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Hoofdstuk 5 

Een herstelde Tempel 
 

Zal die er zijn? 
Met de beschouwing van dit onderwerp – “een 
herstelde Tempel” – in profetisch licht, als onder-
deel van Gods plan in de laatste dagen (van de 
eindtijd) en ter beantwoording van de hierboven 
gestelde vraag (“zal die er zijn?”), willen wij begin-
nen met een profetie, welke te vinden is in het Bij-
belboek Daniël. Wij kunnen hierover beter schrij-
ven als: een “profetische OPDRACHT” (ofwel: 
“bevel”!), door God aan Zijn dienstknecht gege-
ven, in Daniël 12 vers 4: 

• “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim 
(SV: sluit deze woorden toe) en verzegel dit boek tot 
de tijd van het einde. Velen zullen het onder-
zoeken en de kennis zal toenemen.” 1 

Toen Daniël dit bevel werd gegeven door de En-
gelachtige Boodschapper en Openbaarder Gabri-
ël, bevond hij zich in Babylonische gevangen-
schap (en dus in ballingschap). Wij hoeven er dan 
ook niet aan te twijfelen dat de profeet (gehoor-
zaam als hij was in zijn bediening aan God), on-
middellijk heeft gehoorzaamd en dit boek dan ook 
“gesloten” (= verzegeld) heeft gehouden!! Dat 
“boek” was en is HET Woord van God, dat tot 

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

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 
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hem kwam. Wij leren hier meteen verstaan dat de 
VOLLEDIGE openbaring, de uitleg van het Woord 
van God, plaats zou hebben wanneer “de tijd van 
het einde” aangebroken zou zijn; want het zou ge-
sloten moeten blijven “TOT de tijd van het einde”. 
DUS NIET LANGER!!! Dit betekent niet dat er 
geen machtige en wondervolle openbaringen zijn 
geweest van de Goddelijke waarheden in het ver-
leden; maar ons wordt hier wel duidelijk gemaakt 
dat het grootste gedeelte van die ALGEHELE 
openbaring bewaard moest blijven voor… DE 
EINDTIJD. 
De Here Jezus Zelf begon enigszins met het in het 
licht stellen van de waarheid toen Hij “het verstand 
van Zijn discipelen opende”; want wij lezen daar-
over het volgende: 

• “Toen opende Hij hun verstand zodat zij de 
Schriften begrepen.” (Lukas 24:45) 

En dat wat zij in die tijd begrepen, was dan nog 
alleen maar dat, wat betrekking had op Jezus Zelf 
en Zijn Messiaanse bediening, met alles wat daar-
mee gepaard ging. Vandaar dat er staat geschre-
ven: 

• “…dat ALLES vervuld moest worden wat over 
Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en 
in de Profeten en in de Psalmen.” (Lukas 24:44b) 

De Here gaf de Zijnen de kracht en de Wijsheid 
om al die Schriften te verstaan. 
En zó mogen wij in deze huidige tijdsbedeling, en 
in het profetisch licht van het Woord van God, 
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(leren) verstaan dat het voornaamste en grootste 
gedeelte van het Goddelijk Plan (voor zover het 
de verlossing en het herstel van de Gemeente be-
treft) haar “ontvouwing” zal vinden overeenkom-
stig Gods bevel als Gods algehele openbaring 
aan Zijn Gemeente. De bevestiging en vervulling 
van de profetieën van God door en in de loop van 
de geschiedenis en de historie van de volkeren is 
niet te ontkennen. Dit is dan ook de reden dat wij 
onze hoofden kunnen opheffen en onze monden 
mogen openen tot lofprijs en dankzegging van 
Hem, in Wiens eeuwige Handen leven en dood 
besloten liggen; Hij… 

• Die “deze laatste dagen” heeft doen aanbreken; 

• Die de geprofeteerde eindtijd met rasse schre-
den, ja, in een niet-te-stuiten vaart naderbij 
brengt; 

• Die het openbarende Licht van Zijn Heerlijkheid 
bij voortduring doet nederdalen vanuit Zijn he-
melen op de gewijde bladzijden van Zijn Eeuwig 
Woord – méér dan ooit tevoren! – als Zijn ant-
woord op de gebeden van Zijn heiligen in deze 
tijdsbedeling en zódoende tegemoet komend 
aan de steeds toenemende geestelijke honger 
naar de Waarheid. Halleluja! 

Het is de gezegende Geest van God, Die ons 
ten volle bekwaam maakt om die Waarheid te 
verstaan, die onlosmakelijk verbonden is aan 
de dagen, waarin wij leven. Want NU zijn het DE 
LAATSTE DAGEN… NU IS de tijd van HET EIN-
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DE AANGEBROKEN en mogen en kunnen wij de 
waarheid ten volle verstaan; en het is deze Waar-
heid (= Gods Waarheid), die ons voor eeuwig 
vrij zal maken. Glorie voor onze God en Vader 
van Jezus Christus! In déze dagen wil de Geest 
van God ons bekwaam maken om Gods Woord te 
onderzoeken, om dat Woord NA TE SPEUREN. 
Het is NU DE TIJD, waarin mannen en vrouwen 
Gods moeten geloven dat onze almachtige en ge-
trouwe God hun geroep, hun geschrei, hun harte-
kreet zal beantwoorden vanuit de hemel… net zo 
zeker als Hij dat deed, toen Hij antwoordde op de 
zielekreet van de profeet Daniël, ten dage dat 
deze zich met zijn volk bevond in een nationale 
ellende en geestelijke nood. 
God is altijd Zijn eigen Uitlegger geweest. Is het 
duidelijk, wat wij bedoelen? Hij alleen kan alles 
duidelijk maken. Dit geloof moet ons doen juichen, 
omdat wij onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen 
dat straks de algehele voltrekking zal plaatsvinden 
van alles wat in het grijze verleden geprofeteerd 
werd door heilige mensen Gods. En in dit geloof 
en in deze geest dienen wij, in alle nederigheid, de 
uitspraken van Gods Woord te aanvaarden met 
het vurige verlangen om slechts DE WAARHEID 
(van God) te kennen; want, voorwaar wij leven in 
vruchtbare dagen voor zover het de studie van 
Gods Woord betreft! 
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De Israëlitische Tabernakel 2 
Daarom beginnen wij nu, tot goed begrip (van al-
les wat met bovenstaande titel van “een herstelde 
tempel” te maken heeft), met de Israëlitische TA-
BERNAKEL. Dat heiligdom van God, met die spe-
ciale structuur, dat de naam “Tabernakel” kreeg 
en dat door Mozes werd opgericht onder het di-
recte toezicht en de feilloze instructie van de 
Allerhoogste God. JaHWeH was de Ontwerper 
en de Architect van Zijn eigen PROFETISCH 
BOUWWERK, dat opgetrokken werd overeen-
komstig Zijn uitdrukkelijke aanwijzingen en uit-
beelding. 

• “Zie dan erop toe DAT U HET MAAKT naar Zijn 
Ontwerp, dat u (= Mozes) op de berg getoond is.” 
(Exodus 25:40) 

En 
“…een afbeelding (SV: het voorbeeld) en schaduw 
van de hemelse dingen, overeenkomstig EEN 
AANWIJZING van God die Mozes ontving bij het 
voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, 
zegt Hij, dat u alles maakt overeenkomstig het 
voorbeeld dat u op de berg getoond is.” (He-
breeën 8:5) 
En dit “voorbeeld”, deze “uitbeelding”, werd aan 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studies “Christus in de Taber-

nakel” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël 
(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelin-
gen van een waarachtig kind van God tot in alle vol-
maaktheid toe)” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
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Mozes gegeven in de eerste reeks van 40 dagen, 
toen hij met God alleen was op de berg en in de-
zelfde periode dat hij uit Gods Handen de 2 stenen 
Wetstafelen ontving. Ontworpen door God Zelf en 
gegeven in zulke wonderbaarlijke omstandighe-
den en enkel en alleen voor zulke hoogst heilige 
doeleinden, is het niet moeilijk te verstaan dat wij 
hier te maken hebben met de grootste symboli-
sche profetie in de Bijbel; en dus met een PRO-
FETISCHE CONSTRUCTIE zonder weerga. Het 
is onmogelijk om in dit bestek alle verborgen pro-
fetische waarden ten volle weer te geven en alle 
geestelijke diepten uit de uit de doeken te doen. 
Dat u dit ook zult (willen) inzien. Wij vertrouwen er 
echter op dat wat wij hier uit genade zullen neer-
schrijven, voldoende zal blijken te zijn tot het goed 
verstaan van het onderwerp dat wij hebben “aan-
gesneden”. 
Het oorspronkelijke doel van de Tabernakel wordt 
als volgt weergegeven: 

• “En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, 
zodat Ik IN HUN MIDDEN KAN WONEN.” (Exo-
dus 25:8) 

De Tabernakel was dus bedoeld als WOON-
PLAATS, als WONING van God Zelf! JaHWeH-
God wilde in alle werkelijkheid onder Zijn volk WO-
NEN. Zijn heilige Tegenwoordigheid en Heerlijk-
heid zou te midden van hen gevonden worden… 
Deze TABERNAKEL was de “woning” van JaH-
WeH-God. Het was Gods uitgesproken wil om 
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“daadwerkelijk” te midden van Zijn volk te wo-
nen. Daarvandaan dan ook dat wij in de Schriften 
de volgende benamingen kunnen vinden voor het-
zelfde Bouwwerk: “de Tabernakel van de Getuige-
nis” (zie o.a. Exodus 38:21, Numeri 1:50 + 53 en 10:11) en 
“de Tent van Ontmoeting (SV: Samenkomst)” (zie o.a. 
Exodus 27:21, Leviticus 1:1 en Numeri 1:1). Eén van de 
meest wonderlijke openbaringen van deze Taber-
nakel als “Woning van God” vinden wij in de “dek- 
of overkleden” 3. Er waren er DRIE! 

