het midden. 18 
Deze 144.000 zullen, samen met alle andere (gereed-zijnde) leden van de Bruidsgemeente van Chris-
tus, ingaan in de “Bruiloftszaal” als de Hemelbruidegom HIER OP AARDE zal gekomen zijn, om Bruiloft 
te vieren met Zijn aardse Bruid: 

• “Toen zij (de dwaze maagden 19) weggingen om olie (beeld van de Heilige Geest 20) te kopen, kwam de Brui-
degom; en zij die gereed (en dus ook VERVULD met = VOL van de Heilige Geest) waren, gingen met Hem naar 
binnen naar de Bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheus 25:10) 

 
tisch 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 belof-
te 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) 

14 Zie eventueel ons GRATIS artikel “ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 

12 stammen” van A. Klein. (noot AK) 

15 Romeinen 11:15, “Want als hun verwerping (die van de Israëlieten) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun 

aanneming anders dan leven uit de doden?” 

16 Zie noot 4. 

17 Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duis-

ternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u 
gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” 

18 Zie eventueel onze GRATIS studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)” – “De geboorte van de mannelijke 

zoon (beeld van de 144.000)” van H. Siliakus. (noot AK) 

19 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” 

van E. van den Worm. (noot AK) 

20 Zie eventueel onze GRATIS studies “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys en of de studie “De wer-

kingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salmanasser_V
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sargon_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scythen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kimbern
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galliers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Angelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regio)
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/identiteit.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/hs-openbaring5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/werkingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/werkingen.pdf
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• “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, 
en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet 
komen. Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: … Kom 
naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op … Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is 
wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de 
landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen 
naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden,… en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.” 
(Mattheus 22:2-10) 

• “Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot avondmaal) en nodigde er velen. En hij 
stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want al-
le dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. … En die die-
naar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei 
tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en 
verminkten en kreupelen en blinden ( in geestelijk zin) hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is ge-
beurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de 
landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat 
niemand van die mannen die (eerder, en nog wel tot het Avondmaal van de bruiloft van het Lam 21) genodigd 
waren, mijn maaltijd proeven zal.” (Lukas 14:16b-24) 

Alle andere leden van de Bruidsgemeente zijn getrokken uit “alle taal en volk en natie”, maar de 144.000 
zijn getrokken uit de 12 stammen Israëls. 
Door deze LEVENDE gemeenschap met de Bruidegom tijdens de Bruiloft en erna, zullen deze 144.000 
zich zodanig hebben laten heiligen door de heiligende Kracht van de Geest, dat zij in het Lichaam van 
de Bruidsgemeente zullen komen tot de “mannelijke rijpheid van Christus (= tot geestelijke volwassenheid)”, 
tot “de mate van de grootte van DE VOLHEID van Christus” (zie Efeze 4:13 22); totdat hier op aarde de 
volle heerlijkheid van Christus over hen wordt gezien: 

• “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, 
de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE op-
gaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en 
koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3) 

Het is hierom, dat deze groepering van “voortreffelijksten” uit de Bruidsgemeente van Christus in Open-
baring 12:5 de “mannelijke zoon” (letterlijk: “een zoon, een mannelijke”) wordt genoemd, die door de 
Bruidsgemeente (zie Openbaring 12:1) “gebaard wordt” (zie noot 23): 

• Openbaring 12:5 (SV), “En zij (de VROUW – zie o.a. vers 1+4+6) baarde een mannelijke zoon, die al de 
heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” 

• Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een VROUW 24, bekleed met de 
zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”  25 

Dit “baren” geeft in symboliek het moment weer wanneer deze groepering tot volle (geestelijke) rijp-
heid en kracht is gekomen. En gekomen in die staat zal onmiddellijk de “opname” volgen van deze 
144.000 (Openbaring 12:5 spreekt over “weggerukt tot God en Zijn troon”), terwijl de “opname” 26 van de 

 
21 Zie eventueel onze GRATIS studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft 

van Gods Lam” van E. van den Worm. (noot AK)  

