
Een ANDER geluid ! 
 
 
 

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig t ot LERING, tot WE-
DERLEGGING, tot VERBETERING, tot ONDERWIJZING…” 

(2 Tim. 3:16 – SV) 
 

“Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en kan  gebruikt worden om 
onderricht te geven, om DWALINGEN en FOUTEN te WEER LEGGEN…”  

(2 Tim. 3:16 – NBV) 

 
 
 

Het verschil tussen 
“het Lichaam van Christus” 

en  
“de Bruid van Christus” 
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Algemene noot:  

1. Wij hebben voor uw leesgemak en daar waar mogelijk gebruik gemaakt van “de Herziene Statenvertaling” 
(de deeluitgave uit 2006 – afgekort HSV) en verder vooral van de NBG. Natuurlijk kunt u voor uzelf een an-
dere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken. 

2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te ver-
duidelijken. Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere  kleur gemaakt , zodat u in één 
oogopslag  kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd. 

3. In de meeste gevallen kan daar waar hij, hem of zijn  staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk 
ook zij of haar  gelezen worden, het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat waar 
gesproken wordt over ‘broeders’ ook de ‘zusters’ hierbij zijn ingesloten. 

4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding. 

5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuur-
lijk kunt u anderen, in de 1ste plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies 
wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 
4 hierboven. 

 
Nieuwe opmaak: januari 2009 

 

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van  onze website 
www.eindtijdbode.nl 
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Het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en  
“de Bruid van Christus”  

 
Het Lichaam van Christus (de ware Gemeente des Heren) bestaat uit de zgn. “wijze en dwaze  maagden”, 
terwijl de Bruid van Christus ALLEEN MAAR zal besta an uit de zgn. “wijze  maagden”! 
 

• Allen die tot de Bruid van Christus behoren, behoren tevens tot het Lichaam van Christus, maar 
• NIET allen die tot het Lichaam van Christus behoren zullen – reeds hier op aarde  – tot de Bruid (of 

Bruidsgemeente) behoren. 
 

Zij die wel  tot het Lichaam van Christus behoren, maar niet  tot de Bruid (of Bruidsgemeente), zullen, als ze sterven 
– op grond van hun geloof in (het gestorte bloed van) Christus – behouden zijn voor de eeuwigheid. Ook de reeds 
gestorven Oudtestamentische gelovigen zijn behouden op grond van hun geloof in God, “de God van Abraham, 
Izak en Jakob”. 
Maar voor de Bruid van Christus geldt een andere, hogere maatstaf: reden ook waarom zij niet zal (hoeven te) 
sterven. 
 

Het verkeerde inzicht en onderwijs aangaande bovenstaande is volgens mij de (hoofd)oorzaak van onder andere 
lauwheid en wereldgelijkvormigheid bij veel christenen.  

� Want… waarom zou je er naar jagen om ook echt een rein en heilig leven te leiden en je ook echt af te ke-
ren van elke zonde als ze zeggen dat je toch wel behouden bent door je geloof in Jezus Christus en – bij 
Zijn wederkomst – zonder verdere “voorwaarden”, ook nog tot de Bruid van Christus zal behoren? 

� En… als je als christen, bij Zijn wederkomst, altijd  tot de Bruid van Christus zult behoren, ongeacht de 
geestelijke staat waarin je op dat moment verkeert, waarom zou je jezelf dan nog uitstrekken naar heilig-
making etc.?! 

 
Daarom hoop ik dat u aandachtig (en biddend) de volgende Bijbelstudie zult willen lezen: 
 

A. Klein 
************************************************************************************* 
 

De 5 wijze en de 5 dwaze maagden 
en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd. 

Een profetische Bijbelstudie  
door E. van den Worm 

 

Dan zal het Koninkrijk der hemelen (op aarde, nl. het Lichaam van Christus, de ware Gemeente des Heren) gelijk zijn aan 
tien maagden  (zie noot1), die hun lampen namen en op weg gingen, de Bruidegom (de Here Jezus Christus) tege-
moet.   2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.  3 Die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen 
olie met zich mee.  4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes (SV: vaten – beeld van ons 
aardse “vat” wat, als wij willen behoren tot de wijze maagden, gevuld moet zijn met Gods Geest). (Matth. 25:1-4, HSV en SV) 

Als de Here Jezus hier, in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, spreekt van het Koninkrijk der hemelen, 
dan moet het voor ons duidelijk zijn dat het hier gaat om Gods Koninkrijk hier op aarde , namelijk de ware Ge-
meente des Heren; en dat zijn die Gemeenten en/of gemeenteleden die door Gods Geest geleid worden. Deze 
profetie van de Here Jezus slaat namelijk op de zgn. Pinksteropwekking – de opwekking in en door Gods Geest, 
de Heilige Geest – die in het begin van de 20ste eeuw begon. Overal werd toen de zgn. maranatha-boodschap ge-
hoord: “Jezus komt spoedig terug!”  Jezus zou namelijk spoedig als Bruidegom komen – weliswaar in en door 
de Heilige Geest, dus ONzichtbaar  (maar wel te ervaren  en dus merkbaar) – en men verkondigde dit overal om 
zich hiertoe toch vooral voor te bereiden. Aan dit, in geestelijke zin, tegemoet treden van de Bruidegom kan men 
merken, dat het om de Gemeente/Kerk van de eindtijd  gaat. 
Het getal tien is in de Bijbel tevens het symbolische getal van volkomenheid.2 Deze tien maagden beelden daarom 
de gehele  ware  Gemeente/Kerk van de Here Jezus uit. Vijf, de helft ervan, noemt de Here Jezus wijs  en vijf van 
hen dwaas . De wijzen noemt Hij wijs, omdat ze met hun lampen ook olie namen in hun vaten . Lampen staan voor 
hun getuigeniskracht , olie voor de Heilige Geest en vaten voor hun lichamen, waarin de Heilige Geest Zijn in-
woning wil maken. 

                                                 
1 Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MA AGD uit de Statenvertaling.  Zowel de HSV als de NBV hebben dit 
woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid 
etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot 
de Bruid van Christus zullen behoren). (noot – AK) 
2 Voor meer over dit en andere getallen in het licht van de Bijbel kunnen wij u het boek “De Symboliek der Bijbelse getallen” van 
C.J.H. Theys aanbevelen. (info@eindtijdbode.nl ) 
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Of weet u niet, dat uw lichaam  een tempel is van de Heilige Geest (waarin Hij woont en troont – d.i. Hij heeft het voor het 
zeggen in het hart en leven van de wijze maagden, door Zijn Geest), Die in u is en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u 
niet (meer) van uzelf bent (want… niet meer ik, maar Christus leeft in mij – zie Gal. 2:20)? (1 Kor. 6:19, HSV) 

Abusievelijk wordt geleerd, dat deze inwoning van de Geest, deze doop in de Heilige Geest , staat voor reserve 
olie , geestelijke reserve kracht. In feite slaat deze nodige doop in de Heilige Geest in de eerste plaats op de nodi-
ge heiligmakende werking van deze inwonende Geest, voor onze persoonlijke heiligmaking . De wijzen zoeken 
naast getuigeniskracht ook heiligmaking, verlossing van hun zondige, oude mens, op grond van het volbrachte 
verlossingswerk op Golgotha. De dwazen zoeken enkel getuigeniskracht van de Heilige Geest. Voor de zondige, 
oude mens zoeken zij enkel Gods genade , vergiffenis, voor hun begane zonden. Net als de wijzen wassen zij zich 
hiervoor in het Bloed van het Lam van God, waarom ze ook, evenals de wijzen, maagden worden genoemd. De 
doop in Jezus Christus, de waterdoop evenals de Geestesdoop is namelijk in de eerste plaats een doop in Zijn 
dood, wat ons afsterven aan de oude mens uitbeeldt. 