• Het KLEED van GEITENHAAR (zie Exodus 26:7-
13): typerend voor de Heilige Geest INWONEND 
in de ontelbare zielen van verloste en door-het-
bloed-gewassen heiligen, die ontelbaar zullen 
zijn als het zand aan de oever van de zee ten 
dage van wederkomst van de Heer (zie Hebreeën 
11:12). 

• Het KLEED van ROODGEVERFDE RAMSHUI-
DEN (zie Exodus 26:14a): als het “middelste dek- of 
overkleed” en dat de symboliek is van het “alver-
zoenend-werk” van de Here Jezus Christus op 
het kruis van Golgotha. Hierin vinden wij tege-

 
3 De 3 dek- of overkleden = Een verwijzing naar het feit dat 

wij, als het ware, BEKLEED of OVERKLEED dienen te wor-
den met God in Zijn 3 Openbaringsvormen van Vader, Zoon 
en Heilige Geest. 
• Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis 

van deze overkleden / dekkleden, zie dan hoofdstuk VII 
(vanaf blz. 30) van de studie “Christus in de Tabernakel” 
(dat gaat over het dak / de bedekking van de Tabernakel). 
(noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/38#21
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/numeri/1#50
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/numeri/1#53
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/numeri/10#11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/27#21
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/leviticus/1#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/numeri/1#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/26#7-13
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/26#7-13
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/11#12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/11#12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/26#14
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
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lijkertijd “het fundament van alle dingen”. Het 
jonge lam van de schapen of van de geiten was 
Gods “symbool” van Jezus-Messias, als “het 
Lam van God, Dat de zonden van de wereld 
wegneemt”! (Johannes 1:29). Dit dek- of overkleed 
was dus het door God Zelf gestelde symbool van 
Jezus, de Zoon van God: de centrale Figuur in 
de Godheid. 

• Het KLEED van ZEEKOEIENHUIDEN (SV: “das-
senvellen” – zie Exodus 26:14b): typerend voor de 
Vader-God Zelf. Dit dek- of overkleed lag over 
de gehele Tabernakel. 

De 3 dek- of overkleden TESAMEN maken het 
symbool uit van de Godheid of van God, Die Zich-
zelf openbaarde aan Zijn volk, als God de Va-
der, God de Zoon (= Jezus), en God de Heilige 
Geest. In deze openbaring ligt besloten: “heel de 
volheid van de Godheid lichamelijk” (Colossenzen 
2:9), terwijl de Tabernakel zelf het symbool was 
van DE GEMEENTE. 
Een andere profetische openbaring wordt gevon-
den in de afmetingen van dit HEILIGDOM. Wij 
moeten niet vergeten dat God dit heiligdom niet 
alleen bedoelde als te zijn: Zijn WONING, maar 
ook als de plaats waar de bediening van ver-
zoening voor de zonde kon plaats vinden en 
als de plaats waar gemeenschap met God kon 
worden verkregen (door offers te brengen). Daar 
waren in totaal 2 afdelingen: de éne afdeling van 
de Tabernakel heette Het HEILIGE òf Het HEILIG-

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/26#14
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DOM – hierin had de bediening van verzoening ie-
dere dag opnieuw plaats – terwijl de andere Het 
MEEST HEILIGE, Het HEILIGE der HEILIGEN of 
Het ALLERHEILIGDOM werd genoemd. Hierin 
bevond zich ‘de Ark van het Verbond’ met de Che-
rubs van Heerlijkheid, waartussen de Shekinah-
glorie 4 neerdaalde. 
“Het Heilige” was een compartiment met de vol-
gende afmetingen: 10, 20 en 10 el en had dus als 
inhoud 10x20x10=2000 el³ (kubieke el). Waar “de 
profetische el, el² òf el³” altijd het symbool is van 
een profetisch jaar, daar hebben wij hier dus 2000 
profetische jaren, gedurende welke De Verzoe-
ning elke dag geldend is voor de vergeving van 
zonden (= het uitdelgen van alle ongerechtighe-
den van Gods volk). Zij zijn typerend voor de 2000 
jaren van de Evangelie-bedeling waarin wij nu 
leven en waarin de verzoenende kracht van Je-
zus Bloed nog altijd dezelfde is tot vergeving van 
zonden. Dit zal zo voortduren tot en met de sluiting 
(= het einde) van deze tijdsbedeling. 
Zoals Aäron in die dagen het volk diende, zó doet 

 
4 Shekinah-glorie = In het “Heilige der Heiligen”, werd eens 

per jaar het onweerstaanbare Licht van de Shekinah geopen-
baard. Dit Licht, deze Glorie, deze Heerlijkheid, werd alleen 
maar “gezien” door de hogepriester en dan alleen nog maar 
op de Grote Verzoendag (Leviticus 16). Dit nu is typerend 
voor het 1000-jarig Vrederijk van Christus (het Meest Hei-
lige is een wonderschoon schaduwbeeld) waarin de Heer-
lijkheid van God en van het Lam het waarachtige Licht 
zal zijn!! (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2021/06/04/tabernakel-symbolieken-20-de-ark-des-verbonds/
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/leviticus/16
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Christus het nu! “Want Jezus Christus is onze 
grote Hogepriester en de Apostel van onze belij-
denis” (zie Hebreeën 3:1). Amen. 
Het Meest Heilige òf Het Heilige der Heiligen had 
de volgende afmetingen: 10, 10 en 10 el en zo-
doende als inhoudsmaat 10x10x10=1000 kubieke 
el, (profetisch gezien) overeenkomende met 1000 
profetische jaren. Deze zijn de symboliek van die 
1000 jaren van het 1000-jarig Vrederijk 5, waarin 
God Zelf zal wonen met Zijn volk op deze aarde. 
Wij vinden deze zelfde 1000 jaren terug in de pro-
fetie van Daniël over “de 70 (jaar)weken” (zie Daniel 
9:24-27 6). Dàn zal “de Heerlijkheid des Heren deze 
aarde bedekken, zoals de wateren nu de zee” (Ha-
bakuk 2:14); met andere woorden: deze aarde zal 
dan vol zijn van Gods Heerlijkheid! 
Naast deze 2 geopenbaarde symbolen in de Ta-
bernakel zijn er nog vele andere, welke alle juist 
dienen te worden onderscheiden, omdat zij hun 
eigen plaatsen en geestelijke waarden hebben; 
maar allen overtuigen zij ons van dezelfde waar-
heid: De Here-Jezus-Christus IN DE TABERNA-
KEL. Het is hier echter, gezien het te behandelen 

 
5 Zie eventueel onze GRATIS studie “Wat de Schrift leert over 

het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus” van E. van 
den Worm. (noot AK) 
 

6 Voor meer uitleg over deze verzen, zie onze studie met ‘vers 

voor vers’ UITLEG, “Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring 
aan Daniël van de 70 (jaar)weken”, van CJH Theys. (noot 

AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/3#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/9#24-27
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/9#24-27
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/1000jarig-Rijk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-daniel-hoofdstuk9.pdf
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onderwerp, niet de plaats om hier dieper op in te 
gaan.7 
Om in ‘het Meest Heilige’ te komen moest men 
door ‘het Heilige’. De Voorhang òf het Voorhang-
sel (= een speciaal geweven gordijn) scheidde 
beide afdelingen van elkaar – vormde dus de 
scheiding. In “overdrachtelijke zin” betekent dit dat 
eerst de 2000 jaren van dit Evangelie-tijdperk 
moeten zijn meegemaakt, en wel in “een levende 
ervaring van het Koninkrijk Gods en Zijn gerech-
tigheid”, willen wij kunnen deelhebben in de glorie 
en de vol-heerlijke openbaring van het 1000-jarig 
Vrederijk van Christus op aarde. Of het nu was in 
symbolische zin in de Tabernakel of in de wonder-
bare anti-typerende realiteit, de waarheid hierdoor 
geopenbaard is nog altijd dezelfde, namelijk deze: 
Verzoening gaat vooraf aan gemeenschap met 
een barmhartige God en Vader. Geprezen zij 
Zijn Naam! 
Na de ten-hemel-schreiende zonde van Israël – 
namelijk: de aanbidding van het gouden kalf – be-
val God Mozes om deze Tabernakel “ver weg van 
de legerplaats” op te slaan; en voortaan moest 
een ieder die tot God wilde naderen om Hem te 
dienen een eind weg, uit het legerkamp, gaan en 
het volk verlaten om aan Hem offers te brengen… 
Hoe wondervol zijn in dit verband de woorden van 

 
7 Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van 

de Tabernakel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie 
dan de studieverwijzingen bij noot 2. 
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de apostel, waar hij (onder de zalving van de 
Geest) zegt: 

• “DAAROM heeft ook Jezus, om door Zijn eigen 
bloed het volk te heiligen, BUITEN DE POORT 
GELEDEN. Laten wij dan naar Hem uitgaan 
BUITEN DE LEGERPLAATS en Zijn smaad 
dragen.” (Hebreeën 13:12-13)  

En het is ook vandaag de dag maar al te waar dat 
wij – willen wij Jezus Christus waarlijk volgen – het 
kamp van “de orthodoxe gelovigen” MOETEN ver-
laten en ons van hen moeten distantiëren, om zo 
de smaad van Christus te dragen als leden van 
Zijn Lichaam, de Gemeente. Gezegend is hij/zij 
die déze wondervolle gemeenschap verstaat, 
welke gevonden en ervaren wordt in “de afschei-
ding naar de wil van God” 8, om dan vervolgens 
alles achter te laten wat de opmars van de discipel 
naar Sion kan stuiten! Een dergelijke ervaring in 
het christelijk leven is heel dikwijls zo bitter-teleur-
stellend als de “wateren van Mara”, maar even 
dikwijls zo zoet-versterkend door de Tegenwoor-
digheid van Hem, Die ons geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht en tot de glorie van Zijn Konink-
rijk. Geprezen zij Zijn dierbare Naam! 
Dan is daar nog deze wonderbare profetische 
waarheid, welke wij niet onvermeld willen laten: 
Met betrekking tot en in verband met “de Taber-
nakel van de Getuigenis” in de woestijn is Mozes 

