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Hoofdstuk 19 

De inleiding tot het grote 1000-jarig Rijk van Christus 
Triomfklanken vanwege Christus’ overwinning over het Babylonisme 
Het laatste vers van Openbaring 18 geeft de verschrikkelijke toestand weer waarin de, uit de Schriftuurlijke waar-
heid weggevallen, gelovigen (en dat zijn allen, die het Babylonische stelsel/systeem van de laatste dagen zullen 
hebben omhelsd) zich straks zullen bevinden: 

• “En HET BLOED VAN PROFETEN en HEILIGEN en van ALLEN DIE GESLACHT ZIJN OP DE AARDE, is in 
deze stad (Babylon – zie Openb. 18:21) gevonden.” (Openb. 18:24) 

Voorwaar, een godsdienst zonder God is het meest gruwelijke, dat wij ons kunnen indenken, en tegelijkertijd de 
meest onverzoenlijke openbaarmaking. God verhoede, dat wij ons tot zoiets zullen lenen (laten verleiden). Verbon-
den met Christus, tot het einde toe, maakt dat wij onszelf zullen bewaren in alle REINHEID, net zoals dit een 
maagd betaamt ten opzichte van haar bruidegom. Dan zullen wij ook nooit komen onder de alles-verdervende in-
vloed van het nù al werkzame “Babylonisme”. 
Dat de Here ons allen hierin en hiertoe Zijn onmisbare genade zal schenken, blijft onze bede! Amen. 
Wonderheerlijk en liefelijk zijn de tonelen waarmee het 19de hoofdstuk opent… “De oordelen van Gods voorzienig-
heid”: de méér verborgene, zoals de zegels, de méér openlijke en mensen tot bekering roepende, zoals de bazui-
nen, en de Goddelijke wraak uitoefenende, zoals de schalen (fiolen), hebben alle hun loop – naar Gods Eeuwig 
voornemen – beëindigd. Aan alle oordelen is dan een einde gekomen; en dat grote Babylon, zichzelf “bruid van 
Christus” noemende, is geoordeeld en voor altijd verdwenen. 
Wij leven in een tijd van de wereldgeschiedenis waarin wij een herhaling van deze gruwel beleven. Ook in ònze 
dagen duiken hier en daar “bewegingen” op, die zich dezelfde “luxe” veroorloven, door te proclameren dat 
“zij alléén de bruid van Christus zijn”; dat “zij alléén door de Grote Baas uitverkoren zijn”. En zij doen dit 
met die satanische zelfverzekerdheid, waarmee en waardoor zo velen worden verleid en misleid. Hoe doet dit ons 
aan de volgende waarschuwing denken: “Zij zijn het die scheuringen veroorzaken (SV: die zichzelf afscheiden), natuur-
lijke mensen, die de Geest (van God) niet hebben.” 1 (Judas 1:19) 
De ondergang van dit Babylonisme maakt, dat de “de verborgenheid der ongerechtigheid” 2 (zie 2 Thess. 2:7, SV), 
welke zo vele eeuwen lang de hemel belasterde en de aarde verdierf, tegelijkertijd wordt weggenomen. Datgene, 
wat de Here God in Zijn grote liefde verhinderde om die wonderheerlijke dingen en zaken, welke Hij in Zijn Vader-
hart voor Zijn kinderen heeft, ten volle te openbaren, is weggedaan. De hemelbewoners kunnen nu, als eersten, 
aan hun intense vreugde de vrije loop geven. Met de beschrijving van deze hemelse blijdschap begint dit 19de 
hoofdstuk. 
 
Vers 1: “En HIERNA hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, 
de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.” 
De weg tot de openbaring van het grote “heilsgeheim”, van deze heerlijkheid en van de macht des Heren, is nu ge-
baand, want direct daarop volgend lezen wij: 
 
Vers 2: “Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aar-
de te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar (letterlijk: uit 
haar hand) gewroken heeft.” 
Johannes, de ziener te Patmos (zie Openb. 1:9-10), hoorde eerst die “luide stem…” (vergelijk dit met de volgende Bij-
belteksten: Openbaring 1:15 en 14:2). Het is die onweerstaanbare almachtige “donderstem” waarvan wij ook lezen 
in de volgende Schriftplaatsen: Openbaring 4:5, 6:1, 8:5, 11:19, 16:18, en ook in Exodus 19:16 en 20:18. Ook wor-
den wij herinnerd aan die “zeven donderslagen” 3 van Openbaring 10:3-4. Deze alle zijn gehoord tot verheerlij-
king van de Here God, de Almachtige, de Soevereine Koning der koningen. En daar is reden te over voor deze 
verheerlijking. 
De “grote hoer” was een buitengewoon hardnekkig obstakel, een duivelse verhindering, voor de uitstorting van 
Gods vol-heerlijke zegeningen; niet alleen omdat zij vol ongerechtigheid was, maar bovenal omdat zij zichzelf de 
“naam van heilig en waarachtig” aanmatigde, terwijl zij in werkelijkheid de genade en de waarheid in Jezus Chris-
tus, in èlk opzicht, had verkracht en bedorven…; hardnekkig, volhardend en stelselmatig! 
Deze verloochening van Christus werd door haar tot het bittere einde volgehouden, niettegenstaande zij het uiter-
lijke symbool van Zijn Kruis hoog verhief en overal ten tonele bracht (voerde). 
Alles wat de Here God als oordeel had uitgesproken over mens en wereld had zij verworpen. Zij had Christus met 
het verdoemelijke vlees en met de aarde verbonden, zoekende schatten en heerlijkheid van beneden. Waar de He-
re, door Zijn Evangelie, leven en onverderfelijkheid aan het licht had gebracht, daar had zij – door ten hemel 
schreiende ongerechtigheid – de mensheid in grotere onwetendheid en in de diepste ellende gestort, door hen in 
de verderfelijkste dwalingen te verstrikken… lerende dat elke gave van God – ja, zelfs de zaligheid – voor geld te 
verkrijgen was! Zodoende werden veler zielen in slaap gewiegd, en hen werd verzekerd dat alles tot een goed ein-
de zou komen en dat voor hen de Here geenszins ten oordeel zou verschijnen. Voor zo verre zij dit vermocht, en 

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

2 Zie eventueel onze GRATIS studie: “De verborgen ONgerechtigheid” van CJH Theys. (noot AK) 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie: “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/ongerechtigheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/donderslagen.pdf
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alle middelen daartoe medewerkten, heeft zij de stromen van (geestelijke) zegen tegengehouden. Doch Gods 
waarachtige en rechtvaardige oordelen hebben haar tenslotte terneer geworpen. 
Daarom lezen wij hier, in deze beginverzen van hoofdstuk 19, dat de hemel nu vol vreugde is en horen wij “de wo-
ningen Gods” weerklinken van het gejuich van al die hemelbewoners. 
Dit komt des te meer tot uiting als wij bedenken dat het “zogenaamde godsdienstige Babylonisme” – gedragen, ge-
steund, voortgestuwd en beschermd door het “politieke Babylonisme” – het slechts voor een bepaalde tijd heeft 
kunnen uithouden; en wel tot dat ogenblik in de afwikkeling van Gods raadsplan, waarop dit laatste (d.i. het politieke 
Babylonisme) het eerste (d.i. het godsdienstige Babylonisme) ten val brengt en zódoende de wereldwijde aanbidding van 
het beest en van de draak kon beginnen. Nog zien wij vandaag de dag (let op: geschreven rond 1970 – AK) de uiteinde-
lijke vorm van beide niet, omdat “het profetisch uur ervan” nog niet is gekomen; maar alles wat nodig is voor sterke 
ontplooiing, welke moet leiden tot de openbaring, is heden ten dage reeds aanwezig. De Heilige Geest zal meer en 
meer openbaren, naar mate de tijd zich ten einde spoedt. 
De hemelse vreugde uit zich in het, voor de 2de maal, uitroepen van: “Halleluja”! 
 