Of weet u niet dat wij allen die  in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood  gedoopt zijn? (Rom. 6:3, HSV) 

De satanische aanval na deze Pinksteropwekking. 

1. Juist nadat deze boodschap in Gods kracht wordt gebracht, weet satan de hele Gemeente/Kerk 
in een algemene, geestelijke slaap te brengen. 

Toen de Bruidegom (de Here Jezus Christus) wegbleef, werden zij allen  (alle 10 maagden) slaperig en vielen  (geeste-
lijk) in slaap .  (Matth. 25:5, HSV) 

Allen  werden slaperig en sliepen in! De Gemeente/Kerk van de eindtijd slaapt geestelijk  en is zich daarom dus 
niet bewust van de gevaren die haar dodelijk (en dus letterlijk Geestdodend) beïnvloeden en omringen!  Het is 
een geestelijke toestand, waarin wij nu, in het jaar 2008, nog verkeren!  Dit is de reden waarom het “Pinkster-
vuur” nu helaas veelal is weggeëbt. 

2. Onkruid, satanische leringen en zienswijzen, sluipen ongemerkt binnen in het denken van Gods 
kinderen. 

Maar toen de mensen sliepen, kwam Zijn vijand (satan, die God en Zijn kinderen haat) en zaaide onkruid tussen de 
tarwe (beeld van Gods kinderen), en ging weg. (Matth. 13:25, HSV) 

Als Gods kinderen geestelijk slapen, kunnen alle soorten van dwaalleringen en verkeerde opvattingen in hun 
denkwereld binnen komen en deze worden dan als zoete koek aanvaard. Gods Woord, het Woord van DE waar-
heid, wordt dan bezoedeld door deze satanische inbreng. Zo wordt vandaag-de-dag bijvoorbeeld homofilie,  naast 
de reine seksbeleving tussen de gehuwde man en vrouw, door velen aanvaard als een goede alternatieve  vorm 
van seksbeleving. In Nederland is deze seksvorm en het homohuwelijk zelfs wettelijk geregeld, en dus gelegali-
seerd!  Maar… Gods Woord  verwerpt deze vorm van seksbeleving uitdrukkelijk ! 

Daarom heeft God hen (mensen die goddeloosheid en ongerechtigheid bedrijven – zie vers 18) overgegeven aan oneervolle 
hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang (met de man) vervangen door de tegenna-
tuurlijke .  27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in 
wellust voor elkaar ontbrand: mannen plegen schaamt eloze handelingen met mannen  en ontvangen (als 
zij zich niet bekeren) het verdiende loon voor hun dwaling in zichzelf (met als gevolg de geestelijke dood, de EEUWIGE 
VERDOEMENIS, maar ook  bijv. een ziekte als aids, die oorspronkelijk ontstond bij homo’s). (Rom. 1:26-27, HSV) 

Bij een manspersoon zult gij (mannen) niet  liggen met vrouwelijke bijligging (alsof de mannelijke partner een vrouw zou 
zijn); dit is  een gruwel (voor God).  23 Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmee onrein te worden; een 
vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmee te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging. 
(Lev. 18:22-23, SV) 

Ook religieuze gedachten en opvattingen van heidense godsdiensten, alsook menselijke misvattingen van het 
Woord van God worden door satan en zijn handlangers onderwezen als zijnde “Gods Woord en wil” en deze wor-
den dan door velen in de Gemeente/Kerk als zodanig aanvaard! Zo ontkracht satan het Woord van God, het 
Woord van DE waarheid!  Dit door mensen gebrachte woord is dan volkomen krachteloos  en strekt  niet  tot za-
ligheid!  De Gemeente/Kerk moet terug naar het ware  Woord van God , zoals dat in de Schrift geschreven staat, 
namelijk naar Gods eeuwig Evangelie (zie Openb. 14:6). In de eindtijd wordt dit eeuwige Evangelie van God in 
Goddelijke kracht over de hele wereld gepredikt . Het licht van de Geest openbaart dan klip en klaar (d.i. over-
duidelijk) het Woord van God. Zo wordt de kennis van de heerlijkheid van de Heer en Gods liefdevolle be-
doeling om de mens uit satans zondemacht te redden door de gehele (dan levende) mensheid verstaan (en 
door zeer velen ook aangenomen), zodat ontelbaren zich dan – te elfder ure – nog tot Hem zullen bekeren. 

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie  om dat te ver-
kondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie en stam en taal en volk . (Openb. 14:6, HSV) 

Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerli jkheid van de HERE , gelijk de wateren die de bo-
dem van de zee bedekken. (Hab. 2:14, NBG) 
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Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties en stammen en volken en ta-
len, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden (beeld van reinheid), en palmtakken (beeld van 
Goddelijke vrede) in hun hand. (Openb. 7:9, HSV) 

3. Satan zendt valse apostelen, valse profeten en valse christussen (gezalfden) in het midden van 
de Gemeente/Kerk. 

Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus .  
14 En geen wonder; want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets bijzon-
ders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. (2 
Kor. 11:13-15, HSV) 

Want velen  zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden . (Matth. 
24:5, HSV) 

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden . (Matth. 24:11, HSV) 

Want er zullen valse christussen en valse profeten (die door satan geleid worden) opstaan en zij zullen grote teke-
nen en wonderen  doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. (Matth. 

24:24, HSV) 

4. Satan brengt christenvervolgingen, ook in de Gemeente/Kerk. 

Dan zullen zij u (de ware en oprechte christenen) overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken 
gehaat worden omwille van Mijn Naam. (Matth. 24:9, HSV) 

En ik zag dat de vrouw (beeld van de valse kerk – zie noot3) dronken was van het bloed van de heiligen, en van het 
bloed van de getuigen van Jezus . En ik was bovenmate verbaasd toen ik haar zag (omdat Johannes een kerk zag, 
die zich heel vijandig opstelde tegenover de ware kinderen van God). (Openb. 17:6, HSV) 

Deze vrouw is het beeld van de valse (eindtijd)kerk, door de Schrift het grote Babylon, de grote hoer genoemd. Zij 
wordt een hoer genoemd, omdat zij in  geestelijke zin  hoererij pleegt. 

En één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom hier, 
ik zal u laten zien het oordeel over de grote hoer , die aan vele wateren (beeld van volken, bevolkingsgroepen en naties 
– zie Openb. 17:15) zit.  2 Met haar hebben de koningen (of regeringsleiders) van de aarde hoererij bedreven en de 
bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij (misleid door haar valse, afgodische leer).  
3 En hij bracht mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, 
dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens (in dit visioen zien we de politieke macht die 
deze valse kerk heeft).  4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud en edelge-
steente en parels, en ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar 
hoererij. 5 En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis (SV: verborgenheid): het grote Ba-
bylon , de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. (Openb. 17:1-5, HSV) 

En toen het Lam (van God) het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht (SV: ge-
dood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 10  En zij riepen met 
een luide stem: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt U niet en wreekt U niet ons bloed aan 
hen (de ongelovigen en onoprechte gelovigen) die op de aarde wonen? 11  En aan ieder van hen (de zielen uit vers 9) 
werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten (d.i. ge-
duld moesten hebben), totdat ook het getal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood 
zouden worden, vol zou zijn geworden. (Openb. 6:9-11, HSV) 

5. Satan vermenigvuldigt de ongerechtigheid in de wereld en brengt die tot uiterste ongerechtig-
heid, zodat de verleiding tot het plegen van zonden sterk wordt. 