 
8 Zie eventueel onze GRATIS studie “Drie grote toekom-

stige scheidingen” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/scheidingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/scheidingen.pdf


 

14 

“het manneke”, òf “de mannelijke zoon”! Geboren 
en getogen en te midden van alle gevaren veilig 
bewaard op Gods bevel, ontkwam hij aan de 
dood, toen Farao het bevel gaf om een einde te 
maken aan de levens van al de, in die dagen, in 
Egypte geboren mannelijke baby’s… Mozes was 
de door God Zelf gekozen bevrijder van het volk 
Israël en een mensenkind, een sterveling, waarin 
God – naar Zijn eigen voornemen – Zichzelf gro-
telijks zou manifesteren. Daarvandaan dat Farao 
(als satans instrument) een einde probeerde te 
maken aan dit, door God, gekozen leven. Maar 
wanneer God tot iets besluit, is satans actie 
vruchteloos! 
Datgene wat wij hierboven hebben neergeschre-
ven zal mogelijk (?) niet een ieder direct duidelijk 
zijn en dus zal niet iedere lezer (m/v) het ten volle 
verstaan; maar wij zijn er wèl zeker van dat – met 
de voortgang van al deze profetische beschouwin-
gen – dit onomstotelijk bewijs van de profetische 
waarheid helder en klaar op de voorgrond zal tre-
den; omdat het hoogtepunt van deze climax in DE 
GEMEENTE wordt gevonden. De Tabernakel IS 
het zuivere type van de bloedgewassen Ge-
meente van de levende God! Van hier verder 
gaande, komen wij van de symboliek van Israëls 
Tabernakel tot de symboliek van de Tempel… 
Deze Tempel zullen wij nu nader beschouwen. 
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De Tempel van Salomo 
Net als de Tabernakel, is ook de Tempel een ty-
perende en profetische structuur; een profetisch 
bouwwerk, gebouwd op nog grotere schaal en van 
een ongeëvenaarde schoonheid en pracht… met 
een symbolische waarheid in ieder onderdeel er-
van. Wij kunnen en mogen dan ook in dit verband 
de Tabernakel beschouwen als “het fundament”. 
De Tempel spreekt van dezelfde profetische 
boodschap in gròter verband… een gedetailleerde 
openbaring van dezelfde waarheid! Net zoals God 
Mozes alle Goddelijke aanwijzingen gaf voor de 
bouw en de opstelling en de dienst (namelijk: de 
aan deze dienst verbonden ceremonieën en ritue-
len) van Zijn Tabernakel, net zo gaf Hij aan David, 
de koning, het Goddelijk Plan en al de specifica-
ties van de Tempel, die David zo vurig begeerd 
had te bouwen tot eer van zijn God en tot heerlijk-
heid van Zijn Naam. Van déze Tempel heeft God 
eenmaal gezegd: 

• “…Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, gehei-
ligd om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te 
vestigen...” (1 Koningen 9:3b) 

In deze Tempel plaatste Salomo een “gegoten 
zee” (1 Koningen 7:23) – een verwijzing naar en een 
beeld van “de GLAZEN ZEE” uit Openbaring 4:6 
en 15:2 – en deze “gegoten zee” was op de rug-
gen van 12 runderen geplaatst: “…3 naar het 
noorden gekeerd, 3 naar het westen gekeerd, 3 
naar het zuiden gekeerd en 3 naar het oosten 
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gekeerd... Al hun achterlijven waren naar binnen 
gekeerd” (1 Koningen 7:25). Voor het dagelijks ge-
bruik was het de aangewezen plaats voor de 
priesters om zich te wassen en te baden (ofwel: 
TE REINIGEN); en in dat geval was de inhoud 
ervan 2000 bath 9 aan water! Dit deden de pries-
ters vele malen per dag, en in ditzelfde water wer-
den ook al de volgelingen gedoopt die de God van 
Israël hadden aangenomen. 
Ten aanzien van deze “glazen zee” mogen wij op-
merken dat wij te maken hebben met één van de 
meest opvallende – vanzelfsprekend: ogenschijn-
lijke – tegenstrijdigheden in de Bijbel. Ieder kind 
van God weet echter door het geloof en door 
nauwkeurig Schriftonderzoek dat er van werke-
lijke tegenspraak bij God geen sprake kan zijn. 
Toch zijn er in onze tijd velen die zoiets voor mo-
gelijk houden. Wij nemen hen echter niet serieus. 
In 2 Kronieken 4:5 staat namelijk geschreven dat 
de inhoud 3000 bath is. Zo op het eerste gezicht 
komt dit niet overeen met de eerder in Gods 
Woord gegeven inhoudsmaat van 2000 bath (zie 1 
Koningen 7:26); maar in het licht van de Schriftopen-
baring zelf, onder de zalving van de Geest, zien 
wij dadelijk dat wij hier te maken hebben met één 
van de wonderlijkste symbolieken, die een PRO-
FETISCHE STREKKING hebben. Ten eerste zijn 
de 12 runderen – als “lastdragers” – typebeelden 
van de 12 apostelen van de Here! De grote “ge-

 
9 Een bath is vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1koningen/7#26
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1koningen/7#26
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goten zee”, die zich op hun ruggen bevond en die 
in het dagelijkse gebruik 2000 bath inhield, was 
het goddelijk symbool van de huidige tijdsbe-
deling; de bedeling van de Gemeente van 2000 
jaren, ook wel genoemd ‘de tijdsbedeling van de 
Heilige Geest’, gedurende welke periode de “Stro-
men van levend water” (lees Johannes 7:37-39) zou-
den voorzien in de levensbehoeften van de kin-
deren Gods (geestelijk, wel te verstaan)! 
Het feit dat deze “gegoten zee” gedragen werd 
door de ruggen van 12 runderen, van welke wij al 
geschreven hebben dat zij de typen zijn van de 12 
apostelen van de Here, is tevens het Schriftuurlijk 
bewijs van de juistheid van de interpretatie; want 
iedere christen weet dat de huidige tijdsbedeling 
van het Evangelie gebouwd werd op “het funda-
ment van de apostelen en profeten”, waarvan Je-
zus Christus Zelf “de Uiterste Hoeksteen” is. Ook, 
dat ieder nieuw geboren schepsel zich op dat fun-
dament moet bevinden, want daar is géén ander! 
Amen. Alles wat wij nu weten van de dood en de 
Opstanding van Jezus Christus, is tot ons geko-
men door de bediening van de Heilige Geest, wer-
kend in en door de apostelen en de discipelen van 
de eerste (= vroege Regen 10) Gemeente; en de 

 
10 Vroege Regen = Het beeld van de uitstorting van de Hei-

lige Geest tijdens het (1ste Nieuwtestamentische) Pinksterf-
eest, in de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in 
Handelingen 2:1-4, als (voor)vervulling van Joël 2:23-29 (noot 

AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/7#37-39
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#1-4
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/joël/2#23-29
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apostel Paulus heeft deze bediening van de Geest 
gekoppeld aan de “dienstbaarheid van ossen, als 
“lastdragers”, toen hij schreef: “Een dorsende os 
mag u niet muilbanden,...” (1 Timotheüs 5:18a). Met 
andere woorden wil dit zeggen: U mag niet toe-
staan dat de prediker, de arbeider Gods, zal ar-
beiden èn sterven uit nood! Om nu terug te ke-
ren naar die “gegoten zee”, merken wij op, dat, al-
hoewel er in 2 Kronieken 4:5 geschreven staat: 
3000 bath, er hier toch géén sprake is van een fout 
of van tegenspraak, want deze 3000 bath waren 
daar, wanneer die “gegoten zee” BOORDEVOL 
gevuld was met rein en helder water… Wanneer 
nu 2000 bath symbolisch overeenkomen met de 
2000 jaren van de tegenwoordige Evangelie-be-
deling, zo komen de 3000 bath overeen met deze 
2000 jaren + nog 1000 jaren van het Koninkrijk 
Gods (= het 1000-jarig Vrederijk). Daar is dus he-
lemaal géén tegenstrijdigheid hier; integendeel, 
daar is juist Bijbelse harmonie. 
Dit 1000-jarig Vrederijk van Christus is DE 
VOLHEID VAN ALLE DINGEN, welke werden be-
loofd onder het Abrahamitisch Verbond van de 
Here Jezus Christus. Halleluja! Het is dàt profe-
tisch tijdperk, waarvan is geprofeteerd dat het de 
gehele aarde zal “vervullen”. Het betekent ook de 
profetische “afronding” van “de 7 dagen des He-
ren” (waarbij 1 dag staat voor 1000 jaar, dus in to-
taal 7000 jaar), vanaf het begin van de schepping 
tot... de 3000 jaren vanaf Christus’ geboorte tot 
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het einde van het 1000-jarig Vrederijk. 
Er waren vele dingen (objecten) in de Tabernakel 
die symbolische representaties waren van de 
kracht van God in latere dagen, zo ook in de Tem-
pel. Eén van de grootste kenmerkende typen in 
de Tempel is dat van de 120 priesters. Deze 
bliezen op de dag van de inwijding van de Tempel 
hun trompetten en zij deden dat op zulk een won-
derbare wijze, dat de heerlijkheid van de Here en 
de bovennatuurlijke kracht van God op zo’n mach-
tige wijze werd gemanifesteerd, dat deze priesters 
zelf niet konden blijven staan om te dienen (zie 2 
Kronieken 5:12-14). De HEERLIJKHEID van de Here 
had HET HELE HUIS VERVULD! Deze priesters 
maakten EENZELFDE GELUID – zij waren “een-
drachtig, eensgezind” in de Here. Hun aantal is 
kenmerkend, want wij vinden precies hetzelfde 
aantal bloedgewassen en wedergeboren kinderen 
Gods op de Pinksterdag in de opperkamer 11 in 
Jeruzalem, waar zij – op bevel van de Here – ver-
bleven en aanhielden in eendrachtig gebed, TOT-
DAT zij werden aangedaan met kracht vanuit de 
hoogte (zie Handelingen 2:1-4). 
Toen die kracht openbaar werd in de Doop met de 
Heilige Geest, waarmee zij allen gedoopt werden, 
begonnen zij allemaal “te spreken in andere talen, 
zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (Handelingen 
2:4) waardoor zij eenzelfde (Goddelijke) bood-