22 Efeze 4:13, “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,” 

23 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 natuurlijke 
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus 
niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert 
zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid 
van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK) 

24 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?” van A. Klein. (noot AK)  

25 Wij willen hier eerst zon, maan, en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgen-

de vaststellen: De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste Openbaringsvorm van 
de Godheid. De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon 
van de levende God en de 2de Openbaringsvorm van de Godheid – de Centrale Figuur. De “sterren” in hun menigvuldigheid 
zijn de symbolen van 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods, die hier dienen te worden onderscheiden als 
diegenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht: 
“de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten…”. (noot AK)  

26 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?” van A. Klein. 
(noot AK)  

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
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gehele Gemeente – namelijk die van de gestorvenen na hun opstanding uit de doden (zie 1 Thessaloni-
cenzen 4:16 27), en die van de “bewaarden” van de gehele Bruidsgemeente, die in de “woestijn zullen 
zijn bewaard gedurende de Grote Verdrukking” (zie Openbaring 12:6 + 14 28) en die “in een punt des 
tijds zullen worden veranderd” (zie 1 Korinthe 15:51-52a 29) – met de laatste bazuin (zie 1 Korinthe 
15:52b en 1 Thessalonicenzen 4:16 30) zal plaatshebben, dit is nadat de “afwerking” van de 7 “fiool- of 
schaaloordelen” (uit Openbaring 16) plaatsgevonden zal hebben, bij de (zichtbare) WEDERKOMST van 
Jezus als Koning en Rechter uit de Hemel, aan het eind van de Grote Verdrukking (zie 1 Thessaloni-
cenzen 4:17 31). Zie hiervoor het volgende schema: 

 

Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie 
 

Deze 144.000 – Gods voortreffelijksten uit Jezus’ gehele Bruidsgemeente – zien wij terug in Openbaring 
14:1-5 in hun hemelse roeping: 

• “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 ge-
kocht 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 gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor 

 
27 1 Thessalonicenzen 4:16, “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.” 

28 Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedge-

maakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).” ... “En aan de vrouw 
werden twee 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 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” 

29 1 Korinthe 15:51-52a, “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 

worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin…” 

30 1 Korinthe 15:52b, “…bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de (in Hem gerechtvaardigde) doden zullen als 

onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (de levenden die overgebleven zijn, vanwege hun BEWARING tijdens de Grote 

Verdrukking) zullen veranderd worden.” 
Voor 1 Thessalonicenzen 4:16, zie noot 27. 

31 1 Thessalonicenzen 4:17, “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (vanwege de BEWARING tijdens de Grote Ver-

drukking), samen met hen (de opgestane rechtvaardigen in Christus) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de 
Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” 
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God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon 
van God.” 

Dit is NA de “wegrukking” of “opname” van deze 144.000 (“tot God en Zijn troon”): 

• “En zij (de VROUW uit vers 1) baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000), die al de heidenen zou 
hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (zie Openbaring 
12:5, SV) 

Wij weten al dat zij (de 144.000) zich zó door de Heilige Geest hebben laten HEILIGEN dat zelfs de 
VOLKOMENHEID (= geestelijke volmaaktheid) HIER OP AARDE hun deel wordt, want in de hemel zijn 
wij ALLEN “VOLKOMEN” (= volmaakt), “ONBERISPELIJK”. 
Zij vormen (straks) de “HEILANDEN” (of: “VERLOSSERS”) van Obadja 1:21, die “het bergland van Ezau” 
(beeld van de vleselijke christen) zal “richten”, die brengende tot bekering (tot het volkomen afsterven 
aan de hun nog aanklevende zondemachten – AK), waarna hun het Koninkrijk des Heren zal toevallen: 
Obadja 1:21, “Verlossers (SV: heilanden) zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oorde-
len (SV: te richten), en het koningschap zal van de HEERE zijn.” 
Zij vormen Gods INSTRUMENTEN BIJ UITNEMENDHEID om de GROTE OOGST (van zielen) van de 
SPADE-REGEN-OPWEKKING binnen te halen. Een blik op die grote oogst vormen de verzen 9-17 uit 
Openbaring 7. 
 