En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen , zal de liefde (ook tot God) van velen verkoelen. 
(Matth. 24:12, HSV) 

En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël (d.i. de antichrist) wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste on-
gerechtigheid . (Ezech. 21:25, SV) 

De antichrist wordt hier de vorst van Israël  genoemd, omdat hij beweert  de teruggekomen Messias, de Vorst van 
Israël, te zijn. 

                                                 
3 Zie eventueel de studie: “De valse staatskerk van de laatste dagen , een overkoepelende instelling van Christelijke kerken in 
de eindtijd”, GRATIS te downloaden op www.eindtijdbode.nl  
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6. Goddeloze regeringen stellen wetten samen (die zonden legaliseren), waaraan hun inwoners 
moeten voldoen.  

Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken wat zinloos is? (nl. ongerechtigheid)  2 De koningen (of: rege-
ringsleiders) van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here (God) en tegen Zijn Ge-
zalfde (Jezus Christus, maar ook tegen Zijn Geestvervulde kinderen):  3 Laten wij Hun boeien verbreken en Hun touwen 
van ons werpen (door wetten tot stand te brengen, die God als het ware tarten)! (Ps. 2:1-3, HSV) 

Met “Zijn Gezalfde” wordt dus Jezus Christus bedoeld (als de Gezalfde met Gods Geest) èn Zijn ware  Gemeen-
te/Kerk, het Lichaam van Christus (als de gezalfden met Gods Geest). 

Door deze zesvoudige aanval van satan op de christenheid ontstaat een grote af-
val en geestelijke uitholling van de Gemeente/Kerk. 

Het Woord van de Here, dat kwam tot Joël, de zoon van Petuël.  2  Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle 
inwoners van het land. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw (voor)vaderen?  3 Vertelt daarvan 
aan uw kinderen; laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende ge-
slacht (m.a.w. het nu volgende is een gebeuren van de eindtijd).  4 Wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan 
afgevreten; wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten; en wat de verslinder had over-
gelaten, heeft de kaalvreter afgevreten (beeld van zondemachten in de Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen in-
nerlijk en dus geestelijk kaalvreten).  5 Wordt wakker, gij dronkaards en huilt, en jammert allen, gij wijndrinkers, om 
de jonge (SV: nieuwe) wijn (beeld van de Heilige Geest, de Geest van God) want hij is van uw mond weggerukt.  6 Want 
een volk (een satanische macht) is tegen Mijn land (beeld van de Gemeente/Kerk) opgetrokken, machtig en ontelbaar; 
zijn tanden zijn leeuwetanden en het heeft hoektanden van een leeuwin.  7 Het heeft Mijn wijnstok (beeld van de 
Gemeente/Kerk) tot een voorwerp van ontzetting en Mijn vijgeboom (het Joodse volk) tot een geknakte stam ge-
maakt; het heeft de schors geheel en al afgeschild en weggeworpen; zijn ranken zijn wit (d.i. geestelijk dor en dood) 
geworden.  8 Weeklaag als een maagd, met een rouwgewaad omgord (omdat zij in zwaar lijden is), wegens de ver-
loofde van haar jeugd (beeld van de Here waarmee zij geen gemeenschap meer heeft).  9 Spijsoffer en plengoffer (beeld van 
het ware Woord van God) zijn ontrukt aan het huis van de Here; de priesters, de dienaren van de Here, treuren.  10 
Verwoest is het veld (beeld van de Gemeente/Kerk); de aardbodem treurt, want het koren (het ware Woord van God) is 
verwoest, de most (het ware geestelijke leven) verdroogd, de olie (beeld van de  vervulling met de Heilige Geest) weggeslon-
ken.  11 De landbouwers (de dienstknechten van de Heer) zijn verslagen, de wijngaardeniers (de voorgangers van de Ge-
meente/Kerk) jammeren, over de tarwe en over de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan (de Ge-
meente/Kerk loopt leeg).  12 De wijnstok (beeld van de Gemeente/Kerk) is verdord en de vijgeboom (beeld van politiek Israel) 
is verwelkt; granaatappelboom, ook palm en appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord (al het geestelijke 
werk en leven is verflauwd). Voorwaar, de blijdschap is beschaamd van de mensenkinderen weggevlucht. (Joël 1:1-12, 
NBG) 

En wij vragen u dringend, broeders, ten aanzien van de (weder)komst van onze Here Jezus Christus en onze 
vereniging met Hem,  2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van 
de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Chris-
tus (wederkomst) al aangebroken zou zijn.  3 Laat niemand u op enigerlei manier misleiden. Want die dag komt 
niet, tenzij eerst de afval gekomen is  en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf (d.i. de anti-
christ), geopenbaard is. (2 Thess. 2:1-3, HSV) 

En dan zullen er velen  (geestelijk) struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. (Matth. 24:10, HSV) 

De Heer schiet Zijn Gemeente/Kerk te hulp en brengt door de roepstem van de 
Geest een algemeen ontwaken (reveil) teweeg. 

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de Bruidegom komt, ga naar buiten (SV: gaat uit) Hem tegemoet!  7  
Toen stonden al die (10) maagden op en maakten hun lampen in orde . (Matth. 25:6-7, HSV + SV) 

Deze roepstem van de Heilige Geest gebeurt midden in de nacht. Dit wil zeggen dat deze roepstem gebeurt in 
maatschappelijk, politiek, geestelijk en militair middernachtelijke toestanden, dus in oorlogstijd! Dit genadig te 
hulp schieten van God is bedoeld om Zijn kinderen toe te bereiden voor de komende Goddelijke bruiloft. 
Over deze roepstem van de Heer lezen wij ook in Openbaring 19 vers 9: 

En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn  tot het bruiloftsmaal (SV: het avondmaal van de bruiloft – 
zie noot

4
) van het Lam . En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. (Openb. 19:9, HSV) 

Deze toebereiding vraagt van Gods kinderen om voortdurend  aan te zitten aan de avondmaalstafel van de brui-
loft van het Lam van God . Dit wil zeggen dat zij voortdurend  en vrijwillig, volmaakt  deel willen hebben aan de 
dood en opstanding  van het Lam van God. Hier is namelijk sprake van een bruiloft of éénwording met het Lam 

                                                 
4 De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk , vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The marriage supper  of the 
Lamb” , wat ook “het avondmaal  van de bruiloft van het Lam”  betekent.  
Zie eventueel de studie: “Geroepen tot deelname aan het Avondmaal  van de bruiloft van het Lam” op www.eindtijdbode.nl  



Verschil tussen Lichaam en Bruid 7 

van God,  dus: ook met Zijn dood en opstanding . Zo worden zij, in geestelijke zin, “zonder smet of rimpel, onbe-
rispelijk” gemaakt (zie Ef. 5:27), zodat zij deel kunnen hebben aan de bruiloft van het Lam van God. 

Wij (die geestelijk “wijs” zijn) dragen altijd  de dood van de Here Jezus in het lichaam mee, opdat ook het (opstan-
dings)leven van Jezus in ons lichaam openbaar zou worden.  11  Want wij die leven, worden steeds aan de 
dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus openbaar zou worden in ons ster-
felijk vlees  (dus: reeds hier op aarde). (2 Kor. 4:10-11, HSV) 

Dezelfde wekkende stem van God komt door in het volgende vers van de heilige Schrift: 

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die (geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (d.i. uit de geestelijke dood) en Chris-
tus zal over u lichten. (Ef. 5:14, HSV) 

De Heilige Geest wekt de Zijnen hier uit de slaap van de geestelijke dood, uit de zondemacht, opdat Christus hen 
kan leiden in het Goddelijke levenslicht. 

De dwaze maagden gaan niet op deze roepstem in. 
Gods kinderen die niet  op deze roepstem ingaan, de dwaze maagden, kunnen de komende bewerking van de 
Heilige Geest daarom niet verdragen  en vallen geestelijk af. Zij zullen daarom geen  deel hebben aan de bruiloft 
van het Lam van God. 