 
11 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Opperzaalge-

meente” van H. Siliakus. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/2kronieken/5#12-14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/2kronieken/5#12-14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#1-4
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/opwekking-ebookA6.pdf
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schap doorgaven. Amen. 
Ten tijde van Salomo werd de Tempel “ingewijd” 
en ten dage van die 120 discipelen werd de Ge-
meente van God, het Lichaam van Christus, “in-
gewijd”. En de Tempel van de Heilige Geest èn de 
Tegenwoordigheid van God in hun verheven 
openbaring, werden op een even wonderbaarlijke 
als majesteitelijke wijze gemanifesteerd IN die 
bloedgewassen en met Gods Geest vervulde 
mensenkinderen, waarvan het aantal aanwezigen 
nauwkeurig overeenkwam met dat in de Tempel 
van Salomo. ZO sluiten in profetie en openbaring 
type en anti-type aaneen: de symboliek gaat over 
in het reële… het Woord van God wordt VER-
VULD. In beide zien wij “het einde van alle vlees”. 
Glorie voor God! 
Op de Pinksterdag (zie Handelingen 2) werd dus DE 
WARE TEMPEL 12 ingewijd IN de “geheiligde li-
chamen van Gods kinderen” en daardoor werden 
zij “koningen en priesters van de Here” (zie Openba-
ring 1:6), “dienaren van het ware Heiligdom, opge-
richt door de Here God en niet door mensen” (zie 
Hebreeën 8:2) en waarvan de Here Jezus Christus 
de Hogepriester is en het Hoofd van de Gemeen-
te, hetwelk Zijn Lichaam is. Geprezen zij Zijn won-
dervolle Naam! Hoe wonderbaar de Tempel ten 

 
12 Zie eventueel onze GRATIS studie “Geroepen om te wor-

den gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, 
heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader” van E. 
van den Worm. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/1#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/1#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/8#2
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tempel.pdf
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tijde van koning Salomo ook was, tòch voldeed die 
niet en moest die eenmaal als type verdwijnen om 
plaats te maken voor het beeld van de zaak zelf; 
en zo zien wij dan ook “de Tegenwoordigheid van 
God” uit deze tempel van steen wegtrekken en 
Zich manifesteren in dat gezelschap van bloedge-
wassen en met de Geest vervulde heiligen, die al-
len zonder uitzondering de bitterheid van de dood 
op het kruis hadden gesmaakt en ingevolge het 
ontvangen bevel ook hadden gewacht op de “Be-
lofte van de Vader” òf de gezegende Heilige 
Geest. De “verzegeling” van deze Schriftuurlijke 
waarheid wordt hierin gevonden. 
Mozes was, zoals wij al eerder hebben geschre-
ven, de “mannelijke zoon van de Tabernakel in de 
wildernis”; en de gedachte welke hieraan ten 
grondslag ligt is die van “bevrijder” òf “verlosser”. 
Zó is Jezus Christus de “Mannelijke Zoon” met be-
trekking tot de grotere openbaring van Gods plan-
nen in de Tempel van Salomo; want, zoals Farao 
het bevel gaf tot algehele uitroeiing (vernietiging) 
van alle mannelijke zuigelingen die uit de He-
breeuwse vrouwen in Gosen werden geboren (zie 
Exodus 1:16), zó vaardigde ook koning Herodes het 
bevel uit om elke baby van het mannelijk geslacht 
in Israël te doden ten tijde van de geboorte van 
Christus (zie Mattheüs 2:16). Dat wat waar werd aan-
gaande Mozes en de Tabernakel, werd ogenblik-
kelijk in waarheid gedemonstreerd in het geval 
van Jezus Christus en de Tempel. Géén van deze 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/1#16
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/2#16
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duivelse aanvallen, om de gezalfde bevrijders te 
vernietigen, had succes. In beide gevallen trad 
God Zelf tussenbeide en Zijn voorzienigheid 
stelde beiden in veiligheid. Hoe adembenemend 
wordt dit machtig optreden van God, wanneer wij 
bedenken dat er 1600 jaren liggen tussen deze 
beide gememoreerde feiten (voorvallen)! Op 
beide ligt het zegel van Gods bemoeienis, zoals 
aan beide ook de diabolische (= duivelse) opzet 
verbonden is om Gods plan te verijdelen. 
Daar is – profetisch gezien – nog een diepere 
betekenis: beide onweerlegbare feiten spreken 
niet alleen van Gods machtige en overwinnende 
interventie, maar wijzen ook onafwijsbaar heen 
naar de uiteindelijke triomf en zekere overwinning 
van Gods voornemens over alle machten van de 
hel! Daarom geloven wij ook dat de “profetische 
parallel” van de slotmanifestatie van Gods Kracht 
en Heerlijkheid gevonden zal worden IN en gema-
nifesteerd zal worden DOOR Zijn Lichaam… De 
profetische lijn ten aanzien van Gods woning is 
dus de volgende: 

• Tabernakel 

• Tempel 

• Gemeente. 
Amen. 
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De Gemeente als de herbouwde 
(herstelde) Tempel van God 13 

Wij hebben al eerder geschreven dat de slotmani-
festatie van de kracht en de heerlijkheid van God 
zal geschieden IN en DOOR de Gemeente, het 
mystieke Lichaam van Christus. 

• “Opdat nu door de Gemeente aan de overheden 
en de machten in de hemelse gewesten de veel-
vuldige wijsheid van God BEKENDGEMAAKT 
ZOU WORDEN, volgens het EEUWIGE VOOR-
NEMEN dat Hij gemaakt heeft in Christus Je-
zus, onze Here.” (Efeze 3:10-11) 

Het hoogtepunt van de climax van alle werkingen 
Gods zullen tot een triomferende volmaaktheid 
worden gebracht IN en DOOR het Lichaam van 
Christus, dat is de Gemeente; óók de OPENBA-
RING van de SLOT-VERBORGENHEID, waarvan 
wij kunnen lezen in Openbaring 10 vers 7: 

• “Maar in de dagen van de stem van de 7de engel, 
wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook 
het geheimenis van God volbracht worden (SV: zo 
zal de Verborgenheid Gods VERVULD WORDEN).” 

Want de Gemeente is een (UIT de wereld) “uitge-
roepen” en “afgezonderd” Lichaam dat, vanwege 
het geloof in de Verzoening van Jezus Christus, 
door de uitstorting van Zijn bloed op het kruis te 
Golgotha, èn door het Woord èn de (uit)werking 
van de Heilige Geest “wedergeboren” en “vervuld 

 
13 Zie noot 12. 
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is met  de Heilige Geest”. Amen. 
Christus’ Lichaam, de Gemeente (beter gezegd: de 
Bruidsgemeente, de zgn. “wijze maagden” uit de Gemeente, 
volgens Mattheüs 25:1-13 [SV] 14 – noot AK), zal in de laat-
ste dagen VOLMAAKT zijn 15. Door de wonder-
baarlijke kracht van het kostbaar bloed van Jezus 
Christus zal elk lid van dit Lichaam volkomen ver-
lost zijn en als gevolg daarvan, overeenkomstig 
het profetisch woord, de dood niet zien! God heeft 
verordineerd, en door Zijn Woord geopenbaard, 
dat het volbrachte werk van Christus iedere “zon-
dige tendens” in het oprecht gelovig hart zal over-
winnen 16. Halleluja! 
En het directe gevolg hiervan zal dan zijn dat er 
VOLKOMEN verlossing zal worden ervaren van 
zonde, ziekte, en dood… zelfs op het moment dat 
de duivel op de hevigste wijze te keer zal gaan 
(met name tijdens de grote verdrukking) en de ge-
hele wereld overweldigd zal zijn door satanische 
ontgoocheling! Want er staat geschreven: 

• “OPDAT Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 

 
14 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 

dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eind-
tijd” van E. van den Worm. (noot AK) 
 

15 Zie eventueel onze GRATIS studie “De volmaaktheid in 

Christus, op aarde, in de eindtijd” van E. van den Worm. 
(noot AK) 
 

16 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; 

over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van 
den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#1-13
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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plaatsen, een Gemeente ZONDER smet òf rim-
pel òf iets dergelijks, maar dat zij heilig en 
smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.” (Efeze 5:27) 

Wij geloven dan ook in het diepst van ons hart dat 
de presentatie van déze onsterfelijke Gemeente 
aan Christus, door de Heilige Geest, IN DE 
MEEST HEILIGE VERBINTENIS – Het Huwelijk 
van de aardse Bruid met haar Hemelse Bruide-
gom 17 – positief zal plaats hebben, vóórdat de 
periode van de grote verdrukking op aarde begint. 
De Zon, de Maan en de Sterren zijn, overeenkom-
stig de Schriftopenbaring, de door God Zèlf ge-
schapen “openbaringen” van Zijn Goddelijk We-
zen, als Vader, als Zoon, en als de gezegende 
Heilige Geest… Het “Bloed-Zegel” is het onmis-
kenbare bewijs van deze Schriftuurlijke waarheid! 
Vandaar dan ook dat “grote teken” (in de Engelse 
vertaling staat: GROTE WONDER) waarvan wij 
lezen in Openbaring 12 vers 1: 

• “En er verscheen een groot teken in de hemel: 
een vrouw 18, bekleed met de zon, en de maan 
was onder haar voeten en op haar hoofd een 
kroon van 12 sterren.” 