NOOT A. Klein 

Het plan van God met “Israël” is wel heel bijzonder: 

• Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd). 

• Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob=Israël). Deze 12 
stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”). 

• Het “huis van Israël” verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van 
Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Austra-
lië etc. (veel landen met “rood, wit en blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordij-
nen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe 
thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”). Na een aantal ge-
neraties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn. 

• De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Jo-
den (uit het “huis van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De “Bruid van 
Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”. 

• Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de VROUW uit 
Openbaring 12:1-6, 13-17), net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze VROUW baart (d.i. 
brengt – in geestelijke zin – voort) de “mannelijke zoon” (zie Openbaring 12:5). 

• Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen 
voor God en het Lam – zie Openbaring 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstamme-
lingen uit de 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer 
krachtige bediening Gods te wachten (het zijn de “heilanden” of “verlossers”  uit Obadja 1:21, SV/HSV), totdat 
de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openbaring 12:4-5). 

Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen! 
 

Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de Grote Verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openbaring 
19:14-15) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openbaring 12:5 en 19:15), tijdens 
het slagveld van Armageddon (zie Openbaring 16:16, 19:14-15  en Judas 1:14-15, waar wij lezen: “Zie, de Here 
is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”). 
 

Kort samengevat:  
We kunnen dus stellen dat de geboorte van de “mannelijke zoon” een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit 
de Gemeente (de Bruidsgemeente van “wijze maagden” wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen 
voortkomen, als vrucht van het werk van de Heilige Geest in haar. Misschien dat er voor sommigen van u 
nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeen-
te in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn 
Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en “gemeenschap” (met Jezus als Bruidegom), nu 
eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want… zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is (en met Bruid 
worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeen-
te), zo is er ook in geestelijke zin vrucht (en in dit geval: meerdere “vruchten”, namelijk: de 144.000 mannelij-
ke zonen). 

 

Openbaring 7 vers 9-17, “Hierna zag ik (= Johannes) 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, be-
kleed 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 
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ter aarde en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dank-
zegging, 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: De-
zen 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 (SV: zal hen 
overschaduwen). 16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen 
treffen. 17 Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden 
(SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen.” 
Het betreft hier een blik op die grote oogst, namelijk dat gedeelte van de oogst, die van de ontelbaren, 
die uit de “grote verdrukking” zullen komen. In de GROTE VERDRUKKING zullen zij HONGER en 
DORST lijden (zie vers 16), omdat zij daar niets kunnen kopen, daar zij het merkteken van de antichrist 
(bewust) niet zullen willen ontvangen: 

• “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 (duivelse, door de antichrist verplichte) merkteken heeft, of de naam van het beest of 
het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17) 

Ook ondervonden zij HITTEGOLVEN (zie Openbaring 7:16) als een OORDEEL VAN GOD over de anti-
christelijke wereld, waarin zij (helaas nog) moesten leven (omdat zij niet gereed waren bij Jezus’ komst 
als Bruidegom, tevens ter BEWARING voor de grote verdrukking), waarbij zij uiteindelijk als MARTELA-
REN zullen sterven onder de moordende hand van de antichrist. 
Maar hier, in Openbaring 7:16-17,  worden zij vertroost, en STAAN ZIJ VOOR GODS TROON en DIE-
NEN HEM DAG EN NACHT IN ZIJN TEMPEL in hun LANGE WITTE KLEDEREN, wit gewassen in het 
bloed van het Lam. Wij zien hier dat deze groep van MARTELAREN een BIJZONDERE PLAATS heeft 
in Gods hart (zie Openbaring 7:14-17). 

 
Einde hoofdstuk 7 van Openbaring – wordt vervolgd 
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Jezus Christus en Dien gekruisigd 
https://www.eindtijdbode.nl 

 

Wij hebben in de loop der jaren al eerder 2 GRATIS 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 Bij-

belleraar 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. 

 

https://www.eindtijdbode.nl/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2014/12/15/boekbespreking-56-dingen-die-met-haast-geschieden-moeten-uitleg-boek-openbaring/