Toen één van hen die mee aanlagen (SV: aanzaten), deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood 
zal eten in het Koninkrijk van God.  16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere Man (beeld van de Here God) bereidde 
een grote maaltijd (SV: een groot avondmaal – zie noot 4) en nodigde er velen.  17 En hij stuurde Zijn slaaf (SV: dienst-
knecht – beeld van al Zijn gezalfde dienstknechten, die precies doen wat Hij zegt) eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: het 
avondmaal) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.  18 En zij begonnen zich allen 
één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit 
om die te bekijken (beeld van de dwaze maagden, die hun prioriteit in hun leven stellen op rijkdom en materieel bezit). Ik verzoek 
u: Houd mij voor verontschuldigd.  19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te 
keuren (beeld van de dwaze maagden die hun prioriteit in het leven stellen op de genieting van hun vijf zintuigen, en dus leven naar 
“de begeerten van het vlees”). Ik verzoek u: Houd mij voor verontschuldigd.  20 En weer een ander zei: Ik heb een 
vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen (beeld van de dwaze maagden, die een menselijke wil hoger stellen als het ge-
hoor geven aan Gods roepstem).  21 En die slaaf (SV: dienstknecht) kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn Heer. 
Toen werd de Heer des huizes toornig en zei tegen Zijn slaaf (SV: dienstknecht): Ga er snel opuit naar de straten 
en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen (beeld van hen die 
geestelijk blind zijn en daarom een geestelijk arme, verminkte visie van Gods wil en Woord hebben). 22 En de slaaf (SV: dienst-
knecht) zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats.  23 En de Heer zei tegen de slaaf (SV: 
de dienstknecht): Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen (beeld van nieuwe zielen, 
die zich – te elfder ure – nog uit de wereld tot God zullen bekeren), opdat Mijn huis vol wordt.  24 Want ik zeg u dat 
niemand  van die mannen die (als eerste) genodigd waren (en er geen gehoor aan geven), Mijn maaltijd (SV: avondmaal 
– zie noot 4) smaken zal. (Luk. 14:15-24, HSV) 

En niemand (zeker God niet) doet nieuwe wijn (beeld van Gods Geest, de Heilige Geest) in oude leren zakken (beeld van 
gelovigen die nog steeds vastzitten aan hun oude, zondige leven); anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de 
wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. 38 Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken 
doen (beeld het nieuwe leven in en door Christus, het zgn. opstandingsleven) en beide blijven ze behouden. (Luk. 5:37-38, 
HSV) 

Met oude leren zakken wordt het oude, zondige mensenleven bedoeld en met nieuwe leren zakken het wederge-
boren Goddelijke leven. Dit nieuwe Goddelijke leven kan de kracht van de komende zalving met Gods Geest  
verdragen. Kinderen van God die enkel en alleen maar Gods genade zoeken en dus nog niet verlost zijn van alle  
zondemacht in hun hart en leven (degenen die nog hun “oude leren zakken” hebben) kunnen deze Goddelijke 
zalving niet verdragen. Hun leren zakken barsten dan en de zalving vloeit weg. Voor hen wordt de deur tot de 
Goddelijke bruiloft gesloten.  

De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit .  9 Maar de wijzen ant-
woordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever tot de Verkopers (de 7 
Geesten van God – zie noot

5
) en koop olie voor uzelf (betaal de Olie met uw oud en zondig leven).  10 Toen zij (de dwaze 

maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de Bruidegom (de Here Jezus Christus); en zij (de wijze maagden) die ge-
reed waren, gingen met Hem in tot de bruiloft, en de deur (om binnen te komen en deel te hebben aan de bruiloft) werd 
gesloten.   11 Daarna kwamen ook de andere maagden (de dwazen), die zeiden: Heer, Heer, doe ons open!  12 
Hij antwoordde en zei: Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.  13 Waak dus, want u weet de dag en ook het moment 
niet waarop de Zoon des mensen komen zal. (Matth. 25:8-13, HSV en SV) 

De dwaze maagden – vijf van de tien, dus de helft van alle ware kinderen van God  – krijgen dus in de eindtijd 
geen deel aan de Bruidsvorming! 

                                                 
5 Zie eventueel de studie: “De 7 Geesten van God en van het Lam van God ”, op www.eindtijdbode.nl 
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De toebereiding van de wijze maagden tot de bruiloft van het Lam.  
Wanneer Gods kinderen wel op Gods roepstem ingaan – en dit doen de wijze maagden – worden zij aangenomen  
als toekomstige leden van de Bruid van Christus en worden verder door Gods Geest hiertoe toebereid.  

Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen  en de ander zal achtergelaten 
worden.  35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen  en de ander zal achtergelaten wor-
den.  36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen  en de ander zal achtergelaten worden.  37 
En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Here? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam (van Christus) is, 
aldaar zullen de arenden  ( de zgn. arendsheiligen – zie noot6) zich verzamelen. (Luk. 17:34-37, HSV en SV) 

Deze aanname is dus persoonlijk  en houdt een toevoeging in tot het aantal  van Gods kinderen dat aan het gees-
telijke lichaam  van de Bruidsgemeente – die de Schrift hier, geestelijk gezien, arenden  noemt – wordt toege-
voegd. 

7. De wijze maagden mogen de deur, die toegang geeft tot de bruiloft van het Lam, ingaan. 

Deze geopende deur houdt de geestelijke bewerkingen  in, die de wijze maagden geschikt maken om leden van 
de Bruid van Christus te worden en om tot de Goddelijke bruiloft in te gaan. 

1. De eerste bewerking, die deze Goddelijke zalving teweeg brengt, is de plotselinge loutering in en door 
het Vuur van de inwonende Heilige Geest, op grond van het volbrachte werk van Gods Lam op Golgotha.  

Zie, Ik zend Mijn bode (beeld van Zijn gezalfde, geroepen en uitgezonden arbeider), die (als pionier) voor Mijn aangezicht de 
(kruis)weg (voor)bereiden zal; plotseling  zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i. tot Zijn geestelijke “vaten” – die 
wij, als ware, wijze kinderen van God zijn) komen de Here, Die gij zoekt, namelijk de Engel van het (Bloed)verbond, Die 
gij begeert (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest). Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscha-
ren7.  2  Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan (SV: staan; dus niet in de zonde of geeste-
lijke slaap blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de ble-
kers (zie noot8).  3  Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi (beeld van alle ware, ge-
zalfde en geroepen arbeiders van de Heer) reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver (d.i. door en door reinigen, tot 
er geen “vuil”, geen onreinheid, meer aanwezig is), opdat zij (als voorlopers) de Here in gerechtigheid (spijs)offer9 (beeld van 
hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) brengen (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie noot10

). 
(Mal. 3:1-3, NBG) 

De eerste engel, genoemd in vers 1, is de geroepen en gezalfde dienstknecht van God die, in de kracht van de 
Heilige Geest, het Woord van bekering predikt. Dan leidt de tweede hier genoemde engel – de Engel van het 
Bloedverbond, onze Here Jezus Christus, in en door de Heilige Geest – de wijzen op de kruisweg (d.i. de weg 
waarop wij Christus “volgen in Zijn dood”, door af te sterven aan ons oude, zondige leven) naar de volmaakte 
overwinning over de macht van satan en zonde, op de weg van volmaakte heiligmaking. Hij komt plotseling 
staat hier geschreven. 

En het zal geschieden, dat wie overgebleven is in Sion (beeld van Gods ware kinderen), overgelaten in Jeruzalem 
(beeld van de Bruid van Christus), heilig  zal heten – ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven,  4  wanneer 

                                                 
6 Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord AR ENDEN uit de Statenvertaling.  Zowel de HSV als de NBV hebben 
dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: 
“de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden 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).  

• Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toege-
voegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE 
lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de 
VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uit-
leg van de Schrift wordt door de KONTEKST  bevestigd. Zie ook nog noot 4. 

Arendsheiligen  zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want: 
• In Jes. 40:31 lezen we: “Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij vare n op met 

vleugelen als arenden ; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook 
christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er 
hier om waar degenen “die aangenomen zijn  tot leden van de Bruid” vergaderd  zullen worden. De Here Jezus zegt ons 
hier (in Luk. 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat 
is: de Bruid van Christus – zij  hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot – AK) 

 

7 Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en mensen die – in en door Zijn 
Geest geleid – geestelijke strijders van God zijn. 
8 Blekers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door het te bleken met loog (SV: zeep). In geestelijke zin wordt bedoelt 
dat wij ons – in en door Zijn Bloed – “wit”, dat is  geheel rein, moeten laten maken.  Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als 
Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18. 
9 Spijsoffer  volgens de Statenvertaling. 
10 Joël 2 vers 23: “En gij, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk, en dus ook van de bekeerde Israëlieten), juicht en 
verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid  (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en 
door de Heilige Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen, zoals voorheen 
(zoals in de apostolische tijd).” (NBG-vertaling) 
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de Here het vuil (beeld van zonde en ongerechtigheden) van de dochters van Sion zal hebben afgewassen en de 
bloedvlekken (eveneens het beeld van hun zonden) van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest 
van gericht (SV: oordeel), en van uitdelging (SV: door de Geest van uitbranding). (Jes. 4:3-4, NBG) 

En zij (Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente/Kerk) hebben hem (d.i. satan) overwonnen door (hun geloof in) het 
bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben 
hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad, tot in de dood (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige 
leven af te sterven – naar lichaam, ziel en geest – zie Ef. 5:27). (Openb. 12:11, HSV) 

Door deze bewerking van onze Heer – in en door de almacht van de Heilige Geest – wordt de toekomstige Bruid 
van Christus “zonder smet of rimpel, onberispelijk”  gemaakt, wit als sneeuw, heilig en volmaakt rein! 

Om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord (van God),  27  om 
de Gemeente in al haar heerlijkheid voor Zich te plaatsen, zonder smet of rimpel of iets dergelijks , maar hei-
lig en smetteloos (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente). (Ef. 5:26-27, HSV) 

2. De tweede bewerking, die door deze Bruidszalving geschiedt, is het vullen van de toekomstige Bruid met 
overvloedig, Goddelijk leven, als vrucht van de doop in de Heilige Geest.  

De Heilige Geest doet Gods kind eerst uit God wedergeboren  worden en leidt de wedergeborene verder in de 
geestelijke vernieuwing, tot de volwassenheid (de volmaaktheid) in Christus toe. 

En gij, kinderen van Sion! (beeld van alle christenen en ook de Messias-belijdende Joden) juicht en verheugt u in de Here 
(JaHWeH), uw God; want Hij geeft u de Leraar ter gerechtigheid (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Hei-
lige Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late (SV: Spade) Regen (Hij 
zal, als vrucht van de Heilige Geest, u vullen met overvloedig Goddelijk leven), zoals voorheen (zoals IN HET BEGIN – nl. in de tijd 
van de eerste Gemeente).  24  De dorsvloeren (van uw hart) zullen vol koren (beeld van de Goddelijke spijze, Gods ware 
Woord) zijn, en de perskuipen van most en olie overstromen (uw wezen zal “overstromen” van de Heilige Geest).  25  Ik 
zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager (zonde-
machten in de Gemeente/Kerk van de eindtijd, die veel christenen innerlijk en dus geestelijk kaalvreten), Mijn groot leger dat Ik op 
u afzond (omdat u de zonden lief hebt gehad, heb Ik toegelaten, dat de duistere machten u in bezit namen).  26  Gij zult volop  en 
tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze die Ik u geef), en gij zult loven de Naam van de Here, uw God, Die won-
derbaar met u gehandeld heeft; Mijn volk zal nimmermeer te schande (SV: niet beschaamd) worden.  27  Dan zult 
gij weten, dat Ik in het midden van Israël (d.i. de Gemeente, Gods volk in geestelijke zin – zie noot

11
) ben , en dat Ik, de 

Here, uw God, ben, en niemand anders; Mijn volk zal nimmermeer te schande worden. (Joël 2:23-27, NBG) 

Daarom, als iemand in Christus  is (dus niet alleen in Christus gelooft, maar ook in en uit Hem leeft, omdat Hij hun Heer en 
Meester is), is hij een nieuwe schepping : het oude (leven) is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw  geworden.  18 En 
dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de ver-
zoening gegeven heeft. (2 Kor. 5:17-18, HSV) 

Heel het leven is dan vernieuwd!  Dit geldt niet voor hen die enkel en alleen maar in Christus geloven , maar alleen 
voor hen die werkelijk IN Christus zijn , die werkelijk uit en in en door Hem  leven!  Zulke christenen zijn dan ook 
echt in Hem gedrenkt (zie 1 Kor. 12:13). 
 

Dit nieuwe, Goddelijke leven in en door de Heilige Geest kent een groeiproces naar de volkomenheid (de vol-
maaktheid) ervan toe. 

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen (tot ons) verschenen is,  
5 heeft Hij ons zalig gemaakt, niet  uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijn 
barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte  en de vernieuwing door de Heilige Geest .  6 Die (Heilige 
Geest) heeft Hij in overvloedige mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker,  7 opdat wij, 
gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige le-
ven. (Titus 3:4-7, HSV) 

Ik ben gekomen, opdat zij (het nieuwe, Goddelijke) leven hebben en (geestelijk) overvloed hebben. (Joh. 10:10b, HSV) 

Dit Goddelijke leven en zijn toename in ons wordt in de Schrift vergeleken met het waden en tenslotte zwemmen in 
de rivier de Jordaan (zie Ezech. 47:1-5). 

Hij (de engel, die Ezechiël onderwees) mat nog eens duizend el; nu was het een beek geworden, die ik niet doorwa-
den kon, want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon , een beek die men niet kon doorwaden. 
(Ezech. 47:5, NBG) 

Dit Goddelijke leven in en door de Heilige Geest, waarin men uiteindelijk gedrenkt  moet zijn, waarin men zwem-
men  moet, moet door een kind van God heen stromen als een rivier. 

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt : stromen van levend Water zullen uit zijn buik (NBG: uit zijn binnenste) 
vloeien. 39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij, die in Hem geloven, ontvangen zouden: want de Heilige Geest 
was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) (Joh. 7:38-39, HSV) 

                                                 
11 “Maar hij is Jood (of Israëliet) die het in het verborgene (d.i. in het innerlijk, in het hart ) is , en dat is de (ware ) besnijde-
nis, die van het hart is,  naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit de mensen maar uit God.” (Rom. 2:29, HSV) 
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De Bron van die eeuwige Stroom van het Water des levens is de Zoon van God, onze Here Jezus Christus, en de 
Vader. 

En hij toonde mij een zuivere Rivier van het Water des levens, helder als kristal, die uitging uit de troon van God 
en van het Lam. (Openb. 22:1, HSV) 

Ik ken een Engels koortje, dat dit leven in de Heilige Geest bezingt: 
He will flow like a river, 
He will fall like the rain, 
He will rise like the dawning in glory over the land, 
And the knowledge of the Lord shall fill all  the earth! 
So the Spirit of the Lord will fall. 

 

Vertaald, luidt het als volgt: 
Hij zal stromen als een rivier, 
Hij zal vallen als de regen, 
Hij zal opgaan als de dageraad, in heerlijkheid over het land, 
En de kennis van de Here zal heel  de aarde vullen! 
Zo zal de Geest van de Here vallen. 