Déze Vrouw, bekleed met de Zon, is de openba-
ring van de Gemeente in de laatste dagen; zij is 

 
17 Zie event. onze GRATIS studie “Er komt spoedig een 

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

18 Zie event. ons GRATIS artikel “Een ANDER geluid – Wie 

is de VROUW uit Openbaring 12 ?” van A. Klein. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgvrouw.pdf
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bekleed met “heel de volheid van de Godheid li-
chamelijk” (Colossenzen 2:9-10), dat is: de volheid 
van de Godheid – als Vader, als Zoon, en als 
Geest – woont IN haar. En dit nu, geliefden, is 
DE WEG van Goddelijke Openbaring van Zijn 
glorieus Lichaam. Glorie voor God! Wij hebben 
dàn te maken met de Gemeente, waaraan God AL 
Zijn macht en kracht heeft geschonken; wij zullen 
straks een BRUID zien, aan wie AL de genadegif-
ten Gods zijn geschonken; wij zullen dàn een GE-
HUWDE VROUW 19 aanschouwen, aan welke AL 
Zijn glorie en volmaakte liefde gegeven zullen zijn, 
door haar Hemel-Bruidegom, Jezus Christus… 
in déze toestand, in déze conditie, is zij vanuit de 
dood getreden in het leven, het eeuwige leven,… 
en dat voordat haar slot-bediening hier op 
aarde zal zijn beëindigd, als HET HEILIGDOM 
(of DE TEMPEL) van God (waarin Hij waarlijk 
WOONT en TROONT)! 
Dit “grote teken, dit “grote wonder” (volgens de 
Engelse vertaling), is dus niet alleen de verheer-
lijkte en onsterfelijke Bruid / Bruidsgemeente van 
het Lam, maar zij is ook een Vrouw die op het punt 
staat om “moeder” te worden! Zij kent in levendige 
ervaring de “barensweeën” van iedere gehuwde 
vrouw die “tot één vlees gekomen is met haar brui-
degom” en is in blijde verwachting van de “man-
nelijke zoon” (zie Openbaring 12:5, SV), die zij spoedig 

 
19 Zie noot 17 en 18. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
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zal baren! 20 In deze periode van haar bestaan 
verschijnt “een ANDER TEKEN” in de gedaante 
van een grote RODE DRAAK (zie Openbaring 12:3, 
SV), die voor deze Vrouw, die op het punt van ba-
ren is, gaat staan “om haar kind te verslinden, zo-
dra zij het gebaard zou hebben.” (Openbaring 12:4) 
Déze grote rode draak is de satan (of duivel) in 
“eigen” persoon. Dezelfde die in lang vervlogen tij-
den de Farao van Egypte bewoog om het kind Mo-
zes, “de mannelijke zoon van de Tabernakel”, te 
verdelgen (zie Exodus 1:15 t/m 2:10); en ook dezelfde 

 
20 Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn –reeds op deze 

aarde– gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een 
feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan 
(nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger ge-
worden (zie Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 
144.000 (die –in geestelijke zin natuurlijk– “uit haar voort-
komen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de 
Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) 
met haar Bruidegom. 
In het natuurlijke leven wordt –na gemeenschap, bevruchting 
en geboorte– een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen 
te zijn geweest in de moederschoot. Hier –in geestelijk op-
zicht– 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 
(= het openbaar worden van de zonen Gods, zie Romei-
nen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die 
– in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt 
openbaar (= manifesteert zich) in de status van “een VOL-
WASSEN (= VOLMAAKTE) zoon”. Gekomen tot “de mate 
van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13b). 
(noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/1#15-22
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/2#1-10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/12#2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/8#18-19
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/8#18-19
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satan die bijna 2000 jaren geleden Herodes ertoe 
bracht om het Kind Jezus Christus te (willen) ver-
moorden (zie Mattheüs 2:13-18). In de laatste dagen 
(van de eindtijd) zal satan – gedreven door de-
zelfde moorddadige plannen – alle pogingen aan-
wenden om de Gemeente van de Here Jezus 
Christus te vervolgen… te verdrukken… en te ver-
delgen van de aardbodem! 
Satan zal als eerste proberen om “het kind” van 
de Vrouw 21, te verslinden (zie Openbaring 12:4, SV). 
Maar, deze “mannelijke zoon” wordt WEGGE-
RUKT “tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5) 

• “Toen brak er oorlog uit in de hemel (= het Konink-
rijk der hemelen op aarde, Zijn Lichaam en Gemeente); 
Michaël en zijn engelen (= de Here Jezus en Zijn ge-
zalfde dienstknechten) voerden oorlog tegen de 
draak, ook de draak en zijn engelen (satan en zijn 
helpers) voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk 
genoeg, en HUN PLAATS WERD IN DE HEMEL 
NIET MEER GEVONDEN. En de grote draak 
werd NEERGEWORPEN, namelijk de oude 
slang, die duivel en satan genoemd wordt, 
die de hele wereld misleidt. Hij werd NEER-
GEWORPEN OP DE AARDE (= in de wereld van 
ongelovigen en aardsgerichte gelovigen) en zijn enge-
len werden met hem neergeworpen.” (Openbaring 

 
21 Voor alle duidelijkheid: VOOR de Bruiloft van het Lam 

wordt deze VROUW genaamd: de BRUID (van Christus). 
Maar NA de Bruiloft van het Lam is zij Zijn VROUW. Net als 
in het natuurlijke leven. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/2#13-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#4
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12:7-9) 
Dit PROFETISCH GEBEUREN is dàn DE VER-
VULLING van de allereerste profetie in de Bijbel 
(zie hiervoor Genesis 3:15). 
DE VERZOENING ZEGEVIERT: 

• “En zij hebben hem (= de satan of satanische mach-
ten) OVERWONNEN door het bloed van het 
Lam en door het woord van hun getuigenis, 
en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de 
dood.” (Openbaring 12:11) 

Wij zien dus nu duidelijk “de profetische lijn” in de 
Schriften: de duivel werd verslagen toen hij pro-
beerde Mozes en de Tabernakel te vernietigen, hij 
werd opnieuw verslagen toen hij trachtte de Zoon 
van God, Jezus Christus, te vermoorden; en hij zal 
uiteindelijk weer worden verslagen en terneer 
worden geworpen op de aarde, wanneer hij in de 
nabije toekomst alles zal doen om in een laatste 
poging de Bruidsgemeente te vernietigen, welke 
in die periode van de tijd door God Zelf “gebouwd” 
zal zijn “zonder vlek of zonder rimpel of iets der-
gelijks, heilig en onberispelijk.” (Efeze 5:27) 
Wij moeten nu het volgende (in profetisch licht ge-
zien) duidelijk leren onderscheiden, omdat wij hier 
te maken hebben met “waarheden naar de Schrif-
ten”: 
1. De verlossing van Israël volgde op Mozes’ 

redding (volgens Exodus 1:15 t/m 2:10). 
2. De grotere verlossing van zonde en dood 

volgde op de redding van Jezus (volgens 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/3#15
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/1#15-22
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/exodus/2#1-10
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Mattheüs 2:13-18), de Zoon van de levende God. 
3. En de uiteindelijke verlossing van de heili-

gen volgt straks op de redding van de “man-
nelijke zoon” (volgens Openbaring 12:3-5, SV) uit de 
klauwen van de helse machten van de grote 
rode draak. 

 

Wil God ook een herbouwde aardse tempel? 
Zonder verder in geschiedkundige détails te tre-
den, is het niet moeilijk in te zien dat de Taberna-
kel “de daadwerkelijke woning van JaHWeH was 
op aarde”; en dat dit zo bleef TOTDAT de Ark van 
het Verbond “overgezet” werd in de nog mooiere 
Tempel die Salomo mocht bouwen en die ontwor-
pen werd voor het “huisvesten van de Naam des 
Heren” (lees o.a. 1 Koningen 8:18b-20 + 44, 9:3b, 7a). En 
die Tempel bleef ook “het Huis van God” TOTDAT 
de Messias kwam. Want toen koos de Tegen-
woordigheid van de Levende God Zichzelf een an-
dere woning, namelijk de Tempel van de Levende 
Gemeente. En dit gebeurde op die gedenkwaar-
dige Pinksterdag (zie Handelingen 2),… OM NOOIT 
MEER TE WORDEN WEGGENOMEN! Zó is dan 
DE OPENBARING van God in de Gemeente, de 
“Christus IN u”, de slot-openbaring van JaHWeH, 
in verlossende zin en betekenis! Mogen wij dit 
toch goed verstaan. En wat wij voor altijd moeten 
weten en onthouden is het volgende: 
De Gemeente van onze Here Jezus Christus is 
de LAATSTE AARDSE WONING van de HERE, 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/2#13-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#3-5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1koningen/8#18-20
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1koningen/8#44
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1koningen/9#3
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1koningen/9#7
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2
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totdat het Koninkrijk van God zal komen en op 
aarde zal worden gevestigd (= geopenbaard). 
Nooit meer zal de Here der Heerlijkheid wonen 
in tempels met mensenhanden gemaakt! En al 
diegenen die iets anders leren, en de mensen ver-
kondigen dat zij straks de wederoprichting van 
een nieuwe (aardse) tempel kùnnen en mogen 
verwachten in de stad Jeruzalem, met al de aan 
de tempeldienst verbonden ceremonieën en ritue-
len, verkondigen iets onschriftuurlijks; ja, een per-
tinente leugen. De Bijbelteksten, welke zij als be-
wijs aanvoeren, worden absoluut fout geïnterpre-
teerd – en dàt vanwege hun geestelijke blindheid 
en stompzinnigheid (de “botheid van zinnen”). 
“Geestelijke dingen worden nu eenmaal gees-
telijk beoordeeld (SV: onderscheiden).” (zie 1 Korinthe 
2:13-14) 