Vers 3: “En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.” 
Van die juichende “hemelbewoners” worden nu (zie vers 4) “de 24 ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende we-
zens)” in het bijzonder vermeld. Zij hebben inzicht in de gedachten en de gezindheid van Christus, en allen zijn min 
of meer verbonden met de oordelen Gods in Zijn voorzienigheid. Vandaar dan ook, dat wij lezen: 
 
Vers 4: “En de 24 ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de 
troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!” 
Daarna worden allen, die in de hemel zijn, opgeroepen om de Here God te loven en te prijzen, met deze woorden: 
 
Vers 5: “En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, 
kleinen en groten!” 
 
Vers 6: “En ik hoorde zoiets als een geluid (SV: als een stem) van een grote menigte en als een gedruis (SV: als een 
stem) van vele wateren en een geluid als (SV: als een stem) van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de al-
machtige God, is Koning geworden.” 
De almachtige God is het, Die op de troon gezeten is en Hij wordt geprezen. Straks, wanneer het Koninkrijk door 
de Vader aan de Zoon wordt gegeven (wat ons in het vervolg van deze studie wordt getoond…) zal de Zoon alle 
oordeel vellen, omdat alsdan de Vader, Die niemand oordeelt, AL HET OORDEEL de Zoon heeft gegeven; want in 
de bedeling van de volheid der tijden zal de Vader-God alles onder één Hoofd tezamen brengen IN CHRISTUS; 
wat in de hemel en wat op de aarde is (zie Efeze 1:10). Het is immers de zalige en enige Heerser, de Koning aller 
eeuwen, Die te Zijner tijd de verschijning van onze Here Jezus Christus zal vertonen. Alles gaat dus uit van God, 
de Vader… Amen. 
Het ogenblik is aangebroken, dat de Here God Zijn beloften vervullen en Zijn plannen volvoeren zal. Hij staat nu 
gereed, om Christus, de Zoon Zijner eeuwige liefde, als Hoofd en Here van alle dingen, beide die in de hemel en 
die op de aarde zijn, te verheerlijken. Alle koninkrijken der aarde zullen Hem gegeven en alle vijanden aan Zijn 
voeten onderworpen worden… Vandaar die GROTE, STERKE “stem…” (SV) van dit 6de vers. De God van hemel en 
aarde, de Schepper van alle dingen, Die Zich aan Abraham als de Almachtige, en aan Israël als de Here, JaH-
WeH, openbaarde, aanvaardt Zijn Koninklijke Heerschappij. Hij zal, zoals in het vervolg van deze studie wordt 
aangetoond en door de apostelen werd voorzegd, de Erfgenaam van alle dingen, onze Here Jezus Christus, de 
teugels van alle bewind in handen geven. Maar, voordat dit gaat gebeuren wordt ons de Bruiloft van het Lam be-
schreven. 
 

De Bruiloft van het Lam van God 
Hemelse blijdschap en aanbidding wordt gekend vanwege “de Bruiloft van het Lam” (zie vers 8)! Hoe tegengesteld is 
dit alles, als wij denken aan “het oordeel over de grote hoer” (zie vers 2). Deze Bruiloft (van het Lam) heeft straks plaats 
onder het 7de zegel! 4 Alvorens verder te gaan, nog even de volgende opmerking: De hier, in vers 4, genoemde “24 
ouderlingen” (of: oudsten) komen hier voor de laatste maal voor; wat hoogst merkwaardig is. 
In hoofdstuk 4 en 5 (van Openbaring) zagen wij hen voor de eerste keer rondom de troon van God en van het Lam; 
gedurende de oordelen, die over de aarde werden uitgestort, zagen wij hen telkens in de hemel – in ongestoorde, 
sirene rust en volmaakt geluk – de (ver)schrikkelijke tonelen, waarvan de aarde getuige was, aanschouwende. 
Thans echter verandert de voorstelling in de werkelijkheid… De Bruiloft van het Lam 5 moet nu gevierd worden. 
Daarom wordt er niet langer van deze 24 oudsten gesproken, maar “de Bruid van het Lam” treedt nu zelf ten tone-
le, en al de heiligen in de hemel volgen de Here, en straks verschijnen zij met Hem op aarde. 

 
4 Zie eventueel onze GRATIS studie “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL” hoofdstuk 8 van deze ‘vers voor vers’ studie 

van het Boek Openbaring, met de titel: “De bazuinen gaan klinken”. Lees vooral de uitleg bij vers 1 en 2 van Openbaring 8, 
waar onder andere staat vermeld: “Let hierbij op, dat deze 7 engelen met hun 7 bazuinen na het openen van het 7de zegel te 
voorschijn kwamen,…” … “Wanneer wij ons realiseren, dat wij hier te maken hebben met de opening van het 7de en laatste ze-
gel, en dat er grote gebeurtenissen op komst zijn; zó gróót, dat allen in de hemel de grootste stilte in acht nemen, dan moet dit 
ons toch wel overtuigen, dat er hier iets zéér bijzonders plaats heeft!” (noot AK) 

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

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring8.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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Voor déze Bruiloft (van het Lam) verwijzen wij naar Openbaring 8:1 (zie de uitleg hiervan bij noot 4); en de Bruid wordt ge-
openbaard in Openbaring 12:1. 6 Essentiële voorbereidingen worden getroffen… 
 
Vers 7-9: “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want DE BRUILOFT VAN HET LAM 
IS GEKOMEN en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt (d.i. zich toebereid). En het is haar gegeven zich met smet-
teloos en blinkend fijn linnen (SV: fijn lijnwaad) te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: rechtvaardig-
makingen) van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de brui-
loft van het Lam. 7 En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” 
Christus kan Zijn Koninkrijk niet in bezit nemen voordat Zijn vrouw zich heeft toebereid. Hij wil haar met Zich “ver-
enigd zien” en in de “meest innige gemeenschap van Bruid en Bruidegom” 8 gevonden worden in heerlijkheid. En 
wanneer Hij IN en DOOR haar Zijn heerlijkheid zal openbaren, wil Hij, dat de wereld, die Zijn Bruidsgemeente 
heeft veracht en verworpen, zal weten, dat de Vader al de Zijnen liefheeft, gelijk Hij Christus, de Hemelbruidegom, 
Zelf liefheeft. Hij zal haar alsdan haar deel geven aan/van Zijn macht en heerschappij, want zij zal met Hem de we-
reld en de engelen oordelen; en als Hij zal worden geopenbaard in heerlijkheid, dan zal zij ook mèt Hem geopen-
baard worden in diezelfde heerlijkheid. Man en vrouw zijn één – Bruidegom en Bruid zijn een eenheid. De Here Je-
zus heeft dit zo (ont)roerend schoon gezegd in Zijn Hogepriesterlijk Gebed in Johannes 17 vers 22-24: “En Ik heb 
hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, 
opdat zij volmaakt één zijn en OPDAT DE WERELD ERKENT dat U Mij gezonden hebt en HEN LIEFGEHAD 
HEBT, ZOALS U MIJ HEBT LIEFGEHAD. Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, 
opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de 
wereld.” Amen. 
De Bruiloft van het Lam zal voor allen – voor hen die in de hemel, en voor hen die in de wereld zijn – DE OPEN-
BARING VAN DEZE (Goddelijke) LIEFDE ZIJN. Pas NA het vreselijke oordeel over Babylon, wordt deze Bruiloft van 
het Lam gevierd. Wij zien het grote onderscheid en de tegenstelling tussen “Babylon, (beeld van) de heerlijkheid van 
de wereld”, en “de Gemeente, die met en voor Christus geleden heeft” en door de wereld (het Babylonisme) is ver-
volgd geworden, doch nu met Jezus wordt verheerlijkt. De Schrift spreekt wel van de “BRUILOFT VAN HET LAM”, 
maar niet van die van de Bruid! Van DE GEMEENTE wordt alleen als BRUID van Christus gesproken in het Boek 
Openbaring, namelijk in Openbaring 21:9 en 22:17. Vergelijkenderwijs wordt er ook nog in Johannes 3:29a over de 
Bruid gesproken: “Wie de BRUID heeft, is de Bruidegom.” 
In het Hooglied wordt niet de Gemeente, maar de Sulamith als Bruid voorgesteld. 9 De Bruid van het Lam wordt 
straks (na de bruiloft, ofwel na de huwelijksvoltrekking) DE VROUW van het Lam. Dit wordt ons duidelijk verteld in vers 7 
(van Openbaring 19), en het ogenblik daartoe is dan ook gekomen. Zolang de zich noemende bruid van Christus, DE 
VALSE VROUW EN GROTE HOER, nog niet geoordeeld was, kon er van het openlijk optreden van de WARE 
BRUID als DE VROUW VAN HET LAM geen sprake zijn. Nadat echter “de grote hoer” geoordeeld is (zie Openb. 
19:2), en de Here God op het punt staat Zijn Zoon de macht over alle dingen in handen te geven, en Hem als de 
Koning der koningen en Here der heren te verheerlijken, is het profetisch ogenblik aangebroken, dat deze Bruiloft 
van het Lam kan worden gevierd. 
Toen de Here God in het toenmalige Paradijs de vrouw geformeerd had, bracht Hij haar tot Adam; stelde Hij haar 
voor Adam. Ditzelfde zal de Here Jezus Christus doen met de Bruidsgemeente. De apostel Paulus leert ons dit in 
Efeze 5. Daar wordt ons verteld dat Christus de Gemeente heeft liefgehad, en Zichzelf voor haar heeft overgege-
ven. Hij heiligde haar, haar reinigende door de wassing met het badwater van het Woord… en zo zal Hij haar voor 
Zich stellen, verheerlijkt met dezelfde heerlijkheid, die Hijzelf heeft als de Opgewekte en Verheerlijkte, zonder vlek 
of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk (zie Ef. 5:22-27). Het “zichzelf toebereiden” vinden wij zo 
duidelijk omschreven in Psalm 45:10-15; en het hemelse, Goddelijke karakter van de Bruidsgemeente wordt daarin 
duidelijk aangetoond. Jezus – als de hemelse Bruidegom – vraagt, zoekt en vindt een Bruid, die Hij van de aarde 
heeft gekocht met Zijn eigen Bloed en aan wie Hij Zijn Goddelijke Natuur deelachtig heeft doen worden. 10 
Om haar (de Bruid of Bruidsgemeente) te redden en in Zijn heerlijkheid te brengen, moest Hij eerst sterven en vervol-
gens opstaan uit de doden; zó kan zij derhalve geen LEVENDE Christus bezitten, dan door te participeren in (d.i. 
deel te hebben aan) Zijn opstanding. De verrezen Christus is verheerlijkt aan Gods rechterhand. 
Zolang de Bruidsgemeente nog op aarde is, in de wereld, moet zij lijden, en wij kunnen dit niet anders zien dan als 
volgt: Een levendgemaakte geest in een lichaam dat nog niet gekomen is tot de zo noodzakelijke GEESTELIJKE 
VOLHEID, kan in deze zonden-zieke wereld niets anders vinden dan “lijden”. Doch, hij (of zij) ervaart tòch de ver-
wachting van Zijn heerlijkheid. 

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

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

van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft”, van E. van den Worm. (noot AK) 

8 Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat deze gemeenschap tussen Bruid en Bruidegom LETTERLIJK 

bedoeld wordt, maar dat zal natuurlijk IN GEESTELIJKE ZIN zijn. In geestelijke zin zijn ze waarlijk één: een geestelijke eenheid, 
één in gedachten, woorden, doen en laten! 
Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de 
klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), 
en die dan denken zo Gods plan te volbrengen. Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN!! (noot AK) 

9 Zie eventueel onze GRATIS studie: “Beschouwingen over het boek Hooglied” van H. Siliakus. (noot AK) 

10 Zie eventueel onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie “Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus; Over Jezus, de 

Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hooglied.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
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De hemelse Bruidegom komt om Zijn geliefde Bruid – die eerst is “aangenomen” (volgens Lukas 17:34-36) en daarna 
weggenomen 11 en gebracht op de haar, vanwege Gods voorzieningen, toekomende plaats (zie Openb. 12:6 en 14) – 
te doen delen in al Zijn heerlijkheid, en wel zó, dat zij in de meest innige verbintenis (gemeenschap) de Vrouw van 
het Lam wordt, Die alles in allen vervult. Glorie voor het Lam! 
Iedere waarachtige gelovige weet, door het onderwijs van Gods Woord, dat er niet eerder kan worden gesproken 
van “Bruidsgemeente” of allen, die hiertoe zullen behoren, zullen eerst gekomen moeten zijn “tot de eenheid 
van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (in geestelijke zin) volwassen man, tot de maat van 
de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). 
Het straks behoren tot “DE BRUID VAN CHRISTUS” komt Schriftuurlijk neer op: “TO BE OR NOT TO BE”. Jezus’ 
gelijkenis (van de “10 maagden”) in Mattheüs 25 geeft de strekking en kern zeer duidelijk weer. 12 
 

Wat dienen wij te verstaan onder de rechtvaardigmakingen van de heiligen? 
Gods Woord rept in dit verband enkel van: “FIJN LIJNWAAD” (tenminste, in de StatenVertaling). De (Engelse) “Amplified 
Version” spreekt in dit opzicht van: “the upright, just and godly living (deeds, conduct) and right standing with God”. 
Naar onze mening kunnen wij dit alles baseren op hetgeen geschreven staat in Kolossenzen 3 vers 1-17: 

• “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rech-
terhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven (d.i. 
afgestorven aan en dus verlost van uw oude leven en natuur) en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer 
Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de 
hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen 
hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, 
woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens 
met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, 
overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, be-
snedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan, 
als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nede-
righeid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand an-
ders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de lief-
de aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in 
één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in 
alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing 
voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam 
van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 

Alléén degenen die voldoen aan deze eis van God, zullen deelnemen aan “de maaltijd van de bruiloft van het 
Lam”; alleen zij behoren tot de “geroepenen”; alléén zij zullen straks het vereiste “Bruiloftskleed” (SV) aan hebben 
(lees Mattheüs 22: “De gelijkenis van de koninklijke bruiloft”); 13 en van hen wordt gesproken als “(welgeluk)zaligen” 
(zie Openb. 19:9 – In de Engelse KJV staat “blessed”, dat is “gezegend, gelukzalig” – AK). Déze “bruiloft van het Lam” wordt – 
overigens geheel in overeenstemming met het doel van het Boek Openbaring – niet zo uitvoerig beschreven als wij 
wel zouden willen, maar eenvoudig “als feit” vermeld. Het Boek Openbaring houdt zich niet bezig met de beschrij-
ving van de heerlijkheid in het Vaderhuis, maar wel met de rechtvaardige wegen van God, Zijn eminente (d.i. voortref-
felijke) leiding, en met de oprichting van het beloofde Koninkrijk en het einde aller dingen, wanneer God “alles in al” 
zal zijn. 
Naar onze mening is daarom dan ook het welgelukzalig prijzen van allen – die geroepen zijn tot de maaltijd van de 
bruiloft van het Lam, alles wat ons meegedeeld wordt over deze gebeurtenis – welke de hemel en al zijn bewoners 
met ONUITSPREKELIJKE VREUGDE vervult. Het betekent een deelnemen (deelhebben) aan “het avondmaal van 
de bruiloft van het Lam”, dat straks vergezeld zal gaan met de “inauguratie” ten tijde van Zijn verschijning en van 
Zijn Koninkrijk. Dat wij in dit verband ook de volgende Schriftplaatsen zullen onderzoeken: Mattheüs 26:29, Markus 
14:25 en Lukas 22:16-18. Wij leren (via de hiervoor genoemde verzen) verstaan, dat het dan de eerste keer zal zijn dat 
de Zoon van God “de drinkbeker nieuw zal drinken”, sinds de nacht waarin Hij verraden werd! Hijzelf heeft vurig 
naar dit ogenblik verlangd (zie Lukas 22:15-16) en zo doen allen, die Zijn verschijning liefhebben! 
Op zeer plechtige wijze wordt nu de mededeling, het verslag, aangaande deze “bruiloft van het Lam” besloten. Wij 
herhalen: “Dit zijn de waarachtige woorden van God” (Openb. 19:9b). 
Dergelijke verzekeringen (die meedelen dat iets een feit en dus zeker is) worden in het Boek Openbaring vele malen ge-
vonden. De Here God heeft voorzien dat de duivel op alle mogelijke manieren zou trachten het profetisch Woord 
van zijn kracht en invloed – tot zaligheid – te beroven door de harten van vele gelovigen onverschillig aangaande 
dit profetisch Woord te maken. Het is de duivel en satan die hen, bij voortduring, influistert: “Het Boek Openbaring 
is een onbegrijpelijk boek vol van symbolische taferelen, die helemaal geen st ichting voor de ziel inhouden… het is 
daarom maar beter, om het niet te lezen noch om zich er in te verdiepen.” Dit is de taal van de grote verleider. 

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

12 Zie eventueel onze GRATIS studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid 

van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van A. Klein/E. van den 
Worm. (noot AK) 

13 Lees naast Mattheüs 22 ook nog de “Gelijkenis van het grote avondmaal” in Lukas 14:15-24. Zie ook nog de studieverwijzing 

bij noot 7. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgmaagd.pdf
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Doch de Here God roept ons toe: “Dit zijn de waarachtige woorden van God”, zoals ook in het begin van dit Boek 
gezegd werd: “(Welgeluk)Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen 
wat daarin geschreven staat,…” (Openb. 1:3). 
Voorwaar, indien wij maar een weinig zouden hebben leren verstaan van “het doel” en “de betekenis” van al deze 
visioenen (in feite: één machtig visioen), zo zouden wij in dezelve al een schat van vertroosting, versterking en in-
spiratie hebben gevonden, welke ons met volharding en lijdzaamheid doen lopen in de loopbaan, die vóór ons ligt. 
De uiteindelijke overwinning van onze Here en Heiland over alle boze machten, en onze verheerlijking met Chris-
tus, vervult onze ziel nù al met onuitsprekelijke vreugde; en stelt ons nù al in staat om “onze lichte verdrukking, die 
van korte duur is” (zie 2 Kor. 4:17a) te verdragen… om “als een goed soldaat van Jezus Christus, verdrukkingen te 
lijden” (zie 2 Tim. 2:3), en om ons verder “niet te verwonderen, noch ons druk te maken over de hitte van de ver-
drukking, die tot beproeving dient” (zie 1 Petr. 4:12). Halleluja! 
Onder de alles-overweldigende indruk van deze mededelingen, valt Johannes, de apostel van Jezus Christus, aan 
de voeten van de engel neer, om hem te aanbidden. Maar, in het volgende vers lezen we dat hij terstond wordt te-
ruggewezen: 
 

Vers 10: “En ik (Johannes) viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat 
niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. AANBID 
God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” 
Hoogst merkwaardige woorden! Welk verschil er ook bestond tussen de bediening van degene die tot Johannes 
deze woorden sprak, en de bediening aan de apostel toevertrouwd, zo is er tòch overeenstemming, en wel daarin, 
dat zij beiden in de dienst des Heren stonden, en daarom in dat opzicht elkaars gelijke waren. Ja, meer nog, hij (de 
boodschapper) was Johannes’ “mededienstknecht”,… een sterfelijk wezen, die “het getuigenis van Jezus” heeft én 
“de geest der profetie”. 
Wij doen er goed aan om nu Handelingen 10:25-26 te bestuderen voor zover het de “vermaning” (om alleen God te 
aanbidden) aangaat, en Judas 1:14-15, voor zover het de laatst bedoelde kenmerken (de geest van profetie) betreft. 

• “En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en 
hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens.” (Hand. 10:25-26) 

• “Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen 
met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te 
wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden 
die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (Judas 1:14-15) 

De Schriftopenbaring leert ons, dat aan Henoch “de openbaring van de laatste dagen en die van de wederkomst” is 
toevertrouwd. In algemene zin kunnen wij concluderen dat de ware, van zijn Meester afhankelijke dienstknecht zich 
verheugt in alle werk – hoe gering of hoe belangrijk ook – door zijn Meester hem opgedragen. Niet in de belang-
rijkheid van zijn bediening, maar in de goedkeuring van zijn Meester, vindt de ware dienstknecht zijn 
vreugde en zijn eer! Amen. 
 

De Wederkomst van Christus als Koning en Rechter 
Een ander toneel volgt nu. Maar, eerst willen wij het hebben over verschillende belangrijke punten met betrekking 
tot onze gezegende Here en Hemelbruidegom, Jezus Christus: 
1.  Zijn Autoriteit 

a)  “Zaad (nageslacht) van David”  Zie Romeinen 1:3 (SV) 
b)  “Zijn koninklijke afstamming”  Zie Mattheüs 1:1+6 
c)  “Zaad (nageslacht) van de vrouw”  Zie Genesis 3:15 (SV), Jesaja 7:14, Jeremia 31:22 en Mattheüs 1:21-25 
d)  “De wettelijke lijn”  Zie Lukas 3:23-38 (Jezus’ geslachtsregister) 

2.  Zijn Bekwaamheid 
Zie Jesaja 9:5-6 en Mattheüs 28:18 

3.  Zijn Rechtvaardigheid 
Zie Psalm 98:9 

4.  Zijn Soevereiniteit 
Zie Openbaring 12:5 en 1 Korinthe 15:25 

5.  Zijn Algemeenheid (in de zin van: Zijn bekend zijn en gekend worden). 
Zie Jeremia 31:34a 

En Hij, Wie al deze dingen aangaan (betreffen), is Degene, Die klaar staat om RECHT en GERECHTIGHEID uit te 
oefenen op de aarde. De beschrijving hiervan kunnen wij in drieën verdelen: 

• ten eerste: de Rechter van de gehele aarde wordt ons voorgesteld met de Hem volgende legermachten; 

• ten tweede: de luide roep tot de vogels van/in de hemel om aan de grote maaltijd Gods deel te nemen wordt 
gehoord; en 

• ten derde: de uitoefening van het oordeel zelf heeft plaats. 
 

Vers 11a: “En ik zag de hemel geopend,…” 
Zo begint Johannes, de ziener te Patmos, zijn mededeling. In Openbaring 4:1 lezen we dat er “een deur” in de he-
mel geopend was; maar nù is die hemel zelf geopend. Dit herinnert ons aan diezelfde geopende hemel toen Jezus, 
de Zoon des mensen en de Zoon van God, de Geliefde van de Vader, op aarde vertoefde,… dezelfde geopende 
hemel toen Stefanus, de eerste martelaar van de Gemeente, Jezus zag staan aan Gods rechterhand (zie Hand. 
7:55). Nu is die hemel geopend om aan Johannes de Zoon des mensen te tonen als Opperste Rechter van de ge-
hele aarde, Die met macht en heerlijkheid verschijnt… 
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Drie dingen, aangaande de komende JEZUS–MESSIAS–KONING–RECHTER, waaraan alle aandacht moet wor-
den besteed. Deze zijn: 
 

1. Zijn Bruiloft (zie Openbaring 19:7-10). 
a)  De intense blijdschap: “Laten wij blij zijn en ons verheugen…” (vers 7a). 
b)  Het gereed-zijn:  “…de Bruiloft van het Lam is gekomen…” (vers 7b). 
c)  De bereidheid:  “…Zijn Vrouw heeft zich gereedgemaakt (SV: (toe)bereid)” (vers 7c). 
d)  De Gerechtigheid:  “En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, 

want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen” (vers 8). 
ATTENTIE:  Wanneer dit profetisch ogenblik zal zijn aan gebroken, is iedere heilige zijn/haar eigen “kleerma-

ker” geweest, want het bruiloftskleed dat hij/zij straks zal dragen zal de “uitkomst” (het “gevolg”, de 
“vrucht”) zijn van zijn/haar eigen “daden” (handel en wandel) hier op aarde! 

e)  De verzekerdheid: “Dit zijn de waarachtige woorden van God” (vers 9b). 
2. Zijn Manifestatie (zie Openbaring 19:11-16). Jezus Christus komt straks als: 

a)  Rechter:  “…en Hij oordeelt…” (vers 11b). 
b)  Overste Leidsman:  “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden…” (vers 14a). Vergelijk dit 

met Hebreeën 2:10! 
c)  Overwinnaar:  “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou 

slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede)” (vers 15a). 
NOOT:  Dit “zwaard” is het symbool van het Woord van God (levend of geschreven!). Vergelijk één en ander 

met Johannes 1:1 en Efeze 6:17. 
3. Zijn Heerschappij (zie Openbaring 19:17-21). 

a)  De uitnodiging van de Engel:  “…bij de zon staan…” (vers 17a). 

b)  De beklemming van de antichrist en de valse profeet:  “…bijeenverzameld om oorlog te voeren...” (vers 19a). 

c)  De verontwaardiging en wraak van de Almachtige:  “En de overigen 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.” (vers 21). 

Jezus’ wederkomst, beschreven in Openbaring 19:11-21, wordt ingeluid met de volgende woorden: 
 
Vers 11b: “…en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt 
en voert oorlog in gerechtigheid.” 
Deze 2de Komst is een “persoonlijke en zichtbare” (zie Openb. 19:11-16). Zij is de climax van het Boek Openbaring 
(lees Openb. 1:7) en van Gods Plan der eeuwen. Hij heeft Zelf gezegd: “Ik zal weder komen”, en Zijn belofte is ge-
wis en zeker (zie Joh. 14:3). 
Het “paard” in Bijbelse profetie is altijd het symbool van een macht en van een krachtige geestesstroming, die in 
betrekking staat tot de aarde (wereld). Hier zien wij een WIT paard, wat spreekt van de OVERWINNING DER GE-
RECHTIGHEID. De voorstelling hiervan is vanzelfsprekend “zinnebeeldig” (d.i. symbolisch). 
Niemand anders dan Christus alleen draagt de namen “Getrouw” en “Waarachtig”. Hij is dit in elk opzicht, in 
alle omstandigheden, en tot iedere prijs. Getrouw in het getuigenis van gerechtigheid, getrouw tot in de dood en tot 
verheerlijking van God, de Vader; en Hij zal getrouw zijn en waarachtig in de algehele vervulling van al Gods 
raadsbesluiten; niet alleen ten aanzien van Zijn volk op aarde, maar óók van allen, die in de hemel zijn. 
Als “de Heilige en Waarachtige” verbindt Hij Zich met de heiligen in Filadelfia (zie Openb. 3:7-13), waaraan zij (de 
(gelovigen) in deze wereld, vol leugen en bedrog, zo zeer behoefte hebben (en hadden). 
Hier echter komt Hij als “DE GETROUWE EN WAARACHTIGE”... ter vervulling van Gods raadsbesluiten – om de 
wereld te oordelen. Hij verschijnt (bij Zijn wederkomst) dus niet om te dienen en Zijn leven over te geven (dat is voor-
goed voorbij!), maar om “te oordelen en om oorlog te voeren in gerechtigheid”. Glorie voor God! 
In dit verband kon Johannes Hem niet beter uitbeelden, geen beter “portret” van Hem geven, dan hij gedaan heeft 
met de volgende bewoordingen: 
 
Vers 12-13: “En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij 
had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed ge-
doopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God.” 
Dergelijke “ogen” duiden op een alles-doordringende en alles-beoordelende macht van gericht; en dergelijke “dia-
demen” of “koninklijke hoeden” spreken van Zijn onbegrensde autoriteit, macht en heerschappij. 
Wij hebben hier te maken met Dezelfde Overwinnaar, Die te midden van de gouden kandelaren staat (zie Openb. 
1:12-18). Hij is dezelfde Ruiter als Die in het 6de hoofdstuk van Openbaring. 14 Dáár (in Openbaring 6:2) trok Hij uit om te 
overwinnen, en hier (in Openbaring 19) wordt Hij gezien in Zijn uiteindelijke overwinning. Hoe bonst ons hart en slaat 
onze pols bij het lezen van en mediteren over deze grootse beschrijving van de Koning van ons hart! Halleluja, 
Hem en Hem alleen zij álle heerlijkheid en macht! 
Hij is de Vorst des Vredes (ofwel: DE Vredevorst), gevolgd door Zijn heiligen, en is gereed om voorgoed een einde te 
maken aan alle ongerechtigheden (al het heersende kwaad). Die Naam, die niemand anders kent dan Hijzelf, 
spreekt van Zijn essentiële heerlijkheid welke Hij bij de Vader had vóór de grondlegging van deze wereld, en als de 
Eeuwige Zoon, op grond van de Schriftuurlijke waarheid dat “niemand de Vader kent dan de Zoon” (zie Matth. 11:27). 
De verborgenheid van Zijn Goddelijke Persoonlijkheid gaat alle verstand te boven! Amen.  

 
14 Zie eventueel ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?” van A. 

Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgruiter.pdf
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De hier bedoelde Naam is uiteraard niet die welke Hem werd gegeven door Zijn Vader in Zijn menswording, 
maar het is een Naam, welke een geheel uitzonderlijke betrekking tot de Drie-Eenheid uitdrukt. 
Zoals wij in Openbaring 2:17 een naam geschreven zien staan op de witte keursteen, “die niemand kent dan wie 
hem ontvangt” (een naam, die zo duidelijk de uitdrukking is van onze persoonlijke, meest innige betrekking tot en 
gemeenschap mèt Jezus) zó draagt de Here Jezus in Zijn heerlijkheid die bijzondere Naam, welke Zijn verborgen 
(in de zin van “mysterieuze”) verhouding en verbondenheid tot Zijn Vader aanduidt, wier diepte en eeuwigheids-
strekking niemand peilen, en wier heerlijkheid niemand doorgronden kan. Laten wij nooit vergeten dat Christus in 
deze kwaliteit die eeuwigheids-heerlijkheid heeft, die Hèm alléén toebehoort – een heerlijkheid welke Hij met nie-
mand delen zal nòch kan; ja, die ook door niemand kan worden gekend. Het is Zijn eigen Goddelijke Heerlijkheid, 
waarvan de kracht en de glans vaag doorkomt in de door Hem gesproken woorden: “…niemand kent de Zoon dan 
de Vader” (Matth. 11:27a). Deze woorden vooral geven (in het verband, waarin zij voorkomen) te kennen, dat nie-
mand ooit deze persoonlijke heerlijkheid zal kennen. Het is die “HEERLIJKHEID”, tot Welke niemand kan naderen 
zonder te sterven! 
Ofschoon Jezus zegt: “Niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren” (Matth. 
11:27b), zo zegt Hij van Zichzelf, zonder meer: “Niemand kent de Zoon dan de Vader” (Matth. 11:27a). Niemand 
heeft zich méér vernederd dan de Zoon en daarom wordt ook door God voor niemands eer en heerlijkheid méér 
zorg gedragen dan voor de Zijne. In de Heilige Schrift wordt ons de “menselijkheid en de vernedering” van Gods 
Zoon zo duidelijk mogelijk voorgesteld; maar tevens getuigt dit voorstellen voortdurend en op de meest besliste 
wijze van Zijn Goddelijkheid (of: Godheid); en dat juist, omdat Hij Zich zo intens diep heeft willen vernederen. Het is 
waar dat wij de heerlijkheid, die Hij als Zoon des mensen van de Vader ontvangen heeft, met Hem zullen delen; 
maar Zijn eigen Persoonlijke Heerlijkheid, in verband met de Naam die Hijzelf alleen kent, NOOIT! Dit is onze per-
soonlijke visie en overtuiging, en moge Gods Geest het ook allen zó openbaren. 
Zijn kleding is “in bloed gedoopt”. Dit doet ons verstaan dat Hij verschijnt als de Here Die gezegd heeft: “…MIJ 
KOMT DE WRAAK TOE, IK ZAL HET VERGELDEN…” (Hebr. 10:30a). Zijn kleed, gedoopt in Zijn eigen bloed, 
strekt daarvoor als bewijs, want in Zijn gramschap en toorn komt Hij ten oordeel om Zijn vijanden te verdoen. Zijn 
Naam: “Het Woord van God” staat daarvoor borg. Wij herinneren u aan wat geschreven staat: “In het begin was 
het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God… Alle dingen zijn door het Woord gemaakt,…” (zie 
Joh. 1:1-3). “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, 
een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vól van genade en waarheid” (Joh. 1:14). Hij, Jezus, 
kwam als “het Licht” (zie Joh. 1:4-9), om de harten van mensenkinderen, stervelingen op de aarde, te verlichten. 
Maar, daar staat ook nog iets anders geschreven voor degene die Hem verwerpt en Zijn woorden niet aanneemt: 
“Het Woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem VEROORDELEN op de laatste dag” (zie Joh. 12:48). 
Zoals Hij eenmaal, als Gods Woord, Zijn ontfermende eeuwigheids-armen ophief en open hield om het verlorene te 
redden, zó zal Hij Zijn wrekende Hand opheffen, om alle goddelozen, de kinderen der ongehoorzaamheid, Zijn 
toorn en Zijn macht te laten ondervinden. 
Hij is het Woord Gods van eeuwigheid aan, en Hij is onveranderlijk het Woord Gods gebleven (zie Hebr. 
13:8). Voorwaar, niemand kan hiermee de spot drijven! 
 
Vers 14: “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” 
De beschrijving van het vorengaande wordt afgebroken en de mededeling volgt, dat Hij bij Zijn verschijning niet 
alléén zal komen, maar alle heiligen zullen Hem volgen. 
Zonder enige twijfel, zeker en vast, is het dat “de engelen van Zijn kracht, bij de openbaring van de Heere Jezus 
vanuit de hemel” tegenwoordig zullen zijn (zie 2 Thess. 1:7), maar… “de legers”, waarvan hier in vers 14 gespro-
ken wordt, bestaan niet uit engelen, om de eenvoudige reden dat allen die hiertoe behoren “bekleed zijn met wit, 
rein en fijn linnen” en dat dit, volgens vers 8 van dit hoofdstuk, “de rechtvaardigmakingen (ofwel: de gerechtighe-
den) van de HEILIGEN zijn”. 
Déze “legers” zijn dus die SCHAREN (d.i. MENIGTEN) VAN HEILIGEN, die van te voren niet alleen het Bruiloftsmaal 
gevierd hebben, maar ook eerder zijn OPGENOMEN, 15 EN HEM ONTMOET HEBBEN. Zij komen met Christus 
van de hemel, en zitten (net als Hij) op witte paarden. Hierdoor verstaan wij, dat zij met Hem in dezelfde heerlijk-
heid zullen verschijnen, en ook met Hem zullen delen in de overwinning over alle hellemachten. Ook andere 
Schriftgedeelten bevestigen dit. De apostel Paulus spreekt van de wederkomst des Heren “met al Zijn heiligen” (zie 
1 Thess. 3:13), en zegt dan verder: 

• “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult OOK U met Hem geopenbaard wor-
den in heerlijkheid.” (Kol. 3:4) 

En Johannes zegt  in zijn 1ste brief: 

• “Geliefden, nù zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten 
dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 
Joh. 3:2) 

 
15 Hier hebben wij een verschil van inzicht met de schrijver. Heel in het kort: Wij geloven dat de Bruid/Bruidsgemeente zal wor-

den bewaard voor de grote verdrukking door een wegvoering naar de woestijn (dus een bewaarplaats op aarde, volgens 
Openb. 12:6+14), maar ook dat de mannelijk zoon (zijnde [het beeld van] de 144.000) letterlijk zal worden “weggerukt naar God 
en Zijn troon” (volgens Openb. 12:5b). En in Judas 1:14b lezen we over Jezus’ wederkomst: “Zie, de Heere is (weder)gekomen 
met Zijn tienduizenden heiligen.” Nu, dat aantal van “tienduizenden heiligen” komt meer overeen met de 144.000 dan met de 
– vermoedelijk/hopelijk – (vele) miljoenen die tot de Bruid/Bruidsgemeente zullen behoren. 
• Als u zich hierin verder wilt verdiepen kan ik u het GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OP-

NAME wel juist ?” van mijn hand aanbevelen. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
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En volgens Judas heeft Henoch reeds geprofeteerd: 

• “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.” (Judas 1:14b) 
Duidelijk wordt vermeld, dat Zijn doel is: 

• “OM OVER ALLEN HET OORDEEL TE VELLEN EN ALLE GODDELOZEN ONDER HEN TERECHT TE WIJ-
ZEN VOOR AL HUN GODDELOZE DADEN, DIE ZIJ OP GODDELOZE WIJZE BEDREVEN HEBBEN, EN 
VOOR AL DE HARDE WOORDEN DIE ZIJ, GODDELOZE ZONDAARS, TEGEN HEM GESPROKEN HEB-
BEN.” (Judas 1:15) 

Hoe heerlijk is het ons geschonken voorrecht! Wanneer de Here Jezus in heerlijkheid verschijnt en met grote 
kracht, dan verschijnen óók wìj met Hem! Wanneer Hij komt om te oordelen, dan komen wìj met Hem! Wanneer Hij 
al Zijn vijanden zal zetten tot een voetbank voor Zijn voeten, dan liggen deze óók aan ònze voeten. Want, zo zegt 
de Here: “Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden (in de zin van: zich neerbuigen) en erkennen dat Ik u 
liefheb” (Openb. 3:9). Hoe heerlijk vertroostend, versterkend en stimulerend zijn Gods gedachten! 
Wij willen hierbij nog even stilstaan: De Schrift openbaart Christus als HET MIDDELPUNT van al de plannen en 
raadsbesluiten van God; want alle dingen zijn door Hem geschapen, en geschapen tot Zijn verheerlijking. 
Alles is echter door de zonde verontreinigd en bezoedeld geworden… Jezus Christus vernederde Zichzelf om zo-
doende door Zijn kruisdood “alle dingen te verzoenen met God…” (zie Kol. 1:20). De mensheid maakte echter, in 
haar ergerlijke boosheid en vijandschap, van deze vernedering gebruik, om Hem te verachten en te verwerpen. 
Doch God zal Hem daar, waar Hij werd veracht en verworpen, ten hóógste verheerlijken – zodat “alle knie zich zal 
buigen voor de tweede Adam, Die van de hemel is: de Here Jezus Christus” – als de Here der heerlijkheid en zal 
aan Hem ALLE macht en ALLE heerschappij geven. En met deze Here der heerlijkheid zal de Gemeente verbon-
den zijn en straks verheerlijkt worden. Zoals Eva eenmaal verenigd was met Adam, zo zal de Bruidsgemeente ver-
bonden zijn met Christus. Zó, en niet anders was het vóór de grondlegging van de wereld bepaald; en zó zal het 
ook in de bedeling van de volheid der tijden verwezenlijkt worden. 
Deze, Zijn gedachten en plannen, heeft God ons meegedeeld en ontvouwd, opdat wij met Hem gemeenschap 
zouden hebben door de Heilige Geest, en opdat wij zouden delen in Zijn vreugde. 
De beschrijving van Christus, zoals Hij (bij Zijn wederkomst) TEN OORDEEL verschijnt, wordt vervolgd, zoals wij in het 
volgende vers lezen: 
 
Vers 15: “En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen 
hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de AL-
MACHTIGE God.” 
In het 1ste hoofdstuk hebben wij de Zoon des mensen al gezien als Rechter van de aarde; met “een scherp, twee-
snijdend zwaard in Zijn mond” (zie Openb. 1:16). Zoals overal elders (in de Bijbel), is dit zwaard hier ook het symbool 
van het Woord van God. Doch het dient hier niet om, zoals in Hebreeën 4:11-12 geschreven staat, “gedachten en 
overleggingen van mensen bloot te leggen”, maar wel om het oordeel uit te spreken en te volvoeren. Wij denken 
aan wat er geschreven staat in Johannes 12 vers 48: 

• “Wie Mij verwerpt, en Mijn Woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt; namelijk het Woord dat Ik 
gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” 

De Here hoeft maar één Woord te spreken, en het vonnis is voltrokken. Dóch Hij zal hen ook “hoeden met een ijze-
ren roede.” Niemand zal worden gespaard, want het is de wraak des Heren over alle “schijn-godsdienst”, welke al-
tijd met de heftigste slagen wordt getroffen. 
Belangrijk en dus opmerkenswaard zijn de woorden van de profeet Jesaja, die dit oordeel levendig beschrijft: 
“Wie is Deze Die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bozra, Die luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt in Zijn 
grote kracht? Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan 
Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden; er was 
niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op 
Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van 
Mijn verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand 
die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund. Ik heb 
de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen 
neerdalen.” (Jes. 63:1-6) 
Deze beschrijving (van Openbaring 19:15) wordt alsdan besloten met de volgende woorden: 
 
Vers 16: “Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING der koningen en HEERE 
der heren.” 
Ook in hoofdstuk 17:14 van Openbaring wordt Hem deze titel gegeven. Waarlijk, het Lam, Dat geslacht werd, IS 
“de Koning der koningen en Heere der heren” vanwege Zijn volmaakte “gehoorzaamheid tot de dood, ja tot de 
kruisdood” (zie Filip. 2:8). 
Onder Hem moeten dan ook, naar Gods Eeuwig Voornemen, alle dingen tezamen gebracht worden. Voor Hem 
moet alle knie zich buigen, en alle tong moet belijden dat Hìj alléén HEER is. Aan Hem moeten allen zich onder-
werpen, en Hem moeten allen gehoorzamen. Onder Zijn scepter moeten alle volkeren gebracht worden en al Zijn 
vijanden moeten gelegd worden tot een voetbank Zijner voeten! 
Welnu, dit resultaat van alle plannen en wegen Gods treedt nu op de voorgrond. Zegevierend en met grote kracht 
en heerlijkheid verlaat Hij de hemel… De huidige (tijds)bedeling loopt ten einde… Weldra begint dan Gods regering 
van VREDE en GERECHTIGHEID. Geprezen zij de Naam des Heren! 
De mededeling die hierop betrekking heeft, vangt aan met het oproepen van “de vogels des hemels” tot de grote 
maaltijd Gods… Wij lezen in dit verband: 
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Vers 17-18: “En ik zag één Engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de 
hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees 
van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees 
van alle vrijen en van slaven (SV: dienstknechten), kleinen en groten.” 
Jezus heeft in Mattheüs 24:27-28 (Zijn profetische rede) gezegd: 
“Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de (weder)komst van de 
Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren 16 zich verzamelen.” 
Zo heeft Hij over Zijn wederkomst gesproken en over het oordeel, dat dan volgen zal. 
Welk een tegenstelling vinden wij hier met “het avondmaal van de bruiloft van het Lam” (zie Openb. 19:9)! In één en 
hetzelfde hoofdstuk vinden wij de beschrijving van twee (avond)maaltijden; maar hoe groot is het verschil! De 
Bruidsgemeente jubelend en juichend, en de vijanden van Christus te neer geworpen en vernietigd! Wat een onuit-
sprekelijk voorrecht is het om door Gods wondere genade te mogen behoren tot al die welgelukzaligen… om voor 
eeuwig verlost te zijn van alle gevolgen van zonde en zondemacht! Hoe groot is onze God! Hierna (in vers 19-21 en in 
hoofdstuk 20), volgt dan de beschrijving van het oordeel zelf. 
 

De Wederkomst des Heren wordt, wanneer Johannes de hemel ziet opengaan (zie Openb. 19:1-2), gekenmerkt door 
de volgende punten: 
1.  Zijn rijden: (Zittend op) “een WIT paard” (vers 11a). 
 Vergelijk met Openbaring 6:2. 17 
2.  Zijn titels: “Getrouw en waarachtig” –  vers 11b. 
 Vergelijk met Openbaring 1:5, 3:14 en Mattheüs 24:35. 
3.  Zijn werken: “Oordelen en oorlog voeren in gerechtigheid” – vers 11c. 
 Vergelijk met Jesaja11:3-5. 
4.  Zijn ogen: “Als een vuurvlam” – vers 12a. 

Vergelijk met Openbaring 1:14 en 2:18. Ogen die alles doorgronden en onderscheiden in 
Zijn Gemeente, gebruikt Hij nu om de goddeloze wereld te onderzoeken en te oordelen! 

5.  Zijn hoofd: “Diademen (SV: koninklijke hoeden)” – vers 12b. 
 Eenmaal droeg Hij “de doornenkroon”, nu draagt Hij “de kronen van volkomen overwinning”! 
6.  Zijn Naam: “Het Woord van God” – vers 13b. 

Een geheimenis, een verborgenheid, een mysterie verbonden met Zijn natuur… Zijn aard en 
Zijn karakter! 

7.  Zijn kleding: “Een in bloed gedoopt bovenkleed” – vers 13a. 
 Vergelijk met Jesaja 63:1-6; De dag van de wraak van God is aanstaande! 
8.  Zijn volgelingen: “De (heir)legers in de hemel” – vers 14. 
 Vergelijk met Judas 1:14-15, waar o.a. staat: “(weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen”. 
9.  Zijn mond: “Uit Zijn mond kwam een scherp zwaard” – vers 15a. 

Vergelijk met Openbaring 1:16a+18b – met deze (be)oordeelt Hij Zijn Gemeente, maar nú 
(ver)oordeelt Hij de volkeren! 

10. Zijn hand: “De heidenvolken slaan en hoeden met een ijzeren roede” – vers 15b. 
 Ziet de tegenstelling in Openbaring 1:16a (waar Hij “7 sterren in Zijn rechterhand” had). 
11. Zijn voeten: “Hij treedt de wijnpersbak met toorn” – vers 15c. 
 Vergelijk met Openbaring 14:17-20. 
12. Zijn majesteit: “Koning der koningen en Heere der heren” – vers 16b. 
 Bestudeer in dit verband eveneens 1 Timotheüs 1:17, 6:14-15 en Openbaring 17:14. 
  

NOOT:  Op het kruis, boven Zijn hoofd, stond door mensen geschreven: “Jezus de Nazarener, de koning van de 
Joden” (Joh. 19:19b); en “het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn” (Joh. 
19:20b). Nu, in dit hoofdstuk is Hij “KONING der koningen en HEERE der heren” (zie Openbaring19:16 – 
lees ook nog Filippenzen 2:9-11 en Efeze 1:21). 

Het OORDEEL, dat nu volgt, wordt met de volgende woorden bekend gemaakt: 
 
Vers 19-21: “En ik (Johannes) zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog 
te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de 
valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkte-
ken 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 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.” 

 
16 In de oorspronkelijke versie staat hier “arenden” (uit de SV), maar er is hier, door mij, heel bewust gekozen voor het woord 

“GIEREN” (uit de HSV), want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). 
Ook lezen we hier in Matth. 24:28 van “het DODE lichaam”. Arenden daarentegen eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, 
dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 
Kor. 3:6). Matth. 24:28 moet men dus NIET verwarren met Luk. 17:37 waar wel “arenden” moet staan. In Lukas slaat het name-
lijk op degenen die door de Here “AANGENOMEN” zijn (zie Luk. 17:35-36) en die, als lid van het Bruidslichaam, tot dat LI-
CHAAM van Christus worden toegevoegd. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd. 
Arendsheiligen zijn tevens het beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want in Jesaja 40:31 lezen we: “Maar wie (de 
wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar wor-
den niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” (noot AK) 

17 Zie de studieverwijzing bij noot 14. (noot AK) 
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Wel een korte beschrijving, als wij de omvang van de gebeurtenissen in aanmerking nemen. In feite maken wij 
slechts kennis met het resultaat van ALLE gebeurtenissen. Wanneer wij ons een duidelijke voorstelling willen vor-
men van wat er GEBEUREN ZAL in deze laatste catastrofe, in de ontwikkeling (de afloop) van Gods raadsplan, 
dan moeten wij andere Schriftplaatsen raadplegen – voornamelijk de Oudtestamentische Profetieën. 
Laten wij dan ook een ogenblik daarbij stil staan, om te trachten (uit de verschillende voorzeggingen) een, zoveel 
als mogelijk is, aaneengesloten geheel te verkrijgen. Daar zijn immers vele dringende vragen, die nu naar voren 
komen. 
Wij beginnen dan met de volgende Bijbelgedeelten uit het Boek Daniël, het laatste gedeelte van hoofdstuk 11, 
vanaf vers 21 en verder (wij verwijzen in dit verband naar hetgeen wij geschreven hebben op de bladzijden 5 t/m 
11 van het Boek “DANIËL”, 18 en naar de desbetreffende voorzeggingen van de profeet Zacharia 19). Nadere infor-
matie kunt u eveneens vinden in het hiervoor genoemde boek (Daniël), en wel in hoofdstuk 12, vanaf vers 1 en ver-
der. 
Zodoende zullen dus straks alle nog op aarde aanwezige volkeren zich vergaderen en tezamen optrekken, in ver-
bondenheid en onder gezag van de antichrist. Zij zullen alsdan in slagorde staan 20 met de koningen van deze aar-
de… en de grote slag van Armageddon wordt dan gestreden, en het bloed zal als water stromen rondom Jeruza-
lem. Met één slag zullen allen worden vernietigd. Onze soevereine God gebruikt alle politieke woelingen der vol-
keren tot het bereiken van Zijn doeleinden. Laat ons dit nooit vergeten: 
In de profetie van Joël lezen wij daarom ook, dat de Here alle volken brengt naar het “dal van Josafat”, om hen al-
daar te richten: 

• “Dan zal Ik alle heiden(volken) vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar 
richten,…” (Joël 3:2a, SV) en: 

• “De heiden(volk)en zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat, maar aldaar zal Ik zitten, om te 
richten (HSV: te berechten) alle heiden(volk)en van rondom!” (Joël 3:12, SV) 

Op welke wijze wordt Gods oordeel dan uitgevoerd? Zoals het Woord van God zegt! Hoe dwaas om de strijd te 
durven aanbinden tegen deze RUITER OP HET WITTE PAARD! 
Slechts een ogenblik later, en al die geweldige (antichristelijke) legers liggen verslagen ter aarde. Ziedaar, het plot-
selinge en verschrikkelijke einde van allen, die zich tegen God, en Zijn Gezalfde hebben gekeerd en verzet! 
Waarlijk, wanneer de goddeloosheid op het hoogst geklommen is, en als het ongeloof en de verwerping van de 
Here Jezus Christus het toppunt hebben bereikt, en als de dan levende aardbewoners in blakende (d.i. in verhitte, op-
gezweepte) vijandschap zich verzetten tegen God en Zijn Christus, als het schijnt (lijkt), alsof recht en gerechtigheid 
nimmer zullen zegevieren; alsof er geen lichtstraal meer zal doordringen in de zich alsmaar verdiepende duisternis, 
alsof de duivel en satan alle macht in handen heeft,… dàn komt PLOTSELING de Here, onze Redder, Verlosser 
en Zaligmaker, DE LEEUW VAN JUDA,… en maakt door de verdelging van al Zijn vijanden resoluut een einde 
aan de machteloze tegenstand van satan en zijn goddeloze horden. CHRISTUS TRIOMFATOR! Amen. 
De kracht van het Levende Woord in OORDEEL wordt hierdoor gemanifesteerd; en er zullen geen zondaars ach-
tergebleven (d.i. in leven gebleven of gelaten) zijn. Vlees en bloed zullen het alsdan te vestigen Vrederijk van Christus, 
het 1000-jarig Koninkrijk of Millennium, NIET binnengaan. De aarde zal worden gereinigd van alle zondesmet, en 
een verblijfplaats worden voor de Here Jezus en de verlosten van alle eeuwen. Glorie voor God! 
Géén zonde meer, en ook géén ziekte en dood zal meer gevonden worden. Kinderen Gods gaan een ONsterfelijke 
tijd tegemoet – dat is de vaste belofte des Heren. “De heerlijkheid des Heren zal de aarde bedekken, zoals het wa-
ter de bodem van de zee bedekt” (zie Hab. 2:14). 

• “Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in 
grote vreugde, de alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, NU EN IN 
ALLE EEUWIGHEID. Amen.” (Judas 1:24-25) 

 
 

Einde hoofdstuk 19 van Openbaring – wordt vervolgd 
 

CJH Theys 21 
(1903 – 1983) 

 
Enigszins bewerkt door A. Klein 

 

 
18 Zie eventueel onze zeer uitgebreide GRATIS studie van “Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken (met ‘vers voor vers’ uit-

leg)” van CJH Theys, geschreven omstreeks 1970. (noot AK)) 
19 Zie eventueel onze GRATIS studie “De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia” van E. van den Worm. (noot AK) 

20 In slagorde staan = Opstelling van troepen (of schepen) om slag te leveren. (noot AK) 

21 De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). 

Soms is er – hopelijk ter verduidelijking – door mij tekst toegevoegd in deze kleur en dit lettertype. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk12.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/06/09/gratis-bijbelstudie-19-het-boek-daniel-alle-12-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2020/06/09/gratis-bijbelstudie-19-het-boek-daniel-alle-12-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/zacharia.pdf