 

De werking van de inwonende Geest moet zelfs worden als die van een springfontein. 

Maar wie drinkt van het (levendmakende) Water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen 
(naar iets anders dan het levendmakende Water van de Geest); maar het Water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden 
een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. (Joh. 4:14, HSV) 

Door satan geplaagd met zijn geestelijke slaap en levend tegen de grenzen van de zonde en het wereldse leven, 
zijn de meeste met Gods Geest vervulde zielen geestelijk teruggevallen. Hun vervulling is nu slechts een schim  
van wat ze eerst ervoeren. Het is een geestelijke staat, die de Schrift vergelijkt met stilstaand water , met modde-
rige plaatsen en moerassen. 

Maar de moerassen en poelen ervan (beeld van hen die geestelijk “droog” staan, omdat het levendmakende Water van de 
Geest niet aanwezig is – zie Ezech. 47:1-10) zullen niet gezond worden (als zij in deze geestelijk dorre staat blijven); zij zijn aan 
het zout prijsgegeven. (Ezech. 47:11, NBG) 

Hun geestelijk leven is dan koud of lauw. 

Ik ken uw werken, dat u (in geestelijke zin) niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!  16 Maar omdat u 
(geestelijk) lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen .  (Openb. 3:15-16, HSV) 

De Here Jezus wil echter de wijze maagden onder hen tenslotte maken tot een allerheiligdom , waarin de Almach-
tige God in al Zijn  volheid  en heiligheid eeuwig wonen, werken en in liefde hee rsen kan. 

Opdat u vervuld  zou worden tot alle volheid van God . (Ef. 3:19b, HSV) 

3. De derde bewerking, die door deze Bruidszalving geschiedt, is zowel het innerlijk alsook het uiterlijk van 
de toekomstige Bruid aangorden met de Goddelijke wapenrusting en Goddelijke getuigeniskracht, 
evenals het kleden van haar met heerlijke bruidsklederen. 

Verder, mijn broeders, word krachtig in de Here en in de sterkte van Zijn macht.  11  Doe de hele wapenrus-
ting van God  aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.  12  Want wij hebben 
de strijd niet tegen (mensen van) vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de macht-
hebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  13  
Neem daarom de hele wapenrusting van God  aan, opdat u weerstand kunt bieden in de boze dag  en na al-
les verricht te hebben, stand kunt houden.  14  Sta dan, nadat u uw middel (SV: uw lenden, nl. de lendenen van uw ver-
stand – zie 1 Petr. 1:13) omgord hebt met waarheid (d.i. met het ware Woord van God) en het borstharnas van de gerech-
tigheid (d.i. de innerlijke wapenrusting) aangedaan hebt  15  en de voeten geschoeid hebt met bereidheid van het 
Evangelie van de vrede (bereid om anderen Gods “blijde boodschap” te brengen). 16  Neem bovenal het schild van het 
geloof op, waarmee u alle  vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17  En neem de helm van de zalig-
heid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord (al dit voorgaande, genoemd in de verzen 15-17 vormen de uiterlijke 
delen van de geestelijke wapenrusting), 18  terwijl u bij elke gelegenheid  met alle gebed en smeking bidt in de Geest  
en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Ef. 6:10-18, HSV) 

De Bruid van Christus is in de ogen van de Goddelijke Bruidegom een liefelijke Bruid, maar in satans ogen is zij 
een vijandelijk leger met grote kracht, een overwinnend leger,  die een rei- of rondedans doet als teken van blijd-
schap en dank aan God voor verworven overwinningen over satan en zijn aardse instrumenten! 

Wie is zij (velen zullen zich verwonderen over de geestelijke macht en heerlijkheid van de Bruid), die opgaat (of verschijnt) als de 
dageraad, schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon, geducht als krijgsscharen ? (de Bruid zal 
in de kracht van God staan, om de aanvallen van satan en zijn aardse “instrumenten” te kunnen weerstaan)  11 Naar de notenhof 
daalde ik af om te zien naar de bloesems (SV: de groene vruchten) van het dal, om te zien of de wijnstok botte, de 
granaatappelbomen bloeiden (om te zien of er geestelijke groei en vruchtdracht is bij Gods kinderen).  12 Ik kende mijzelf 
niet; gij hebt mij op vorstelijke (strijd)wagens geplaatst (mijn ziel was gelijk de wagens van Gods engelen; ik was gelijk de che-
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rubijen, gloeiende van heilig vuur
12
).  13 Wend u, wend u, gij Sulammitische (d.i. de Bruid van Christus). wend u, wend u, 

dat wij u bezien (Weet dat ook zij de geestelijke sluimer heeft gekend – zie Hoogl. 5:2-6 en Matth. 25:5)! (NBG) Wat ziet gij de 
Sulammith aan? Zij is als een rei van twee heiren (als een rei- of rondedans van 2 legers, als teken van blijdschap en dank 
aan God voor verworven overwinningen over satan en zijn aardse instrumenten). (SV) (Hoogl. 6:10-13) 

Luister, dochter, en zie, en geef gehoor: vergeet uw volk en uw familie (beeld van het oude, zondige leven; maar ook van 
de zgn. erfzonden). 12  Dan zal de Koning genieten van uw schoonheid; omdat Hij uw Here is, buig u voor Hem 
neer. 13  De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de (geestelijk) rijken onder het volk zullen om Uw 
gunst smeken.  14  De koningsdochter (beeld van de Bruid van Christus) is INNERLIJK  één en al heerlijkheid ; haar 
kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad (beeld van haar UITERLIJKE en dus zichtbare heerlijkheid).  15  In ge-
borduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen, volgen haar en worden bij 
U gebracht (beeld van nieuwe zielen die zich door de gezalfde arbeid van de Bruid, tijdens de grote wereldwijde opwekking, nog uit 
de wereld tot God zullen bekeren – zie Matth. 22:8-10).  16  Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het 
paleis van de Koning binnen (omdat zij – door hun geloof – behouden zijn voor de eeuwigheid). (Ps. 45:11-16, HSV) 

Sta op (d.i. blijf niet in uw zonden of geestelijke slaap “liggen”), word (geestelijk) verlicht, want uw licht (de Here Jezus Christus, 
in en door de Heilige Geest) komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op .  2  Want zie, duisternis zal de 
aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u (d.i. 
de Bruid) gezien worden (zie noot

13
). (NBG)  3  Volken laten zich leiden door jouw (van God ontvangen) licht , koningen 

door de glans van je schijnsel. (Jes. 60:1-3, NBV) 

Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van heil, 
met de mantel van (Gods) gerechtigheid heeft Hij mij omhuld; gelijk een bruidegom, die zich als een priester het 
hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.  11  Want zoals de aarde haar 
gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uit-
spruiten voor het oog van alle volken (beeld van de grote, wereldwijde opwekking). (Jes. 61:10-11, NBG) 

Het hierboven vermelde Bijbelvers beeldt het grote en laatste oogstfeest  uit, de grote wereldwijde opwekking, 
waarvoor de Bruidegom Zijn Bruid als instrument gebruikt.  

En haar (de Vrouw van Christus, het Lam van God – zie Openb. 19:7) is (door God) gegeven , dat zij bekleed worde met rein 
en blinkend fijn lijnwaad (d.i. linnen); want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen (want zij zijn 
door God rechtvaardig gemaakt ). (Openb. 19:8, SV) 

4. De vierde bewerking, die door deze Bruidszalving geschiedt, is de aangording van de Bruid, tijdens en 
na de Goddelijke bruiloft, met Goddelijke majesteit en macht. 