• “De Geest (van God, de Heilige Geest) immers on-
derzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.” 
(1 Korinthe 2:10b) 

• “En wij hebben niet ontvangen de geest van de 
wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij 
zouden WETEN de dingen die ons door God 
genadig geschonken zijn.” (1 Korinthe 2:12) 

• “Sommigen hebben de Kennis van God niet. Ik 
zeg het u tot schaamte.” (1 Korinthe 15:34b) 

Een herbouwde tempel, gelegen aan de zijde van 
de berg Moria, waar destijds de oorspronkelijke 
tempel stond, is de droom en de verwachting van 
zo vele Israëli’s in deze laatste dagen! Daar zijn er 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/2#13-14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/2#13-14
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onder hen die verwachten dat niet alleen de tem-
pel in ere zal worden hersteld op de berg Sion, 
maar óók dat de tempel-offers weer zullen worden 
verricht, waarbij het bloed van stieren en bokken 
weer zal vloeien op het altaar! Maar… dit is nu 
juist wat God verbiedt! Om déze oorzaak toch 
was het van Godswege verordineerd dat de tem-
pel, in de dagen van Christus, voor altijd zou wor-
den vernietigd;… hetgeen ook is gebeurd door de 
veroverende, plunderende, en brandstichtende 
Romeinse legioenen onder Titus, de zoon en veld-
heer van keizer Vespasianus in ± 70 na Christus. 
Het kostbaar bloed van Christus werd uitgestort 
als het “eenmaal en voor allen geldend offer”; 
want Hij werd geofferd, als “het Lam van God, Dat 
de zonden van de wereld wegdraagt” (Johannes 
1:29). Maar het ongelovige Judaïsme besloot, con-
form de uitspraak van het Sanhedrin, dat het Mo-
zaïsche ritueel moest voortduren; en in ± 69 na 
Christus offerden zij ± 276.000 lammeren, om 
zódoende de toorn van God te doen keren… 
MAAR ALLES TEVERGEEFS! Zij hadden het 
kostbaar bloed van Zijn eniggeboren Zoon ver-
acht, en niets aan hen kon de Here God meer be-
hagen. Daarom stond God toe dat de Romeinse 
legers: 
1. de tempel totaal verwoestten (= met de grond 

gelijk maakten) en 
2. het ongelovige Juda uit het land verdreef… “tot 

in het uiterste der aarde”. 
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En dit om te voorkomen dat zij zouden voortgaan 
met hun godslasterlijke daden! Indien er ooit weer 
een dergelijke tempel zal worden gebouwd, op de-
zelfde plaats en op dezelfde berg, dan zal die het 
product zijn van de geest van de antichrist en door 
God worden veracht! 
 

De tempel van Ezechiël, hoofdstuk 40 t/m 48 
De tempel waarvan de profeet Ezechiël heeft ge-
sproken in de hoofdstukken 40 t/m 48 is EEN 
GEESTELIJK BOUWWERK dat gezien moet wor-
den in het raam van de huidige tijdsbedeling, 
waarin de lichamen van die “grote en edelmoe-
dige menigte van martelaren” de verscheidenheid 
van gebrachte offers uitmaken. Déze conclusie is 
gegrond op de openbaring door de Geest van 
God, dat de “Levende Wateren” voortvloeien van 
onder het altaar gedurende een tijdsperiode van 
4000 jaren (lees Ezechiel 47:1-12). Deze niet te keren 
watervloed zal in kracht toenemen tot het einde 
van de huidige tijdsbedeling. Het feit dat “de rivier” 
niet eerder gevuld werd met “hoge wateren” dan 
tot op de eerder genoemde profetische tijd, is een 
bewijs te méér dat de Gemeente als Gods tem-
pel 22 in het Evangelie-tijdperk, dezelfde is als hier 
bedoeld! 
Laten allen die de mening zijn toegedaan dat de 
tempel van Ezechiël waarlijk (= letterlijk) als archi-
tectonisch bouwwerk zal staan in het Koninkrijk 

 
22 Zie noot 12. 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/ezechiël/47#1-12
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van God (= het 1000-jarig Vrederijk) op aarde, en 
dat gedurende die tijd opnieuw alle bloedige en 
NIET-bloedige offers zullen worden geofferd, diep 
nadenken over het volgende: Iedere keer dat God 
zou toestaan dat het bloed van stieren en bokken 
zal worden geofferd, 
1. beledigt Hij Zijn eigen heilig Wezen, 
2. veracht Hij het Zoenoffer van Zijn geliefde Zoon, 
3. verwerpt Hij het Zoenbloed dat reinigt van alle 

ongerechtigheid… en verkiest Hij, tegen Zijn ei-
gen voorschriften in, 

4. het bloed van beesten bòven dat van Christus. 
Wie denkt dat zoiets mogelijk is maakt zich onher-
roepelijk schuldig aan “profaneren” (= ontheiligen 
of met het heilige spotten)! 
Het 1000-jarig Rijk is een onsterfelijk tijdperk en 
“vlees en bloed zullen dit nooit kunnen beërven of 
binnengaan” (zie 1 Korinthe 15:50)! In dit Vrederijk 
van Christus is Gods Geest oppermachtig, en 
wanneer deze status van Goddelijke heiligheid en 
heerlijkheid is bereikt, heeft het bloed van beesten 
ABSOLUUT géén waarde. 
Laten wij nooit vergeten dat: 
1. de hóógste vorm van aanbidding bestaat uit 

datgene wat voortkomt uit “een gebroken hart 
en een verslagen geest”; 

2. de Joodse religie ontaardde in de aanbidding 
van de tempel van steen en mortel, in plaats 
van die van “Zijn Tegenwoordigheid” in de tem-
pel; en dat 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/15#50
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3. God Zelf gesproken heeft, zeggende, “dat Hij 
nooit meer wonen zal in tempels met mensen-
handen gemaakt” (zie Hand. 7:48, 17:24). 

Een gebouw van steen is voor God waarde-
loos, de Heilige Geest – die in MENSELIJKE 
tempels woont – is voor Hem alles! 
Wij herhalen het: De Joden, gekomen tot “vor-
mendienst”, waren blind voor het feit dat Gods Te-
genwoordigheid in de tempel alles betekende, en 
dat deze tempel op zichzelf slechts de plaats was 
waar Hij woonde en waar Hij Zijn Naam zou vesti-
gen, zoals de profeten hebben betuigd en God 
Zelf aan Salomo openbaarde. Zo vinden wij van-
daag de dag christenen die alle waarde hechten 
aan een kerkgebouw, aan de plaats waar zij zon-
dags vergaderen. Of Gods Aanwezigheid wel 
wordt ervaren, komt voor dit soort christenen op 
de tweede plaats. 
Vandaar dat wij dit neerschrijven: De Israëli’s mo-
gen dan in de eindtijd een (nieuwe) tempel bou-
wen, op een manier zoals zovelen onder hen ver-
langen en het zichzelf hebben voorgesteld, maar 
dan zal het alleen maar weer een andere tempel 
zijn die God opnieuw zal verwoesten! 
U herinnert zich vast de uitspraak van Jezus, ge-
geven aan Farizeeën en Schriftgeleerden: 

• “Breek deze tempel af en in 3 dagen zal Ik hem 
laten herrijzen.” (Johannes 2:19) 

Jezus sprak toen van “de Tempel die Zijn Li-
chaam was / is”! 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/7#48
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/17#24
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Gods WEG is ALTIJD “VOORWAARTS” en 
NOOIT “ACHTERWAARTS!” Dat wat door Hem is 
achtergelaten is VOOR ALTIJD voor Hem ook 
voorgoed VOORBIJ… De tempel van steen 
heeft voorgoed afgedaan om plaats te maken 
voor de Tempel van het geheiligde MENSE-
LIJK LICHAAM! 23 
 

Het volmaakte Goddelijke getuigenis is 
drievoudig 

Eens verwoestte Nebukadnezar de tempel van 
Salomo. Veel later, na herbouwd te zijn, werd hij 
opnieuw verwoest maar dan door de Romeinen, 
in het jaar 70 na Christus. De Israëli’s zullen de 
tempel herbouwen om voor de derde maal te wor-
den verwoest. Wij bidden dat allen, die dit lezen, 
genade mogen ontvangen om te leren inzien dat 
(wanneer de Here God tot 3 maal toe iets heeft 
gedaan) zij veilig kunnen aannemen dat bij de 
derde keer ook de SLOT-OPENBARING van DE 
WAARHEID betrokken is; want dàn is er sprake 
van de Godheid IN LICHAMELIJKE VOLHEID, 
namelijk: als de Vader, de Zoon, en de gezegende 
(Heilige) Geest. DRIE is het volmaakte Goddelijk 
getuigenis en de van Godswege ingestelde orde-
ning voor de Gemeente en het Evangelietijdperk. 
Voorbeelden hiervan, die voor zichzelf spreken, 
zijn de volgende: 

 
23 Zie noot 12. 
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1. “Want waar 2 of 3 in Mijn Naam bijeengeko-
men zijn, daar BEN Ik in hun midden.” (Mattheüs 
18:20) 

2. “Neem tegen een ouderling geen beschuldi-
ging aan, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn.” (1 Timo-
theüs 5:19) 

3. “En als iemand in een andere (= van God ontvan-
gen Geestes)taal spreekt, laat het dan door 2 of 
hoogstens 3 mensen gedaan worden, ieder op 
zijn beurt...” (1 Korinthe 14:27) 

4. “Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de 
buik van de grote vis was, ZO zal de Zoon des 
mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van 
de aarde zijn.” (Mattheüs 12:40) 

5. De derde tijdsbedeling in het Raadsplan van 
God, is de laatste tijdsbedeling (zie punt 6)! 

6. “Want 3 zijn er Die getuigen in de hemel… En 
3 zijn er Die getuigen op de aarde…” (zie 1 Jo-
hannes 5:7-8) 

Het laatste Woord is aan de Heilige Geest, in 
Wiens bedeling wij nù leven! Wanneer de mens 
zondigt tegen de Heilige Geest, is er géén verge-
ving (= redding) meer – de zodanige mens is dàn 
voor eeuwig VERLOREN. 
In het licht van de Schriftopenbaring kent men als 
eerste plaats van de Godsopenbaring de Taber-
nakel met Mozes als de “mannelijke zoon” ervan, 
de tweede plaats was de Tempel (van Salomo) 
met de Here Jezus Christus als de “Mannelijke 
Zoon” ervan en tenslotte de Gemeente, waarvan 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1johannes/5#7-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1johannes/5#7-8
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de “mannelijke zoon”, zijnde de 144.000 (uit de 12 
stammen van Israël, zie Openbaring 7:4-8 en 14:1) – 
die uit deze Gemeente 24 voortkomt – zal worden 
weggerukt “tot God en Zijn troon” (Openbaring 12:5). 
Wanneer God Zelf niet verder gaat, dan deze drie-
voudige openbaring, zullen wij dat dan wèl doen? 
Wij moeten echter niet vergeten (en hiermee is het 
één en ander, in het licht van Bijbelse profetie, vrij 
scherp gesteld) dat veel van wat voorgevallen is 
in Palestina, in nauw verband staat met al datgene 
wat wij in deze rubriek uiteengezet hebben. Want 
de vele moorden, bloedbaden, slachtingen of wat 
het dan ook is – zowel onder de Arabieren (als “ver-
zamelnaam” – noot CT) als onder de Joden – hadden 
iets te maken met de Tempel van wijlen koning 
Salomo (destijds, naar Jezus’ eigen profetische 
woorden, verwoest en met de grond gelijk ge-
maakt), waarvan nog enkele resten (lees: stukken 
bouwsteen) zijn overgebleven, en die sinds 1967 
(na de 6-daagse oorlog) door de Joden ge-
bruikt/benut zijn als een “Klaagmuur”, vooral om-
dat die tempel hen zo lange tijd is ontzegd gewor-
den. Eénmaal, in een nog niet zo heel lang verle-
den (we spreken rond 1937-1940), was de contro-
verse zó scherp en zó bitter, dat de toenmalige 
Britse regering alle emigratie van Joden naar het 
toenmalige Palestina heeft moeten stopzetten om 

 
24 M.i. beter gezegd: uit de Bruidsgemeente, het zgn. “wijze 

maagden deel” van de Gemeente. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/7#4-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/14#1
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een wereldoorlog te voorkomen. 25 Desondanks is 
deze (2de wereld)oorlog er toch geweest, omdat het 
profetisch Woord te allen tijde in vervulling moet 
gaan. God heeft in alles Zijn (Eigen) Weg. 
Daarom, geliefde lezers (m/v), laten wij die dit ge-
loven méér, liefst ALLE aandacht schenken aan 
de “volmaking van Gods tegenwoordige woning, 
namelijk ONZE LICHAMEN”, welke de TEMPEL 
van de HEILIGE GEEST is, opdat de Here Jezus 
Christus daarin TEN VOLLE mag worden geopen-
baard; want binnen niet al te lange tijd, namelijk 
aan het einde van de huidige tijdsbedeling, zal er 
een einde komen aan de werken van de mens. 
Dàn zullen wij – zo de Here wil en wij nog leven – 
DE REALISATIE VAN DE VERBORGENHHEID 
VAN ALLE EEUWEN AANSCHOUWEN, welke is: 

• “Christus IN u, de HOOP van de (EEUWIGE) 
HEERLIJKHEID.” (Kolossenzen 1:27b) 

Wanneer dan straks de nutteloosheid en de 
dwaasheid van alle ongeloof EN de verwerping 
van de Here Jezus Christus door de wereld ten 
top zal zijn gestegen, en men daarvoor rechtvaar-
dig zal worden geoordeeld, zal ook de ontsluiering 
(= de openbaring) van DEZE FUNDAMENTELE 
WAARHEID van het Evangelie aan diezelfde we-
reld geschieden. Wij kunnen onze harten niet wijd 
genoeg openzetten voor deze onweerlegbare 
waarheid! 

 
25 Meer hierover, zie het document Ha’avara Abkommen. 
(noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ha'avara-Abkommen
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• “Omdat wij dan deze beloften hebben, gelief-
den, laten wij onszelf reinigen van alle bezoe-
deling van vlees en geest, en de heiliging vol-
brengen in het vrezen van God (= de vrees om te 
zondigen).” (2 Korinthe 7:1) 

 

De “gruwel der verwoesting” 
Om u de Schriftuurlijke betekenis van het boven-
staande duidelijker te doen verstaan, zowel in pro-
fetisch licht alsook binnen het raam van het door 
ons aangesneden onderwerp, en waarvan “deze 
gruwel der verwoesting” een onderdeel vormt, wil-
len wij beginnen met het onderstaande onder uw 
aandacht te brengen: 

• “Wanneer u dan de gruwel van de verwoes-
ting, waarvan gesproken is door de profeet Da-
niël, zult zien staan op de heilige plaats (“waarin 
het niet thuis hoort”, of: “staan waar het niet behoort” – zie 
Markus 13:14) – laat hij die het leest, daarop let-
ten!” (Mattheüs 24:15) 

En dit, omdat één en ander verwijst naar Daniël 
9:27, waar geschreven staat: 

• “…over de gruwelijke vleugel zal een ver-
woester zijn, zelfs tot aan de voleinding...”. 

De profetische samenhang wordt ons echter pas 
goed duidelijk, wanneer wij lezen wat geschreven 
staat in Mattheüs 23 vers 38: 

• “Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u 
achtergelaten.” 

De Here God heeft met dit “huis” profetisch be-

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/markus/13#14
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doeld: “de tempel”, welke totaal verwoest zou wor-
den gelaten; in de zin van “verlaten”, “leeg”, 
“woest”, “onvruchtbaar”, “onbewoond”, “door God 
verlaten”! De tempel zou dus absoluut verstoken 
blijven van de Tegenwoordigheid van de Here en 
deze toestand wordt terecht door God aange-
merkt als: woest, leeg, etc., welke zou voortduren 
tot de “voleinding toe”! En deze “voleinding” bete-
kent ook letterlijk het einde van alles; namelijk het 
einde van deze tijdsbedeling van genade. 
Hier wordt gesproken van een “gruwelijke vleugel” 
en van een “gruwel der verwoesting”. Wat was er 
zo gruwelijk in Gods ogen? Gruwelijk in Gods 
ogen was het historische feit dat gebeurde NA de 
dood van Jezus Christus, namelijk: dat het Joodse 
Sanhedrin de reparatie van het gescheurde voor-
hangsel in de Tempel (van Salomo) en de voort-
gang van alle wettische offers beval, NADAT het 
kostbaar Bloed van Jezus Christus was uitgestort, 
als het “eens-en-voor-allen” (verzoenend) offer 
van de Eniggeboren Zoon van God! Want op het 
moment dat Jezus stierf en “de geest gaf”, 
scheurde het voorhangsel van de Tempel in 
tweeën; en dit voorhangsel was het symbool van 
het lichaam van Jezus, terwijl het scheuren ervan, 
door de kracht van God, het einde bedoelde te zijn 
van de Mozaïsche Wet IN ELK OPZICHT. Er staat 
geschreven: “…door het voorhangsel, dat is 
door Zijn vlees” (Hebreeën 10:20). God heeft daar-
mee willen zeggen dat er een einde gekomen was 
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aan ALLE bloedoffers, en dat – door het Bloed van 
Jezus Christus – “een nieuwe en levende weg was 
ingewijd” om “in te gaan” (zie Hebreeën 10:20). Amen. 
Het ten-hemel-schreiende feit waaraan het 
Joodse priesterdom zich schuldig maakte was 
een formele “klap in Gods heilig Aangezicht”. Het 
betekende een “totale minachting en verwerping 
van Gods Voorzienigheid” en een algehele ont-
kenning van het feit dat: 

• “God… in Christus de wereld met Zichzelf ver-
zoende.” (2 Korinthe 5:19) 

Wat kan op zulk een profanatie (= heiligschennis, 
ontheiliging) van de eerste orde anders volgen 
dan het oordeel van God! 
Het was dan ook vanwege “deze gruwel” (lees: 
deze gruwelijke daad), dat God (die hiermee het 
profetisch Woord van Zijn Zoon vervulde) de tem-
pel totaal verwoestte en uit Jeruzalem ook alle 
overgeblevenen van Jakob verdreef en hen “ver-
strooide over alle windstreken der aarde”. 

• “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit 
alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen 
op de andere steen gelaten worden die niet af-
gebroken zal worden.” (Mattheüs 24:2) 

Het profetische Woord van Daniël 9:27 verwijst 
dan ook in haar gehele strekking naar de voort-
durende verwerping – tot op deze dag – van 
Jezus-Messias door het volk Israël; en de on-
ophoudelijke oordelen Gods, die uitgestort wor-
den over een “verlaten volk”, over een “wereld, die 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/10#20
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/9#27
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in het boze ligt”, tot in de grote verdrukking, welke 
spoedig komen zal op het einde van de tegen-
woordige tijdsbedeling, waarna de voleinding ko-
men zal. En dit is dan “de voleinding” waarvan het 
profetisch Woord duidelijk spreekt. 
God geve dat wij mogen behoren tot degenen “die 
oren hebben om te horen, wat de Geest tot de Ge-
meenten spreekt” (Openbaring 2:7+11+17+29, 3:6+13+ 
22 26). God helpe ons. 
 