En er verscheen een groot teken  in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen op aarde, het Lichaam van Christus, de ware 
Gemeente des Heren): een Vrouw (voorheen de Bruid van Christus – zie noot14

), bekleed met de zon, en de maan was on-
der haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. (Openb. 12:1, HSV) 

De Bruid van Christus is hier bekleed en doorkleed met de drievoudige openbaring van de almachtige God .  
• Zij is aangedaan met de gerechtigheid  van God de Vader , hier uitgebeeld door de zon,  
• terwijl zij staat in de eeuwige en volmaakte verlossing  over satans zondemacht, door haar geloof in de 

Bloedverzoening van de Zoon van God , hier uitgebeeld door haar staan op de maan (haar geestelijk fun-
dament),  

• terwijl zij is gekroond met de majesteit, heerlijkheid en kracht van de Heilige  Geest,  hier uitgebeeld 
door de kroon met 12 sterren op haar hoofd. 

 

Nu is het volmaakte instrument van de Heer – om de Gemeente/Kerk te herstellen en om de grote wereldwijde 
opwekking te kunnen beginnen – gereed in de hand van de almachtige Zoon van God. Nu giet Hij Zijn Geest hier-
toe uit over alle vlees;  namelijk, het licht  van Zijn Geest over de zondige gewetens van alle mensen en over Zijn 
eeuwig Evangelie.  Hierdoor zal iedereen tot het besef komen dat zij redding en DE Redder (Jezus Christus) no-
dig hebben en zal men klip en klaar (d.i. overduidelijk) weten, hoe Hij dit wil volbrengen.  

En daarna (namelijk in de eindtijd) zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees , en uw zonen 
en dochteren (de geroepenen en gezalfden in de Gemeente/Kerk) zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, 
uw jongelingen zullen gezichten (of: visioenen) zien. (Joël 2:28, SV) 

Dan zal de Gemeente/Kerk overwinnaars  (zie Openb. 2 en 3) over de macht van satan en zonde voortbrengen en 
zullen uit de wereld ontelbare zielen (zie Openb. 7:9) voor het Koninkrijk van God gewonnen worden. 

                                                 
12 Uit het boek van C.H. Spurgeon, met de titel “Het Hooglied van Salomo (Van het Lied der Liederen)” (noot – AK) 
13 Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidegom ) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dage-
raad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (NBV). Vergelijk dit ook 
nog met Openbaring 12 vers 1: “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan 
was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (HSV) 
14 Genaamd: de Bruid  VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: de Vrouw  NA de Bruiloft van het Lam. 
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Verdere lotsbestemmingen van de wijze en de dwaze maagden. 
Na de Goddelijke bruiloft en na het werk dat de Bruid  – in en door de kracht van de Heilige Geest – in de Ge-
meente/Kerk en in de wereld moet verrichten, wordt zij door Gods Geest 3½ jaar, gedurende de periode van de 
grote verdrukking, in haar aardse lichaam , in de woestijn bewaard,  buiten het gezicht van de slang (d.i. satan). 
De mannelijke zoon (zijnde de 144.000 verzegelden uit alle stammen van Israël – zie noot15) is dan reeds eerder 
door God weggerukt tot Zijn troon. 

En zij (de Vrouw van Christus, het Lam van God – zie noot
16
) baarde een mannelijke zoon (een zoon, die bij zijn geestelijke ge-

boorte al de mannelijke gestalte zal hebben, nl. de 144.000 – zie noot
17
), die al de heidenen (de antichristelijken) zou hoeden 

met een ijzeren roede (d.i. veroordelen, dus de 144.000 tesamen met Christus, zie Judas 1:14-15); en haar kind (de 144.000) 
werd weggerukt tot God en Zijn troon (de enige echte OPname in de hemel – zie noot

18
). (SV)  En de Vrouw vluchtte (met 

vleugels van een grote arend – zie Openb. 12:14, hieronder vermeld) naar de woestijn, waar zij een plaats  had, die door 
God voor haar gereedgemaakt was, opdat men (dit zijn de geestelijk meerderen onder Gods volk) haar daar (in en door 
de Heilige Geest) zouden voeden (tot volmaking in de Christus-natuur) 1260 dagen (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdruk-
king). (Openb. 12:5-6,HSV) 

En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de Vrouw (voorheen de Bruid van Christus) 
vervolgen die het mannelijke “kind” (dit moet zijn: de mannelijke zoon, nl. de 144.000 – zie noot 18) gebaard had. 14  En 
aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend (de macht van de Heilige Geest) gegeven, opdat zij naar de 
woestijn zou vliegen, naar haar plaats (door God toebereid – zie Openb. 12:6, hierboven vermeld), waar zij gevoed 
wordt, een tijd (= 1 jaar) en tijden (= 2 jaar) en een halve tijd (= ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar, de periode van de grote verdruk-
king), buiten het bereik van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist). 15  En de slang spuwde uit zijn 
bek water (beeld van volken, scharen, natiën en tongen – zie Openb. 17:15) als een rivier, de vrouw achterna, om haar door 
de rivier te laten meesleuren (satan wilde haar zo vervolgen en doden). 16  En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de 
aarde opende haar mond (door een aardbeving), en verzwolg de rivier, die de draak uit zijn bek had gespuwd. 
(Openb. 12:13-16, HSV) 

Na de grote verdrukking, bij de lichamelijke (en dus zichtbare) wederkomst van de Here Jezus Christus, doet het 
lichaam van de Bruid (zijnde de wijze  maagden) in een ondeelbaar ogenblik, in een punt van de tijd, Goddelijke 
eeuwigheid  aan en gaat ze – met de uit de dood opgestane heiligen van alle tijden – de Here Jezus tegemoet (zie 
noot 20) in de lucht om daarna met Hem naar de aarde terug te keren, om hier op aarde met Hem het 1000-jarige 
Vrederijk te vestigen. 

Zie, ik zeg u een geheimenis (SV: verborgenheid): Wij (de Bruid, gevormd door de wijze maagden) zullen wel niet allen 
ontslapen (want degenen die tot de Bruid behoren sterven niet), maar wij (de gelovigen van alle eeuwen) zullen wel allen ver-
anderd worden,  52  in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin . Immers, de bazuin 
zal klinken en de (rechtvaardige) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij (degenen 
die tot de Bruid behoren en dus nog levend op aarde – nl. in de woestijn – zijn) zullen veranderd worden.  53  Want dit ver-
gankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.  54  En wanneer 
dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het 
woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.  55  Dood, waar is uw prikkel? 
Rijk van de dood, waar is uw overwinning?  56  De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de 
zonde is de wet.  57  Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. (1 Kor. 
15:51-57 – HSV) 

Gedurende de tijd van de grote verdrukking  worden al de dwaze maagden  en de ontelbare bekeerlingen, die in 
de grote, wereldwijde opwekking zijn gewonnen, door de antichrist als martelaren gedood. Dit is de grootste 
holocaust, de grootste afslachting van alle tijden , die door onthoofding zal gebeuren (zie Openb. 20:4). 

Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon , uit alle naties en stammen en volken en ta-
len, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden, en palmtakken in hun hand.  10 En zij 
riepen met een luide stem: De zaligheid is van Hem Die op de troon zit, namelijk van onze God en van het Lam.  
11 En alle engelen stonden rondom de troon en de ouderlingen en de vier dieren (letterlijk: levende wezens). Zij vie-
len vóór de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God,  12 en zeiden: Amen. De lofprijzing en de heerlijk-
heid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwig-
heid. Amen.  13 En één van de ouderlingen nam het woord en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte 

                                                 
15 Voor meer over deze 144.000, zie de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak ” op www.eindtijdbode.nl  
16 Voor meer over deze Vrouw uit Openbaring 12, zie o.a. de studies: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” 
en “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus, het Lichaam van Christus” van E. van den Worm, en/of “Een ANDER geluid ! 
– Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? ” van A. Klein, op onze website. 
17 In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te 
zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het 
Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens , net als bij een natuurlijke 
geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet 
“de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) 
in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon” . Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen tot “de mate van 
de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:3). Zie ook nog noot 16. 
18 Zie de studie “Een ANDER geluid ! – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? ” op onze website. 
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gewaden, wie zijn zij, en waar zijn zij vandaan gekomen? 14 En ik (d.i. Johannes) zei tegen hem (d.i. tegen één van 
de ouderlingen): U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die komen uit de grote verdrukking , 
en zij hebben hun gewaden (beeld van hun oude, zondige leven) gewassen (d.i. gereinigd), en ze hebben die wit (d.i. rein) 
gemaakt in (en door) het bloed van het Lam. 15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en 
nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen).  16 Zij 
zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of hitte zal hen treffen (zoals in de grote verdrukking 
wel het geval was).  17 Want het Lam, Dat in het midden van de  troon is, zal hen weiden, en zal hun de weg wij-
zen (SV: een Leidsman zijn) tot de levende waterbronnen (beeld van Gods Geest die in en door hen heen werkt). En God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen. (Openb. 7:9-17, HSV) 

En aan mij werd een meetlat gegeven die leek op een staf. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op 
en meet de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden (om te bepalen of zij voldoen aan de door God 
vereiste maat om te kunnen behoren tot “de Bruid van Christus”: nl. geestelijk gezien “zonder vlek of rimpel, onberispelijk”).  2 Maar 
de buitenste voorhof van de tempel moet u erbuiten laten en die niet meten (want dezen voldoen zeker niet aan de door 
God vereiste maat), want die is aan de heidenen (de antichristelijken) gegeven. En zij (de antichristelijken) zullen de heili-
ge stad (de gelovigen, het nieuwe Jeruzalem in wording) vertrappen (dus: die gelovigen doden die niet tot de Bruid behoren) 
tweeënveertig maanden lang (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking). (Openb. 11:1-2, HSV) 

En de draak (d.i. antichrist) werd woedend op de Vrouw (voorheen de Bruid van Christus), en ging heen om oorlog te 
voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: haar zaad, nl. haar medegelovigen), die (weliswaar) de geboden 
van God houden en het getuigenis van Jezus Christus  hebben  (de zgn. dwaze maagden-gelovigen: dus oprechte 
christenen, die echter niet tot de Bruid behoren omdat zij nog niet tot de geestelijke volmaaktheid van de Bruid gekomen zijn, en dus ook 
niet door God bewaard worden in de woestijn, maar de grote verdrukking mee zullen moeten maken). (Openb. 12:17, HSV) 

En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen, en om hen te overwinnen, en hem 
werd macht gegeven over elke stam en taal en volk. (Openb. 13:7, HSV) 

Bij de lichamelijke (en dus zichtbare) wederkomst van de Here Jezus Christus vanuit de wolken van de hemel wor-
den alle gestorven heiligen van alle tijden  uit de dood opgewekt. Dit noemt de Schrift de eerste  opstanding (die 
pas NA de grote verdrukking plaats zal vinden, zoals wij kunnen concluderen uit Openb. 20:4b-5). Ook zij doen 
geestelijke eeuwigheidslichamen aan, en ook zij gaan hun wedergekomen Koning tot in de wolken tegemoet, om 
met Hem naar de aarde  terug te keren om hier met Hem en met alle andere heiligen het 1000-jarige Vrederijk op 
te richten.  

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd 
bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.  14  Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan 
is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.  15  Want dit zeggen 
wij u met een woord van de Here, dat wij (nl. degenen die tot de Bruid behoren) die levend (op de aarde) zullen overblij-
ven tot de (weder)komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.  16  Want de Here Zelf zal 
met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de 
doden die in Christus (ontslapen) zijn zullen eerst opstaan.  17  Daarna zullen wij (dus degenen die tot de Bruid beho-
ren), de levenden die (op aarde) overgebleven zijn, samen met hen (dat zijn de uit de dood opgestane rechtvaardigen) 
weggenomen  worden in de wolken, naar een ontmoeting  met de Here in de lucht (zie noot19

 – om daarna, met de 
Here Jezus, terug te keren naar de aarde). En zo zullen wij altijd met de Here zijn.  18  Zo dan, vertroost elkaar met de-
ze woorden. (1 Thess. 4:13-18 – HSV) 

Wanneer Hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te wor den in Zijn heiligen  en bewonderd te worden in allen 
die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof) op die dag. (2 Thess. 1:10, HSV) 

En ik zag tronen, en zij (alle leden van de Bruid) gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag 
de zielen  van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en o m het Woord van God  (de martela-
ren om Christus‘ wil van alle eeuwen), (en van hen) die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden , die het 
merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en  op hun hand (de martelaren om Christus‘ wil uit de grote 

                                                 
19 Uit de Studiebijbel, deel 8  (uitgegeven door uitgeverij “In de Ruimte” te Soest en “Centrum voor Bijbelonderzoek” te Veenendaal): 
Het Griekse woord “harpazomai” (d.i. ‘gegrepen worden’, ‘weggenomen worden’), spreekt over een plotselinge verplaatsing  
door goddelijk ingrijpen  (zie Hand. 8:39 en Openb. 12:5 – vergelijk Gen. 5:24 en 2 Kon. 2:11). … 
Het Griekse woord “eis apantēsin” (letterlijk: naar de ontmoeting), was de vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet 
gaan en verwelkomen van een belangrijke bezoeker (zie Matth. 25:6 en Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide 
te geven bij zijn aankomst.  
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk  

• of de Heer met Zijn Gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vergelijk Joh. 14:3),  
• of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde .  

Het “eis apant ēsin”  pleit voor het laatste. 
Tot zover de uitleg uit de Studiebijbel. 
 

Het lijkt alsof de uitleggers van de Studiebijbel zelf schijnen te twijfelen over de juistheid van hun bevinding dat het Griekse 
woord “eis apantēsin” pleit voor het feit dat – na de ontmoeting in de lucht – de gemeente de Heer begeleidt naar de aarde . 
(noot – AK) 
 

Voor meer over de Wederkomst van Christus (naar aanleiding van 1 Thess. 4:15-18) zie de studies: 
“De Wederkomst van Christus nader bekeken” en “Een ANDER geluid ! – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist 
?” op www.eindtijdbode.nl  
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verdrukking). En zij werden weer levend en gingen als koningen re geren met Christus, duizend jaar.   5  
Maar de overigen van de doden (de onrechtvaardige doden) werden niet weer levend, voordat de duizend jaar vol-
eindigd waren. Dit is de EERSTE opstanding.  6  Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eers te opstan-
ding (die het EEUWIGE LEVEN brengt). Over hen heeft de tweede dood (die de EEUWIGE VERDOEMENIS, de geestelijke 
dood, brengt) geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als 
koningen regeren duizend jaar (op de aarde – zie Openb. 5:10). (Openb. 20:4-6, HSV) 

Amen. 
Hernieuwde versie, bewerkt door A. Klein  

Maart 2008 
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Onder de titel “Een ANDER geluid !” hopen wij ook n og de volgende onderwerpen te behandelen: 

� Wie is de VROUW uit Openbaring 12?                                   Is reeds gereed 
� Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?                                                             Is reeds gereed 
� Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?                                                  Is reeds gereed 
� Wie is de mannelijke zoon uit Openbaring 12? 
� Wie zijn de bewoners, op deze aarde, tijdens het 1000-jarig Vrederijk van Christus? 
� Een Gemeente zonder vlek of rimpel, onberispelijk! Te mooi – of te utopisch – om waar te zijn? 

 