Aanname, Wegname en Opname 
De Bruidsgemeente van onze Here Jezus Chris-
tus (en dat is de Bijbelse, Schriftuurlijke, interpre-
tatie) bestaat uit zielen die door de Geest van Je-
zus Christus zijn wedergeboren (zie Johannes 20:21-
23). Zij ervaren de doop met de Heilige Geest en 
Vuur (zie Handelingen 2:4) en zijn gewillig OM IE-
DERE PRIJS TE BETALEN voor het vervuld blij-
ven met Gods Geest! 
De Gemeenteleden die tot de Bruidsgemeente 
behoren zullen eerst worden AANGENOMEN (zie 
Mattheüs 24:40-41), waarop “het ingaan tot de Brui-
loft van de 5 wijze maagden” doelt (zie Mattheüs 
25:10 (SV), waarna de Bruidsgemeente waardig zal 
worden geacht om de grote verdrukking te ontvlie-
den, waartoe zij zal worden WEGGENOMEN 27. 

 
26 Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ 

UITLEG “Openbaring, hoofdstuk 2” en “hoofdstuk 3” van 
CJH Theys. (noot AK) 
 

27 Zie eventueel onze GRATIS studie “De wegname en 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/20#21-23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/20#21-23
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/handelingen/2#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#40-41
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#10
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/ct-openbaring3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wegname-opname-ebookA6.pdf
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Naar deze “wegname” verwijzen ons de volgende 
Schriftuurplaatsen uit Openbaring 12:6 en 14: 

• “En de Vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij 
een plaats had, die door God voor haar gereed-
gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 
1260 dagen (= 3½ jaar, de periode van de grote verdruk-
king).” 

• “En aan de Vrouw werden 2 vleugels van een 
grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn 
zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed 
wordt, een tijd (= 1 jaar) en tijden (= 2 jaar) en een 
halve tijd (= ½ jaar, in totaal dezelfde 3½ jaar), buiten 
het gezicht van de slang.” 

NA de grote verdrukking, bij de (ZICHTBARE) we-
derkomst van de Here in kracht en heerlijkheid, 
wanneer (volgens Openbaring 1:7) “elk oog Hem zal 
zien” zal de Bruidsgemeente worden veranderd 
“in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk” (1 
Korinthe 15:52), nadat alle gestorven rechtvaardigen 
zullen zijn opgewekt (= de 1ste opstanding, die 
van de rechtvaardige doden, zie Openbaring 20:4-6) 
in onvergankelijkheid (zie 1 Korinthe 15:42). Tezamen 
zullen dan de beide groepen, de (nog levende) 
weggevoerde Bruidsgemeente èn de opgestane 
rechtvaardigen, zijnde de gehele Bruidsge-
meente, de Here tegemoet gaan in de lucht (lees 1 

 
opname van de Gemeente en… Christus’ wederkomst”  van 
H. Siliakus en/of ons GRATIS artikel: 
“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OP-
NAME wel juist ?” van A. Klein. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/20#4-6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/15#42
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1thessalonicenzen/4#15-18
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/wegname-opname-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgopname.pdf
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Thess. 4:15-18). Het is deze Bruidsgemeente die 
dan terstond met haar Heer en Bruidegom te-
rugkeert naar de AARDE om het antichristelijk 
rijk te verdoen, bij de slag van Armageddon (zie 
2 Thess. 1:7-10, Openbaring 1:7-8 en 19:11-21), waarnaar 
ook Judas 1:14-15 verwijst. 
De Here Jezus zal dan, met Zijn Bruidsgemeente, 
de door Hem gereinigde aarde in bezit nemen om 
er te leven en te regeren in de heerlijkheid van het 
1000-jarig Vrederijk, dus: 1000 lange jaren… 
Aan het einde van deze 1000 jaren wordt de “le-
gerplaats van de heiligen” opgetrokken naar de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hetgeen wij 
kunnen concluderen uit de teksten in Openbaring 
20:9 en 21:1. Wij zien dus dat de Bruidsgemeente 
zal worden verplaatst van de ene plaats naar de 
andere…; van deze wereld naar een andere we-
reld…; zij wordt overgebracht van een aardse 
sfeer naar een hemelse sfeer…, zij wordt opge-
trokken uit een natuurlijke wereld naar een gees-
telijke wereld…; van deze aarde naar Gods heme-
len…; zij heeft dàn gewerkt en getuigd in de tijd 
en zij zal voortleven in Gods glorierijke eeuwig-
heid… 
Wilt u óók deelhebben aan dit alles, geliefden? 
Dan moet u van God Zelf het getuigenis ontvan-
gen dat u Hem behaagt, zoals Henoch (zie He-
breeën 11:5). Het zegel van de opstanding mag in 
uw leven niet ontbreken, en dat is: het geloof in de 
Here Jezus Christus zoals de Schrift zegt (zie 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1thessalonicenzen/4#15-18
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/2thessalonicenzen/1#7-10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/1#7-8
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/19#11-21
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/judas/1#14-15
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/20#9
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/20#9
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/21#1
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/11#5
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/11#5
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Johannes 7:38-39). Hij alléén is onze Verlosser en 
Zaligmaker! (zie 1 Thess. 4:14 en Hebreeën 11:13). 
 

Gods Tabernakel en het 1000-jarig Vrederijk 
Deze 1000 jaren van Gods Koninkrijk (het 1000-
jarig Vrederijk) maken, “profetisch-chronologisch” 
bezien, de 7de DAG van Gods verlossingsweek 
uit; DE SABBAT van de Here, onze God. Deze 
gaat vóóraf aan en vormt de inleiding tot “de 
nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waarin 
Gods gerechtigheid wonen zal”! DIT Koninkrijk is 
dan ook “de substantie van alle profetieën inzake 
de 1000 jaren” en is DE RUST – de ware “sab-
batsrust” – van de Christen (lees Hebreeën 4:7-11). 
Het zijn die 1000 jaren waarvan Openbaring 20:1-
2 ons spreekt. Deze 1000 jaren zijn besloten tus-
sen de EERSTE OPSTANDING (die van de recht-
vaardige doden) en de TWEEDE OPSTANDING 
(die van de onrechtvaardige, ongelovige en onhei-
lige doden) hetgeen gelijktijdig geschiedt met het 
“loslaten van satan voor een korte tijd” (zie Openba-
ring 20:7-10)! 
HET 1000-jarig Vrederijk zal de gehele aarde 
omvatten. Het is DE DAG des Heren, waarin Gods 
heiligen “het koningschap ontvangen en het ko-
ningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid...” (zie 
Daniel 7:18). Glorie voor God! Waarlijk, het is DIT 
1000-jarig VREDERIJK dat er zal zijn zodra deze 
aarde verlost is van alle zonde (en smet, ofwel van 
alles wat tot schande strekt). Want er staat in dit 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/johannes/7#38-39
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1thessalonicenzen/4#14
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/11#13
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/4#7-11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/20#1-2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/20#1-2
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/20#7-10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/20#7-10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/daniël/7#18
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verband geschreven: 

• “de aarde zal vol zijn van de kennis van de 
HERE, zoals het water de bodem van de zee be-
dekt.” (Jesaja 11:9b) 

Dan zal deze aarde, als het “materiële heiligdom” 
van God, eerst het waarachtige antitype zijn van 
“het Heilige der Heiligen!” Zolang satan en zonde 
daar nog gevonden worden is dat onmogelijk. Dat 
wij dit toch goed zullen verstaan in het profetisch 
licht van Gods Woord, is onze innige bede; want, 
doen wij dit niet, dan zullen wij blijven dwalen in 
het labyrint van hedendaagse foutieve leringen en 
interpretaties. Deze alle vinden géén grond in de 
Bijbel en zijn daarom positieve (?) dwalingen. Dat 
de prediking van Gods “Eeuwig Evangelie” óók 
nog in de 1000 jaren van dit Koninkrijk van God 
plaats zal vinden” is onschriftuurlijk, omdat de 
tijdsbedeling van genade zal zijn beëindigd als dit 
Koninkrijk (het 1000-jarig Vrederijk) zal zijn aan-
gevangen. 
Gods Tempel, Zijn Woning in de Geest (zie Efeze 
2:21-22) is HET Lichaam van Jezus Christus, en 
HET HEILIGDOM, waarvan gesproken wordt in 
Openbaring 11:1c. Daar is géén andere! En ALLE 
offers met betrekking tot deze “Tempel” zijn dan 
ook GEESTELIJKE OFFERS! Wij willen dit onder-
werp nu beëindigen met het hieronder volgende. 
De absoluut verkeerde opvattingen van zovele 
mensen, aangaande DIT 1000-jarig Koninkrijk, 
wordt gevonden omdat zij de leringen van de 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeze/2#21-22
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeze/2#21-22
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/11#1
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Bijbel hebben verworpen! In plaats van deze Bij-
belse leringen, hebben zij die van stervelingen 
aangenomen; zij hebben geluisterd naar “de stem 
van een mens”, in plaats van naar “Gods Stem!” 
Hoe die mensen kunnen denken dat de Heerlijk-
heid van het 1000-jarig Vrederijk ooit verduisterd 
zal (kunnen) worden door de aanwezigheid van 
de zonde en van de vloek, is méér dan wij zelfs 
durven veronderstellen (vermoeden) en kinderen 
Gods onwaardig. Deze geesteshouding komt een-
voudigweg neer op “het menselijk verlangen naar 
een tweede kans”, die er NOOIT zal zijn. Sinds 
Jezus stierf op Golgotha’s kruis is die kans enkel 
en alleen in het HEDEN (lees Psalm 95:7, Hebreeën 3:7 
+ 15 en 13:8)! 
Amen. 
 

CJH Theys 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

 
Einde van deel 3 = hoofdstuk 5 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/psalm/95#7
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/3#7
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/3#15
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/hebreeën/13#8
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf

