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Algemene noot: 
1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Sta-

tenvertaling. Wel zijn er af en toe woorden vervan-
gen door meer hedendaags gebruikte woorden. Na-
tuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling 
bij deze studie gebruiken. 

2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd 
om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst 
te verduidelijken. Deze toegevoegde tekst is – be-
wust – 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, daar 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 toe-
gestaan, mits met bronvermelding. 

5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen 
zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Na-
tuurlijk 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 over-
vloede: zie punt 4 hierboven. 

 

Nieuwe opmaak: maart 2023 

 
Bijbelstudie door E. van den Worm 
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“De dag van JaHWeH” of 

“De dag des Heren” 
 

Zefánja 1:14-18 
 

Uit de Statenvertaling 

“De grote dag des Heren is nabij; hij is nabij, en 
zeer haastende; de stem van de dag des Heren; de 
held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal 
een dag van verbolgenheid zijn; een dag van be-
nauwdheid en van angst, een dag van woestheid en 
verwoesting, een dag van duisternis en van don-
kerheid, een dag van wolken en van dikke donker-
heid; een dag van bazuin(geschal) en van geklank te-
gen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En 
Ik zal de mensen bang maken, (zo)dat zij zullen gaan 
als de blinden; want zij hebben tegen de Here ge-
zondigd; en hun bloed zal vergoten worden als 
stof, en hun vlees zal worden als drek. Noch hun 
zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten 
dage van de verbolgenheid van de Here; maar door 
het vuur van Zijn ijver zal dit ganse land (beter vertaald: 
de gehele aarde) verteerd worden; want Hij zal een vol-
einding maken, gewisselijk, een haastige (volein-
ding), met al de inwoners van dit land (beter vertaald: 
van deze aarde)”. 
 

Uit “Het Boek” 

“De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij 
komt snel dichterbij; dan zullen heldhaftige man-
nen bittere tranen huilen. Die dag is een dag van 
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Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van 
vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken 
en dikke duisternis. Op die dag zullen bazuinge-
schal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aan-
val op de versterkte steden en hun hoge hoekto-
rens. Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als 
blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd te-
gen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun 
lijken zullen op straat vergaan. Op die dag van de 
toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun 
zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven 
niet redden. God brandt van jaloezie en zal daar-
door de hele aarde verteren. Hij treft voorbereidin-
gen voor een algehele en verschrikkelijke vernieti-
ging van de hele wereldbevolking”. 
 

Een inleidend woord 
Wij vormen “het geslacht van de laatste dagen”, 
dat leeft te midden van grote geestelijke krachten, 
die zich in deze laatste fase van de “einden der 
eeuwen” vormen en ontwikkelen. En het is zo dat 
wij, door het leven te midden hiervan èn door de 
genadige werkingen van de Heilige Geest – aan-
gaande de profetische uitspraken, die deze slui-
tingstijd van Gods genade en bemoeienis met het 
zondige mensengeslacht betreffen – steeds meer 
licht (en dus inzicht) ontvangen. Wij gaan alles 
aangaande de eindtijd dan, door de praktijk van 
het leven en door de tijd waarin wij leven, als be-
genadigde kinderen Gods beter zien en begrijpen. 
En hoe dichter wij het absolute einde van Gods 
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genadetijd naderen, hoe volmaakter onze visie, 
door het licht (en dus inzicht) van de Heilige 
Geest, op dit alles wordt. 
Laten wij ons daarom volkomen doen leiden door 
de geschreven profetieën uit de Schrift, zonder 
dat wij een bevooroordeeld hart hebben; zonder 
enig vooroordeel als gevolg van een overtuiging, 
gevormd door de gevestigde mening van MEN-
SEN, hoe “wijs” deze in onze ogen ook mogen lij-
ken, om zo, onder de voortreffelijke leiding van de 
Heilige Geest èn met een biddend, open hart, te 
komen achter de werkelijke waarheden van de, 
reeds vele eeuwen terug, geprofeteerde ontwikke-
lingen en krachten, waar wij in de laatste dagen 
mee te maken krijgen, namelijk met alles wat be-
trekking heeft op de slottaferelen (= de eind[tijd]-ge-
beurtenissen) van Gods strijdende Gemeente/Kerk 
op aarde en haar vijanden van het laatste uur. 
 

Deze korte handleiding over de eschatologische 
ontwikkelingen (= de ontwikkelingen over het einde van 
de wereld en het laatste oordeel), in het licht, zoals WIJ 
die in de oprechte benadering van de Schriften 
zien, wil hiertoe een bijdrage vormen om te komen 
tot een volledig inzicht en verklaring van Gods pro-
fetisch Woord met betrekking tot deze laatste da-
gen. De Here zal Zijn Gemeente(leden), hen die 
een biddend, dankend en wijs hart hebben, hier 
zeker toe leiden. 
 

E. van den Worm 
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Wat verstaat de Schrift onder 
“de Dag van de Heer”? 

• Zefánja 1:14-18, reeds eerder geciteerd (zie hierbo-
ven op blz. 3 en 4). 

De Schrift verstaat hieronder dus de tijd van Gods 
oordelen, die in de eindtijd over de zondige Ge-
meente / Kerk en wereld komen. De Schrift kent 3 
soorten –in sterkte steeds toenemende– Godde-
lijke oordelen: 
 

1.  
Zegeloordelen, waardoor 1/4 van de mensheid 
van zo’n 8 miljard mensen (dus ± 2 miljard) sterft. 
Deze oordelen dienen om voornamelijk de inge-
slapen, in zonde vervallen Christenheid tot be-
rouwvolle bekering te brengen. 
• Openbaring 6:8b, “En hun werd macht gegeven om 

te doden tot het 4de deel van de aarde (= 2 miljard men-
sen), met zwaard, en met honger, en met de (geweld-
dadige) dood, en door de wilde beesten van deze 
aarde.” 

• 1 Petrus 4:17, “Want het is de tijd, dat het oordeel 
begint bij het huis van God (= de Gemeente / Kerk); en 
indien het (oordeel) eerst bij ons begint, wat zal het 
einde zijn van degenen, die het Evangelie van God 
ongehoorzaam zijn?” 

 

2.  
Bazuinoordelen, waardoor 1/3 van de dan nog, 
na de zegeloordelen, overgebleven mensheid van 
circa 6 miljard (dus weer zo’n ± 2 miljard) sterft. 
Deze oordelen dienen om de zondige wereld – de 
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wereldsgezinde mensen, dus ook de wereldsge-
zinde christenen – aan te dringen tot bekering. 
• Openbaring 9:18, “Door deze 3 (plagen) werd het 3de 

deel van de mensen gedood, namelijk door het vuur, 
en door de rook, en door het sulfer (= zwavel), dat uit 
hun monden uitging.” 

 

3.  
Fiool- of schaaloordelen, waardoor de hele dan 
nog bestaande, antichristelijke mensheid wordt 
gedood. 
• Mattheüs. 24:38-39, “Want gelijk zij waren in de da-

gen voor de zondvloed, etende en drinkende, trou-
wende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in 
welke Noach in de ark ging; en bekenden het (oordeel 
over de zonde) niet, totdat de zondvloed kwam, en hen 
allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst (= de We-
derkomst) van de Zoon des mensen.” 

• Openbaring 19:15, “En uit Zijn mond ging een scherp 
zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. 
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij 
treedt de wijnpersbak met de wijn van de toorn en de 
gramschap van de almachtige God.” 

De apostel Johannes werd – door de Heilige 
Geest – in de geest in deze eindtijd gebracht. 
• Openbaring 1:10a, “En ik (= Johannes) was in de geest 

op de dag des Heren.” 
In deze studie worden slechts de zegeloordelen be-
handeld. 
 

Waartoe dienen deze Goddelijke oordelen? 
• Jesaja 26:9b, “...wanneer Uw gerichten (of: oordelen) 

op de aarde zijn, zo leren de inwoners van deze 
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wereld gerechtigheid.” 

Deze Goddelijke oordelen komen onverwacht, 
net als de weeën bij een zwangere vrouw. Die 
komen plotseling met steeds kortere en in hevig-
heid steeds heftiger tussenpozen. 
• 1 Thessalonicenzen 5:1-11, “Maar van de tijden en 

de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, 
dat men u schrijve. Want gij weet zelf zeer wel, dat 
de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in 
de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is 
vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf 
hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte 
vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; Maar 
gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag 
als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen van 
het licht, en kinderen van de dag (= kinderen van de he-
melse Vader, die alleen datgene doen wat het daglicht kan ver-
dragen); wij zijn niet van de nacht, noch van de duis-
ternis (dus GEEN kinderen van de satan, die doen wat het dag-
licht NIET kan verdragen). Zo laat ons dan (geestelijk gezien) 
niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons wa-
ken, en nuchter zijn. Want die slapen, slapen ‘s 
nachts, en die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken; 
maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, 
aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof 
en van de liefde, en tot een helm, de hoop der zalig-
heid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar 
tot verkrijging van de zaligheid, door onze Here Jezus 
Christus; Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij 
dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te samen met 
Hem leven zouden. Daarom vermaant elkaar, en 
sticht de één de ander, gelijk gij ook doet.” 
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Gods profetisch Woord 
 

2 Petrus 1:19-21 
 

Uit de Statenvertaling 

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer 
vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, 
als op een licht, schijnende in een duistere 
plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster 
(beeld van – het geloof in – de Here Jezus Christus) opga 
in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie 
van de Schrift is van eigen uitlegging; want de 
profetie is voortijds niet voortgebracht door de 
wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, 
door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben 
ze gesproken”. 

 

Uit “Het Boek” 

“Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar 
is, wat de profeten hebben gezegd. U doet er 
goed aan dat allemaal heel serieus te nemen, 
want daardoor kunnen wij veel dingen begrijpen, 
die anders moeilijk en duister zouden zijn. Hun 
woorden verlichten ons innerlijk. Door deze ter 
harte te nemen leren wij Jezus Christus beter 
kennen. U moet goed onthouden, dat niets van 
wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, 
zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden 
uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf 
bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe 
gedreven namens God te spreken”.  
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I. 

Satans grote aanval in 

de laatste dagen 
Satan zet in de laatste dagen een GROTE GEES-
TELIJKE AANVAL in, omdat hij weet, dat hij nog 
maar “een korte tijd heeft” (zie Openb.12:12). Wij zul-
len deze 5-voudige aanval punt voor punt behan-
delen. 
 

Ten 1ste: Hij VERLEIDT de jeugd tot OPSTAND 
(agressie). Eerst tegen hun ouders (velen HATEN 
hun ouders), later tegen de politie en de staat. Hij 
verleidt ze tot wetteloosheid, bandeloosheid en 
criminaliteit, tot het verwerpen van ALLE 
TUCHT, van alle NORMEN, van alles “wat hoort”. 
Deze jeugd, die vandalistisch opgroeit, vormt 
spoedig de mensheid van de laatste dagen (en, 
zoals het spreekwoord zegt: “jong geleerd is oud 
gedaan”). Denk aan de NOZEMS, de Dolle 
Mina’s, de “PUNKERS”, de PROVO(CATEUR)S, 
de JEUGDBENDEN. Denk ook aan het drugsmis-
bruik, de drugscriminaliteit en de drugsprostitutie 
van vele jongeren en aan het zinloze geweld 
(waar regelmatig doden bij te betreuren zijn) van 
deze eindtijd! Een OPSTANDIGE JEUGD wordt 
een OPSTANDIGE MENSHEID (zie Ps.2:1-3)! En, 
te midden van deze jeugd groeit de christen-jeugd 
op en velen worden erdoor besmet! 
 

Ten 2de: Wij leven in een tijd van WELVAART. De 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#12
https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/2.html#1-3


 

11 

satan VERLEIDT de mensheid om BEZIT en 
RIJKDOM te verwerven en om zich te verrijken. 
Men zoekt GELD, waarbij velen doen alsof alle 
middelen geoorloofd zijn om hun doel te bereiken. 
Zwendel, bank- en kassaroof, mensenroof (kid-
napping, gijzeling) voor grote sommen geld, ne-
men hand over hand toe en dit is een onheilspel-
lend teken! Ook de “rechtvaardige” wegen om aan 
geld te komen, namelijk door arbeid, brengen he-
den ten dage genoeg geld in het laatje. Maar, de 
duivel maakt de mensen GELDGEK. Men wil 
steeds meer geld verdienen, zowel langs de weg 
van stakingen, alsook via meer en meer OVER-
WERK; ook werken man en vrouw vaak beiden 
om de MATERIEHONGER te kunnen stillen (zie 
Jak.5:1-6, Luk.17:28b). Ook de kostbare zomer- en/of 
wintervakantiereizen zijn een welvaartsverschijn-
sel, waarbij de lusten vaak worden botgevierd, 
vooral tijdens strandvakanties. Om nog maar niet 
te spreken over het SEKSTOERISME, waarbij 
vooral kinderen door toeristen seksueel misbruikt 
worden. Ook lopen veel mensen rond met grote 
vakantiedromen. En helaas worden ook vele 
christenen met deze afgodische welvaartsge-
dachten vervuld. Ook zij verlangen naar (veel) be-
zit en rijkdom, en worden erdoor verleid (zie 
Luk.14:17-18, Openb.3:14-17). Ook menig christen 
wordt tegen de tijd “dat de Zoon des mensen ge-
openbaard moet worden”, net als de wereldling, 
een ware MATERIALIST, en gaat denken en 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jako/5.html#1-6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/17.html#28
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#17-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#14-17
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leven in EURO’S of in DOLLARS. Daarom treedt 
er VERKILLING en LAUWHEID op in de Ge-
meente van de eindtijd (de Laodicéa-gemeente, zie 
Openb.3:14-22), want God en de Mammon (= de 
[af]god van het geld) kunnen niet TEGELIJK worden 
gediend (zie Matth.6:24, 1Tim.6:9-10), daarom is Jezus 
ook buiten het hart van de “Laodicensen” (zie 
Openb.3:20)! 
 

Ten 3de: De satan VERLEIDT de mensheid tot 
een steeds meer toenemende AANBIDDING van 
de seks- en vruchtbaarheidsgodinnen (Venus, 
Aphrodite); de duivel maakt de mens SEKSGEK 
door een steeds toenemende openbare ONTBLO-
TING en door zelfs publiekelijk over seks te praten 
op een manier alsof men het over de bereiding 
van een maaltijd heeft. Ook door middel van 
steeds toenemende seksclubs, seksshops, seks-
bladen en seksboeken, en (via de computer) op 
Internet. Maar ook door REKLAME (op TV en zelfs 
op straat via grote reclameborden), waarbij SEKS 
wordt aangewend als blikvanger. En ook door 
steeds vunziger wordende SEKSFILMS in biosco-
pen (en op video en/of DVD voor thuis) en tegen-
woordig ook “gewoon” op de beeldbuis. Door dit 
alles komen de mensen gemakkelijk tot vrije seks, 
groepsseks, homoseksuele seks, lesbische seks, 
en zelfs tot seks met kinderen en dieren! OVER-
SPEL en HOERERIJ worden hierdoor, hoe langer 
hoe meer, door de massa NORMAAL gevonden 
(zie Lev.18). Ook zijn steeds meer mensen ver-

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#14-22
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/6.html#24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1tim/6.html#9-10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/levi/18.html
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slaafd aan PORNOGRAFIE, zowel HARDPORNO 
als KINDERPORNO, met alle gevolgen van dien. 
VERKRACHTING (van volwassenen en kinderen) 
en INCEST komen steeds vaker voor. We horen 
zelfs met enige regelmaat dat (vooral jonge) 
slachtoffers na deze onvrijwillige daad (vaak op 
gruwelijke wijze) worden vermoord! Het is vaak 
schokkend om te vernemen waar mensen toe in 
staat zijn om aan hun SEKSUELE BEHOEFTEN 
(lusten) te voldoen. Deze SEKS- en genotgeest 
zal óók in de harten van de Christenen woning 
(proberen te) maken en zo wordt SEKSBELE-
VING vòòr het huwelijk ook meer en meer onder 
christenen als NORMAAL gevonden! Hierdoor 
worden hun harten meer en meer met deze onhei-
lige dingen gevuld en raakt de gemeenschap met 
God en Christus (het gebedsleven) op de achter-
grond of zal gauw genoeg verwaarloosd worden 
(zie Matth.24:38-39, Luk.14:19-20, 17:26-28a). 
 

Ten 4de: Ook VERLEIDT de duivel de mensheid 
om hun toevlucht te nemen tot ALCOHOL en 
(vooral) de jongeren tot DRUGS, vanwege de 
donkere, moeilijke en uitzichtloze laatste dagen. 
Ook voert de duivel de wellusten door middel 
van de andere zintuigen hoog op; men ziet in 
deze dagen o.a. haast alle gezinnen in de avond-
uren gebonden zitten rondom de TV om span-
nende of moraal-verdervende films te zien! Ook 
maakt de mens van deze tijd zijn buik tot een af-
god (zie Filip.3:19, Rom.16:18). Door al deze verlei-

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#38-39
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#19-20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/17.html#26-28
https://www.statenvertaling.net/bijbel/fili/3.html#19
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/16.html#18
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dingen zal het gebedsleven van de christen afne-
men en zal hij kil en droog worden en meer en 
meer de onderlinge bijeenkomsten verzaken! 
 

Ten 5de: Satan komt ook met MISLEIDING door 
VALSE ARBEIDERS! Vooral in de laatste dagen 
(zie Matth.24:4-5 + 24). Deze werkers der duisternis 
doen zich voor als “engelen van het licht” (zie 2 
Kor.11:13-15). Het zijn rasechte “toneelspelers”, zij 
doen dus NET-ALS-OF. Hun doen en laten is op 
het eerste gezicht niet te onderscheiden van echt! 
Ze kennen ook zalvingen, bedieningen en stuwin-
gen tot arbeid, maar hun charisma (hun geestelijke 
aantrekkings- en/of overredingskracht) is dan uit satan 
en zeker niet vanuit de Liefde van God; ze doen 
wonderen, maar dan uit satan die de vader der 
leugen is (zie Matth.7:15-23, 2Thess.2:9), ze geven 
valse profetieën door (zie Matth.24:11) en misleiden 
zo de mensen door de gedachte te voeden, dat 
God met hen is, ondanks alle tegenstrijdigheden 
in hun leven. Bij elke arbeider van God hebben 
wij te beproeven of hij uit God (= door God gezon-
den) is (zie 1Joh.4:1). Deze valse arbeiders behoren 
tot de groepering van de “verborgenheid der on-
gerechtigheid” (zie 2Thess.2:7-9), waartoe de “grote 
hoer”, dit is de politieke wereldstaatskerk van de 
laatste dagen, ook behoort (zie Openb.17:1-15) 1, en 

 
1 Zie onze GRATIS studie “De valse staatskerk van de laat-

ste dagen – De grote hoer van Openbaring 17” van E. van 
den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#4-5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/11.html#13-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/11.html#13-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/7.html#15-23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tes/2.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1joh/4.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tes/2.html#7-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#1-15
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/staatskerk.pdf
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waar de ANTICHRIST en de VALSE PROFEET 
ook uit voort zullen komen, die de ware kinderen 
Gods zullen vervolgen (zie vers 6). Deze groepering 
(of: “vleugel”), die zichzelf weliswaar christenen 
noemen, is in Gods ogen een GRUWELIJKE 
zaak, waardoor ze in Gods Woord ook wel wordt 
aangeduid met de naam “GRUWELIJKE VLEU-
GEL” (zie Dan.9:27). De antichrist vindt men in de 
Bijbel o.a. aangeduid met de naam “GRUWEL 
DER VERWOESTING” (zie Matth.24:15), omdat hij 
zowel de verwoester zal zijn van de oprechte 
christenen, alsook van de (onoprechte) naam-
christen (de zgn. “gruwelijke vleugel”) (zie Openb.17:16-17, 
Openb.18). Deze misleidende arbeiders (de wer-
kers van satan die zich “christelijk” voordoen) heb-
ben reeds vanaf het begin van het christendom 
bestaan (zie 1Joh.2:18-20). Ze worden in de Bijbel 
ook wel “synagogen van satan” genoemd (zie 
Openb.3:9). Ook de Joden, die de eerste christenen 
verleidden met hun Judaïstische (= wettische) instel-
ling, worden zo door de Bijbel genoemd (zie Openb. 
2:9). Laten wij daarom de volgende Bijbelse raad 
van Petrus ter harte nemen: 
• 1 Petrus 5:8-9, “Weest nuchter, en waakzaam; want 

uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende 
leeuw, zoekende, wie hij zou mogen (lees: kunnen) ver-
slinden; dewelke wederstaat, vast zijnde in het ge-
loof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broeder-
schap, die in de wereld is, volbracht wordt (vers 9, dui-
delijker vertaald: maar, u kunt zijn aanvallen weerstaan als u, in 
het geloof, vast op de Here Jezus vertrouwt, wetende dat de 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/9.html#27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#16-17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/18.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1joh/2.html#18-20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html#9
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christenen over de gehele wereld hetzelfde lijden moeten door-
maken).” 

II. 

Gods “werkplan”: 

De zegel-oordelen 

Het Boek met de 7 zegels 

• Openbaring 5:1-5, “En ik zag in de rechterhand van 
Degene, Die op de troon zat, een boek(rol), geschre-
ven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zege-
len. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een 
grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en 
zijn zegelen open te breken? En niemand in de he-
mel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het 
boek openen, noch hetzelve inzien. En ik weende 
zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat 
boek te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. 
En één van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; 
zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel 
Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, 
en zijn 7 zegelen open te breken.” 

Dat de boekrol is verzegeld, strekte tot verdriet 
van Johannes en van alle waarachtige kinderen 
Gods. Maar, wat is dit verzegelde boek? Het is het 
Woord van God, dat in vele gevallen voor de be-
keerde mens, vooral die van de eindtijd, nog een 
gesloten en verzegelt Boek is. Het bevat Gods 
GEHEIMEN van de godzaligheid, namelijk de 
VERBORGENHEDEN van God, die bestemd zijn 
voor Zijn Gemeente / Kerk van de laatste dagen. 
Het betreft de ontwikkelingen, die God Zijn Ge-
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meente zal laten ondergaan om van haar, in be-
trekkelijk korte tijd, een (volmaakte) Bruidsge-
meente te maken. Ook vertelt God erin over de 
vorming van de Bruid, en over de laatste ontwik-
kelingen tot de VERVOLMAKING van de Bruid, 
opdat zij gereed zal zijn om te huwen met het Lam 
van God; maar het gaat ook over de oordelen, die 
over de gehele wereld zullen gaan. Deze boekrol 
is dus HET Woord van God, waarin de profetieën 
van de eindtijd en Gods volmaakte plan met Zijn 
Gemeente, die in de eindtijd zijn voleinding vindt, 
eerst nog zijn verzegeld met 7 zegels, maar die 
spoedig VOLLEDIG GEOPENBAARD zal zijn, als 
ALLE zegels verbroken zullen zijn (zie Openb.10:7). 
Deze zevenvoudige verzegeling van Gods vol-
maakte wil is het werk van satan, die Gods wil met 
de mensheid altijd heeft willen weerhouden van 
begrip, door Zijn Woord te verontreinigen met 
valse misleidingen van geest en vlees en door 
ware christenen te verleiden tot zonde. Daarom 
dat de ontzegeling van dit Boek gepaard gaat met 
doorbrekende kracht van Zijn Geest (de 1ste ont-
zegeling) en oordelen van God (de andere 6 ont-
zegelingen) die steeds in kracht toenemen. In 1 
Timótheüs 3:16 lezen we: 
• “En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzalig-

heid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is ge-
rechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, 
is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de we-
reld, is opgenomen in heerlijkheid”. 

Deze VERBORGENHEID der godzaligheid betreft 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/10.html#7


 

18 

de Gemeente, want die moet RECHTVAARDIG 
WORDEN GEMAAKT, en die zal dus ook in deze 
laatste dagen worden vervolmaakt, (gereed)ge-
maakt tot Bruid van het Lam. Het is deze GODZA-
LIGHEID – namelijk God ten volle wonend en wer-
kend IN en DOOR het vlees (lees: lichaam, ziel en 
geest) van de oprechte christen – die in de laatste 
dagen op een bijzondere wijze zal worden ge-
openbaard. 
• Openbaring 5:6-14, “En ik zag, en ziet, in het midden 

van de troon, en van de 4 dieren (letterlijk: levende we-
zens), en in het midden van de ouderlingen, een Lam, 
staande als geslacht, hebbende 7 hoornen, en 7 
ogen; dewelke zijn de 7 geesten Gods 2, die uitge-
zonden zijn in alle landen. En Het (Lam) kwam, en 
heeft het boek genomen uit de rechterhand van De-
gene, Die op de troon zat. En als Het (Lam) dat boek 
genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouder-
lingen voor het Lam neer, hebbende elk citeren en 
gouden fiolen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de ge-
beden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, 
zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn 
zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons 
Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en 
taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons (voor) onze God 
gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als 
koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik 
hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, 
en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was 

 
2 Zie onze GRATIS studie “De 7 Geesten van God en van 

het Lam van God” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
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10.000-maal 10-duizenden, en 1000-maal duizen-
den; Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat ge-
slacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijk-
dom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, 
en dankzegging. En alle schepsel, dat in de hemel is, 
en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee 
zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: 
Hem, Die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzeg-
ging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in 
alle eeuwigheid. En de 4 zeiden: Amen. En de 24 ou-
derlingen vielen neer, en aanbaden Degene, Die leeft 
in alle eeuwigheid.” 

Alleen het Lam is waardig om het boek te openen 
en zijn zegels open te breken! De open te breken 
zegels zijn stuk voor stuk oordelen van God over 
deze wereld (de zgn. “zegeloordelen”). Deze oor-
delen zullen hun uitwerking hebben onder kin-
deren Gods tot (volkomen) bekering en verlossing 
van de vele banden en gebondenheden, waar-
door God Zijn kinderen kan genezen en in kan lei-
den in al de GODZALIGHEID, waartoe Hij hen 
heeft geroepen (zie Jes.26:9b). Als alle zegels zijn 
geopend, en al deze oordelen over de wereld 
gaan, dan is het Boek open en zal God Zijn volle-
dige VOLMAKINGSWIL aan Zijn volk kunnen 
openbaren, dat door Zijn oordelen hiertoe is toe-
bereid, waardoor God hen hierin zal kunnen lei-
den. De zegeloordelen zullen, als ze zijn geopend, 
zich in deze zondige wereld van de eindtijd, in 
steeds toenemende mate ontwikkelen. De ba-
zuin- en fiool- of schaaloordelen, die op de zegel-
oordelen volgen, zijn éénmalige acties van de 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/26.html#9
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toorn van God. Het 1ste zegeloordeel veroordeelt 
de misleidende leer, de misleidende dogma’s, de 
misvorming van Gods Woord door vlees (mens) 
en geest (duivelse onderwijzingen) en brengt her-
stel in het ware Woord van God in en door de 
kracht van de Heilige Geest. De volgende zegel-
oordelen vormen oordelen van God over de 
zonde in deze wereld van de laatste dagen. Ook 
wil ik u erop wijzen dat deze zegels (met de oor-
delen) door het Lam worden geopend. Hij veroor-
zaakt die oordelen dus. 
• Openbaring 6:1-8, “En ik zag, toen het Lam één van 

de zegels geopend had, en ik hoorde één uit de 4 
dieren (letterlijk: levende wezens) zeggen, als een stem 
van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, 
een wit paard, en (de ruiter) die daarop zat, had een 
boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit 
overwinnende, en opdat hij overwonne! En toen Het 
(Lam) het 2de zegel geopend had, hoorde ik (= Johan-
nes) het 2de dier zeggen: Kom en zie! En een ander 
paard ging uit, dat rood was; en die daarop zat, werd 
macht gegeven de vrede (weg) te nemen van de 
aarde; en dat zij elkaar zouden doden; en hem werd 
een groot zwaard gegeven. En toen Het (Lam) het 3de 
zegel geopend had, hoorde ik het 3de dier zeggen: 
Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en 
die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En 
ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren, 
die zei: Een maatje tarwe voor een penning, en 3 
maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie 
en de wijn (beeld van de ware kinderen van God) niet. En 
toen Het (Lam) het 4de zegel geopend had, hoorde ik 
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een stem van het 4de dier, die zei: Kom en zie! En ik 
zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn 
naam was de (gewelddadige) dood; en de hel volgde 
hem na (namelijk alle zielen, die door hem gedood werden). 
En hun werd macht gegeven om te doden tot het 4de 
deel van de aarde (= zo’n 2 miljard mensen), met zwaard, 
en met honger, en met de (gewelddadige) dood, en door 
de wilde beesten van deze aarde.” 

De 1ste 4 zegels zijn 4 PAARDEN met hun ruiters 
en ze werden aangekondigd door de 4 HEMELSE 
“DIEREN” (letterlijk: levende wezens). De 4 “dieren” 
en de 24 ouderlingen vormen groepen van MEN-
SEN, die God heeft “gekocht” met Zijn bloed “uit 
alle geslacht, en taal, en volk, en natie” (zie Openb. 
5:8-9). De 4 “dieren” openbaren in het bijzonder de 
4 kwaliteiten van de Here Jezus Christus: 
➢ de LEEUW – de KONINKLIJKHEID van Jezus, Hij is 

HEER! 
➢ het KALF – de DIENSTBAARHEID van Jezus, Hij is 

het Lam van God! 
➢ de MENS – de REINE MENSELIJKHEID van Jezus! 
➢ de AREND – de GODDELIJKHEID van Jezus! 

Het eerste “DIER” sprak met de DONDERSTEM 
van God (zie Job 37:4-5). Aangenomen mag worden, 
dat ALLE 4 “DIEREN” dit hebben gedaan, omdat 
zij VOL zijn van God (zie Openb.4:6, 5:6). Welk ver-
band bestaat er tussen deze 4 “DIEREN” en de 
eerste 4 ZEGELOORDELEN? De 4 “DIEREN” 
openbaren ons Christus als Gods Licht- en Heil-
brengend Woord, dat levend en krachtig is (zie 
Hebr.4:12) en ook als Zijn verlossing brengende 
OORDELEN (tuchtigingen); en dit doen de eerste 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/5.html#8-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/5.html#8-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/job/37.html#4-5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/4.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/5.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/4.html#12
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4 oordelen ook. De OORDELEN worden gezien 
als PAARDEN, dit zijn geestelijke KRACHTEN, 
die God heeft losgelaten op de mensheid en in het 
bijzonder op Zijn kinderen (zie 1 Petr.4:17, Jer.25:29). 
Het 1ste paard is WIT 3, En WIT is in Gods Woord 
altijd de kleur van Gods GERECHTIGHEID. Dit 
witte paard vertegenwoordigt dan ook de Kracht 
van Gods Woord en Geest, waarop de bereider 
(de dienstknecht die Gods ware Woord brengt) is 
gezeten. Sommigen zien in dit witte paard en zijn 
ruiter de macht van de antichrist. Deze zienswijze 
mist mijns inziens de Bijbelse grond, want aan 
deze ruiter is een KROON gegeven, wat OVER-
WIN-NING inhoudt. En die OVERWINNING is 
hem (= de ruiter) bij voorbaat geschonken. Immers 
heeft Jezus Christus de zonde overwonnen (zie 
Hebr.9:11-12 + 14-15, 2Kor.2:14-16)! De antichrist daar-
entegen moest zijn kroon (hoed) van God afleg-
gen (zie Ezech.21:25-27). De andere 3 paarden zijn 
krachten van de DUISTERNIS, die God volgens 
een vast plan toelaat in deze wereld. 
 

Het 1ste zegel 
Het openbarend, oordelend en tuchtigend Woord 
van God wordt in de eindtijd in al Zijn OPWEK-
KENDE KRACHT gebracht. 
• Openbaring 14:6, “En ik zag een andere engel, vlie-

gende in het midden des hemels (= in het koninkrijk der 

 
3 Zie event. ons GRATIS artikel “Wie is de ruiter op het 

WITTE paard uit Openbaring 6 ?” van A. Klein. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/4.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jere/25.html#29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/9.html#11-12
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/9.html#14-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2kor/2.html#14-16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/21.html#25-27
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgruiter.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/adgruiter.pdf
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hemelen op aarde, de Gemeente / Kerk), en hij had het eeu-
wige Evangelie, om te verkondigen aan degenen, 
die op de aarde wonen, en aan alle natie, en ge-
slacht, en taal, en volk.” 

• Habakuk 2:14, “Want Hij zal de aarde vervullen met 
de kennis en de heerlijkheid van JaHWeH, zoals 
de wateren de zeebodem bedekken.” (letterlijke verta-
ling) 

Toch zal het ware inzicht en de wil van God met 
betrekking tot Zijn Woord onder de Christenen pas 
werkelijk doorbreken, als God (het licht van) Zijn 
Heilige Geest op alle vlees zal hebben uitgestort. 
• Joël 2:28a, “En daarna (na het geestelijk herstel van de 

Gemeente / Kerk) zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest 
zal uitgieten over alle vlees.” 

God zalft Zijn dienstknechten van het laatste 
uur voor dit inleidend werk in grote mate, met 
Zijn Heilige Geest, en geeft hen licht en kennis 
van Zijn ware Woord. Er zijn reeds INLEIDENDE 
SPADE-REGENS (beeld van de uitstorting van de Heili-
ge Geest) gevallen, te beginnen met de beginjaren 
van de 20ste eeuw; de zgn. “Pinkster-OPWEK-
KING” brak toen baan. Het 1ste zegel werd toen, 
mijns inziens, geopend. Deze ruiter op het witte 
paard is m.i. het beeld van de voorlopers (pio-
niers) van het menselijke leger van de Heer, die 
Hij in de eindtijd hiertoe zalft en toebereidt om de 
weg toe te bereiden voor Zijn strijders van het 
laatste uur, die in Zijn Geesteskracht zullen strij-
den tegen de hevige aanvallen van satan, aan-
vallen die wij in het vorige hoofdstuk reeds hebben 
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behandeld. Zo wordt het herstel van Zijn Ge-
meente/Kerk en de grote wereldwijde opwek-
king tot stand gebracht en de vele, ja ontelbare, 
mensen (zie Openb.7:9), ondanks satans aanvallen, 
toch tot Christus gebracht. Zo worden satans on-
dermijnende krachten met betrekking tot de broe-
derschap (= het samen zijn –en vooral één in de geest 
zijn– van gelovigen in de vreze en liefde voor God) en het 
Woord van God onder de ware kinderen van God 
tegengehouden en overwonnen. De BOOG in de 
hand van deze ruiter vertelt ons van zijn wapen; 
namelijk het WOORD van God (zie Ps.7:12-13, 
Hab.3:9, Klaagl.2:4, 3:12). De strijd tegen satan is door 
Jezus op Golgotha gestreden en door Hem vol-
bracht en gewonnen. Daarom heeft deze bereider 
geen pijl (omdat dit een aanvalswapen is). Zelf 
heeft deze ruiter deelname aan Jezus overwin-
ning ontvangen en geeft, door de prediking van 
het Evangelie, ook zijn toehoorders – tenminste 
als zij het gepredikte woord aannemen – deel aan 
die overwinning. Nadat de Bruid van het Lam in en 
door de Bruiloft met het Lam hier op aarde be-
kleed is met Goddelijke majesteit en kracht: 
➢ van de Vader (uitgebeeld door de zon), 
➢ van de Zoon van God (uitgebeeld door de 

maan) en 
➢ van de Heilige Geest (uitgebeeld door de 12 

sterren), 
zal de Here Jezus, in Zijn functie van Heer der 
heerscharen, als Michaël, strijd voeren tegen de 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/7.html#12-13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/haba/3.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/klaa/2.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/klaa/3.html#12
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7-koppige zondedraak, die zich in de hemel (= het 
Koninkrijk der hemelen, de Gemeente / Kerk) schuil houdt, 
en hem in de Gemeente overwinnen. 
• Openbaring 12:1, “En er werd een groot teken gezien 

in de hemel (= het Koninkrijk der hemelen hier op aarde, dit is 
de Gemeente / Kerk); namelijk een Vrouw (voorheen de 
Bruid, maar zij is nu gehuwd met het Lam), bekleed met de 
zon (beeld van de Vader); en de maan (beeld [van de bloed-
verzoening] van de Zoon) was onder haar voeten, en op 
haar hoofd een kroon van 12 sterren (beeld van de Hei-
lige Geest).” 

• Openbaring 12:3, “En er werd een ander teken ge-
zien in de hemel (= het Koninkrijk der hemelen hier op aarde, 
de Gemeente / Kerk); en ziet, er was een grote rode 
draak, hebbende 7 hoofden, en 10 hoornen, en op 
zijn hoofden 7 koninklijke hoeden.” 

• Openbaring 12:7-11, “En er werd krijg (= strijd, oorlog) 
in de hemel (= het koninkrijk der hemelen op aarde, beeld van 
de Gemeente  /Kerk): Michaël 4 en zijn engelen (de Here 
Jezus en Zijn gezalfde dienstknechten) krijgden tegen de 
draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen (= satan 
en zijn helpers). En zij hebben niet vermocht, en hun 
plaats is niet meer gevonden in de hemel (= het konink-
rijk der hemelen op aarde, de Gemeente / Kerk). En de grote 
draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke ge-
naamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld 
verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde (beeld van 
de wereld van de onbekeerden; dus ook van dat deel van de Ge-
meente, dat onbekeerd is gebleven); en zijn engelen zijn 

 
4 Michaël is het beeld van Jezus als de Heer der heirscharen, 

de Commandant van het hemelse leger van God (het God-
delijke leger van menselijke arbeiders en engelenmachten). 
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met hem (uit de ware Gemeente, het Lichaam van Christus) 
geworpen. En ik hoorde een luide stem, zeggende in 
de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het 
koninkrijk geworden van onze God; en de macht van 
Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders 
(en zusters), die hen aanklaagde voor onze God dag 
en nacht is nedergeworpen (beter vertaald: uitgeworpen). 
En zij (Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) heb-
ben hem (= satan) overwonnen door (hun geloof in) het 
bloed van het Lam, en door het woord van hun getui-
genis (= de verkondiging van Christus aan anderen), en zij 
hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad 
tot de dood toe (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun 
oude, zondige leven af te sterven –naar lichaam, ziel en geest– 
zie Ef.5:27).” 

 

Het 2de zegel 
De opening hiervan brengt het OORLOGSGE-
WELD in de wereld. Dit zegel werd mijns inziens 
geopend met de eerste WERELDOORLOG (1914 
-1918). Sindsdien is de vrede van de aarde weg-
genomen. Met het voortschrijden van de tijd zien 
wij daadwerkelijk dit oorlogsgeweld de aarde ver-
vullen: “oorlogen en geruchten van oorlogen” (zie 
Matth.24:6-7) bereiken heden ten dage inderdaad 
onze oren en ook zelf zullen wij dit moeten erva-
ren. Waarom laat God OORLOGEN en OOR-
LOGSGEWELD toe? Om de aanbidding van de 
WELVAART uit het hart en leven van Zijn kinderen 
weg te nemen. Hij vernietigt GELD en BEZIT om 
Zijn kinderen geheel naar Hem te richten, opdat 
Zijn kinderen niet langer op GELD, namelijk op de 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/5.html#27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#6-7
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Mammon (= de [af]god van geld en bezit), steunen, 
maar op Hem ALLEEN! En als wij geleerd hebben 
om Hem te vertrouwen als een almachtige HEL-
PER in nood, zo zal Hij ons behouden door dit oor-
logsgeweld heen brengen (zie Ps.91:1-9). 
 

Het 3de zegel 
De opening hiervan brengt HONGERSNODEN in 
de wereld: Vele hongersnoden, waarvan wij de 
verschrikkelijke beelden regelmatig op TV konden 
zien, staan voorgoed in ons geheugen gegrift. 
Vele zullen deze nog volgen, zowel als gevolg van 
aanhoudende droogte of al te overvloedige regen-
val, alsook door verwoestende ziektekiemen die 
granen en andere gewassen aantasten. Ook kun-
nen deze hongersnoden worden veroorzaakt door 
aanhoudende insectenplagen, maar zij kunnen 
ook een gevolg zijn van oorlogen. Waarom laat 
God dit 3de oordeel toe? Omdat veel van Gods kin-
deren hun BUIK tot hun afgod hebben gemaakt 
(zie Rom.16:18, Filip.3:19) Aanbidden wij deze afgod 
niet, zo zal God ons er doorheen helpen. Gods 
opdracht aan het 3de paard en zijn ruiter was: “Be-
schadig de olie en de wijn niet”! OLIE en WIJN 
staan hier voor waarachtige kinderen Gods, die in 
Zijn Schuilplaats zijn gezeten. God kon Elia door 
middel van raven voeden met brood en vlees (zie 
1Kon.17:4-6) en later door middel van de niet opra-
kende hoeveelheid meel en de olie in de kruik (zie 
vers 13-15). En zo zal Hij ook Zijn ware kinderen we-
ten te voeden en hen door een heersende 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/91.html#1-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/16.html#18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/fili/3.html#19
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/17.html#4-6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/17.html#13-15
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hongersnood heen helpen. 
 

Het 4de zegel 
De opening hiervan brengt de GEWELDDADIGE 
DOOD in de wereld om het 4de DEEL van de men-
sen te doden door oorlogen, hongersnoden, 
moorden, pestilentiën en wilde beesten. Deze sa-
tanische kracht wakkert de AGRESSIE en de 
MOORDLUST in mensenharten aan en deze 
moordlust zal in de wereld van de laatste dagen 
alsmaar toenemen! Door die moordlust groeit er 
VREES in de harten van de mensen! Ook zullen 
PANDEMIEËN (dit zijn wereldomvattende epide-
mieën; besmettelijke ziekten die zich zeer snel uit-
breiden) de mensheid teisteren! Waarom laat God 
dit oordeel over de mensheid gaan? Vanwege de 
aanbidding, die men in deze laatste tijden kent van 
de WELLUSTEN van het leven. De SEKSLUS-
TEN die onder de huidige mensheid het toppunt 
bereiken; de LEVENSGENIETINGEN die men na-
jaagt; de VAKANTIELUSTEN die meer en meer 
worden botgevierd. Deze vleselijke genietingen 
staan, omdat zij AFGODISCHE VORMEN hebben 
aangenomen, de gemeenschap met Christus en 
het GEBEDSLEVEN in de weg. De eerste 4 zegel-
oordelen moeten de kinderen Gods van deze af-
godische begeerten en lusten wegbrengen op-
dat zij zich (volkomen) BEKEREN, zich dus volko-
men afkeren van alle zonden, en (volledig) terug 
gaan tot God. Ze moeten Gods kinderen leren om 
IN Hem te schuilen (zie Ps.91). Ze moeten de aan-

https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/91.html
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dacht van de gehele mensheid afwenden van het 
AARDSE, van de MATERIE en haar LUSTEN, en 
deze mensheid brengen tot het punt, dat zij hun 
hart openen voor Christus, en voor de heerlijkhe-
den van de Godzaligheid die Hij ons, vooral gedu-
rende de laatste dagen, biedt. In dit licht moeten 
wij het “dwingen” zien van Lukas 14:23. In deze laat-
ste dagen zal immers de Bruiloft van het Lam 
plaatshebben (zie Openb.19:6-9). Door deze 4 oor-
delen GEBEURT dit ook en leert Zijn Bruid/Bruids-
gemeente zichzelf hiervoor gereed te maken. 
 

Het 5de zegel 
• Openbaring 6:9-11, “En toen Het (Lam) het 5de zegel 

geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van 
degenen, die gedood waren om het Woord van God, 
en om het getuigenis, die zij hadden. En zij riepen 
met luide stem, zeggende: Hoelang, o heilige en 
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons 
bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En 
aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, 
en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd rusten 
zouden, totdat ook (het getal van) hun mededienst-
knechten en hun broeders vervuld zouden zijn, die 
gedood zouden worden, gelijk als zij.” 

De opening van dit zegel brengt in onze dagen 
weer VERVOLGINGEN, maar dan omwille van 
het geloof en de arbeid in Christus. In landen waar 
de communistische ideologie heerst(te) is deze 
geloofsvervolging reeds begonnen. Maar ook de 
in wezen antichristelijke ISLAM stelt zich in deze 
wereld hoe langer hoe agressiever tegenover het 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html#6-9
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christendom op, terwijl dit straks ook zal gebeuren 
door de VALSE KERK, de wereldstaatskerk van 
de laatste dagen, in de zogenaamde “christelijke 
landen” (zie Openb.17:1-15). Zo zal over de gehele 
wereld de haat tegen Christus, tegen God en Zijn 
Gezalfde (= Zijn –ware– Gemeente), oplaaien (zie Ps. 
2:1-3) en zal de ware Gemeente/Kerk van Christus 
een SCHUILKERK-POSITIE moeten innemen. 
Waarom is ook dit zegel PLANMATIG door God 
opgenomen in Zijn “plan de campagne” (= Zijn 
“werkplan”)? God doet dit om de ware kinderen 
Gods te scheiden van de onoprechte (zie Matth.3:12, 
13:30, 13:49). De onoprechte christen valt, door 
deze wan van God, door de mand en het “koren” 
(beeld van: de oprechte christen) blijft over, ondanks de 
moeilijkheden die deze wan brengt. De “lauwen” 
worden zo uit Christus’ mond gespuwd (zie Openb. 
3:16, Matth.24:9-10) en zo blijft de ware Gemeente / 
Kerk van Christus over, die zal bestaan uit de 
Bruidsgemeente, die wordt getypeerd door het 
beeld van Openbaring 12:1-2 en door “de overigen 
van haar zaad” (zie Openb.12:17). Later zal de 
Bruidsgemeente zich splitsen in: 
1. de “mannelijke zoon” – dit zijn degenen die in 

(de groepering van) de Bruid van het Lam zijn 
gegroeid tot de volmaakte natuur in Christus 5, 

 
5 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 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#1-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/2.html#1-3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/2.html#1-3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/3.html#12
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/13.html#30
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/13.html#49
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#9-10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1-2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
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de 144.000 (zie Openb.14:1-5, Jes.66:6-9) – en 
2. de andere leden van de Bruid van het Lam, die 

weliswaar, geestelijk gezien, reeds onberispe-
lijk, zonder vlek of rimpel zijn (zie Ef.5:26-27), 
maar nog niet volmaakt zijn gegroeid in de 
Christus-natuur. 

Doch hierover later meer. Tegenover deze ware 
Gemeente/Kerk van Christus staat de “anti-bruid”, 
namelijk de VALSE KERK, de wereldstaatskerk 
van de laatste dagen, door de Bijbel ook wel “het 
grote Babylon” (zie Openb.16:9, 17:5, 18:2), “Verbor-
genheid” (zie Openb.17:5) of “grote hoer” (zie Openb. 
17:1, 19:2) genoemd.6 Deze (valse) kerk, die door 

 
geworden (zie Openb.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 ge-
meenschap, bevruchting en geboorte– een baby zichtbaar, 
na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moeder-
schoot. 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 (= het openbaar worden 
van de zonen Gods, zie Rom.8:18-19). Het is dus niet “de ge-
boorte van een zoon” die –in geestelijke zin– nog moet 
groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= manifesteert zich) 
in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) 
zoon”. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid 
van Christus” (Ef.4:13). (noot AK) 
 

6 Zie noot 1. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/14.html#1-5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/66.html#6-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/5.html#26-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/16.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/18.html#2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html#2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#18-19
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satan geleid wordt, zal, omdat ze ook politieke 
macht krijgt, de ware Gemeente/Kerk, zoals wij 
reeds weten, VERVOLGEN (zie Openb.7:6)! Pas tij-
dens de heerschappij van de antichrist, namelijk 
tijdens de 3½ jaar durende Grote Verdrukking, zal 
het achtergebleven deel van de Gemeente/Kerk 
(waaronder de zgn. dwaze maagden) 7 haar ware 
“GOLGOTHA” (moeten) ondergaan door de moor-
dende hand van de antichrist. Doch hierover en 
over het “weggerukte” en het “verborgen deel” van 
de ware Gemeente/Kerk later meer. 
 

Het 6de zegel  
• Openbaring 6:12-17, “En ik zag, toen Het (Lam) het 

6de zegel geopend had, en ziet, er kwam een grote 
aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, 
en de maan werd als bloed. En de sterren van de he-
mel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn on-
rijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind ge-
schud wordt. En de hemel is weggeweken, als een 
boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden 
zijn bewogen uit hun plaatsen (door grote aardbevingen). 
En de koningen van deze aarde, en de groten, en de 
rijken, en de oversten over 1000, en de machtigen, 
en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zich-
zelf in de spelonken, en in de steenrotsen van de ber-
gen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: 
Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht van 
Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het 

 
7 Zie onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 dwaze maag-

den en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd” van E. 
van den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#6
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
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Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, 
en wie kan (voor Zijn aangezicht) staan (= stand houden)?” 

Door de opening van het 6de zegel wordt de wereld 
gebracht in het tijdperk van de CATACLYSMEN 
(dit zijn grote natuurrampen), die, zowel in aantal 
als in hevigheid, zullen toenemen tot het einde 
toe. Daarom ook de vermelding, in de laatste re-
gels van dit Bijbelgedeelte, van de Wederkomst 
van Christus als Koning en Rechter. Want, door 
deze, steeds in omvang toenemende, cataclys-
men wordt de aarde tevens voorbereid voor haar 
nieuwe taak tijdens het 1000-jarige Rijk van Chris-
tus. Immers, de natuur zal ten tijde van dit 1000-
jarig Rijk ingrijpend veranderd zijn (zie Zach.14:6-7, 
Jes.30:26). Daarom zullen er ontzettend hevige 
aardbevingen zijn, ja de GEHELE aarde zal wag-
gelen, heen en weer geschud worden (zie Jes.24:19-
20, Matth.24:7b); en er zullen hittegolven zijn (zie 
Openb.16:8-9); vloedgolven (zie Luk.21:25-26); enzo-
voorts. Maar, ook de opening van DIT zegel helpt 
de Here om tot Zijn doel te komen met Zijn Ge-
meente, omdat de in aantal en omvang steeds 
toenemende cataclysmen ons immers vertellen 
van Zijn steeds dichter naderende Komst en deze 
zullen ons doen leven in de VREZE GODS (zie Jes. 
26:9b)! 

Het 7de zegel 
• Openbaring 8:1-2, “En toen Het (Lam) het 7de zegel 

geopend had, kwam er een stilzwijgen in de hemel 
van een half uur. En ik zag de 7 engelen, die voor 
God stonden; en hun werden 7 bazuinen gegeven.” 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/14.html#6-7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/30.html#26
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/24.html#19-20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/24.html#19-20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/16.html#8-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/21.html#25-26
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/26.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/26.html#9
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De opening van het 7de zegel brengt in de hemel 
een STILZWIJGEN van een half uur, maar over 
de aarde (en haar bewoners) brengt het de 7 BA-
ZUINOORDELEN, oordelen die o.a. een verdere 
ontwikkeling laten zien met betrekking tot de cata-
clysmen (natuurrampen enz.). Wat houdt dit ge-
heimenisvolle STILZWIJGEN in de hemel in, 
waarom houdt men in de hemel als het ware de 
adem in? Dit moet wel veroorzaakt worden door 
een heel bijzondere gebeurtenis op de aarde. Ons 
inziens heeft dan het BRUILOFTSFEEST op 
aarde plaats en is de Bruidegom onzichtbaar, na-
melijk in en door de Heilige Geest, voorgoed op 
aarde verenigd met Zijn Bruid, de Gemeente. Dan 
heeft Zijn Vrouw zich, mede door toedoen van de 
ZEGELOORDELEN, (geestelijk) toebereid en is 
haar, door de Heilige Geest, op grond van deze 
toebereiding, het witte kleed van de GERECHTIG-
HEID GODS geschonken (zie Openb.19:7-8), waarna 
het grote Loofhuttenfeest (= het oogstfeest) van de 
eindtijd aan kan (en aan zal) vangen, namelijk de 
grote Spade-Regen-Opwekking, een Opwekking 
in en door de kracht van de Heilige Geest die in 
de eindtijd uitgegoten wordt (zie Jl.2:23). En door 
deze grote Oogst van de eindtijd zullen nog vele 
zielen binnengehaald worden (zie Openb.14:14-16, Jl. 
2:28-32, Luk.12:35-40, Matth.24:14). 
• Openbaring 8:3-5, “En er kwam een andere engel, en 

stond aan het altaar, hebbende een gouden wierook-
vat; en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij 
het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html#7-8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/14.html#14-16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#28-32
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#28-32
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/12.html#35-40
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#14
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het gouden altaar, dat voor de troon is. En de rook 
van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen, 
ging op van de hand van de engel voor God. En de 
engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur 
van het altaar, en wierp het op de aarde; en er ge-
schiedden stemmen, en donderslagen, en blikse-
men, en aardbeving.” 

Na die wondervolle, hemelse stilte en het zich ge-
reed maken van de 7 bazuinengelen, zag Johan-
nes een andere Engel, de Engel van het gebed en 
de aanbidding. Wie deze Engel is lezen wij in Ro-
meinen 8:26. Het is de Heilige Geest in Zijn bedie-
ning van VOOR- en AANBIDDER in en door de 
gelovige heen. De HEILIGEN bidden hier; vast 
en zeker in verband met hun bediening in de laat-
ste grote Opwekking in die SPADE-REGEN-TIJD. 
Het wierookvat van de Engel wordt gevuld met 
vuur van het ALTAAR. Dit is het hemelse altaar, 
dat vergeleken kan worden met het BRANDOF-
FER-ALTAAR (beeld van het volkomen [af]sterven aan 
het oude leven) in de Israëlitische Tabernakel 8, en 
dus een verwijzing naar het (volmaakte) Offer van 
Christus op Golgotha. Met andere woorden, de 
gebeden van de heiligen, tezamen met hun aan-
bidding in en door de Heilige Geest, vinden hun 
oorsprong in het ONVOLPREZEN OFFER van de 

 
8 Voor meer over de geestelijke betekenis van de Tabernakel 

en de verschillende Tabernakel-objecten, zie onze GRATIS 
studies “Christus in de Tabernakel” CJH Theys en/of “De 
Tabernakel van Israël” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#26
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html#26
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
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Here Jezus Christus. Dan wordt het antwoord op 
die gebeden op de aarde geworpen: STEMMEN 
enerzijds en DONDERSLAGEN, BLIKSEMEN en 
AARDBEVINGEN anderzijds. Dit wil zeggen: GE-
NADE van God enerzijds voor hen die zich heb-
ben BEKEERD en OORDEEL van God ander-
zijds over hen die zich niet hebben willen beke-
ren. Hier werkt Hij mede met Zijn dienstknechten 
en dienstmaagden in die grote (zielen)oogst van 
de eindtijd! De opening van het 7de zegel open-
baart tevens de inhoud van de Boekrol. Nu is het 
voorheen gesloten (en dus onbegrepen) Boek 
voor een ieder die wil te lezen en te verstaan. Dan 
is Gods “geheimenis aangaande de godzalig-
heid voor de laatste dagen” voor al Gods kin-
deren een geopenbaarde en een duidelijk te 
verstane zaak (zie Hab.2:14)! Wij staan nu, in onze 
tijd, vlak voor de opening van dit 7de zegel, de an-
dere 6 zijn, mijns inziens, reeds geopend en elk 
zegeloordeel kent nu zijn eigen, voortschrijdende 
ontwikkeling. Spoedig zal het volle geheimenis 
van Gods godzaligheid ons bekend zijn en zullen 
wij niet langer in een “spiegel, als in een duistere 
rede” zien (zie 1Kor.13:12), maar dan zullen wij de 
volledige wil van God “klip en klaar”, namelijk hel-
der en (over)duidelijk zien en verstaan. God zij al 
de glorie! 

  

https://www.statenvertaling.net/bijbel/haba/2.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/13.html#12
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III. 

Het Lichaam van Christus: 
 

De ontwikkelingen van de (Bruids) 

gemeente in de laatste dagen  
 

De Pinkster-OPWEKKING rond 
de jaren 1920-1930 

Dankzij de Pinksteropwekking, die begin vorige 
eeuw over de wereld is begonnen en die hier en 
daar nog haar nawerkingen kent, kennen wij he-
den ten dage (gelukkig) weer Geest-vervulde ar-
beiders des Heren; iets wat na de EERSTE Pink-
steruitstorting –ten tijde van de apostelen (zie 
Hand.2:1-4), en de nawerkingen in de periode erna– 
niet meer het geval is geweest. Deze opwekking 
was het directe gevolg van de opening van het 
EERSTE zegel (zie Openb.6:1-2), waarna het WITTE 
PAARD en zijn ruiter uittogen. Het is Gods Op-
wekkingskracht IN en DOOR de Heilige Geest, 
die wij van aanvang af “PINKSTERBEWEGING” 
hebben genoemd. Ten 1ste omdat deze beweging 
(van de Heilige Geest) uit God is, en ten 2de omdat 
het kwam in de kracht en met de geestes-uitingen 
van de 1ste Pinkstertijd. Tongentaal, profetie, ge-
bedsgenezing en dergelijke kwamen en komen 
opnieuw voor in christenlevens; dingen, waarvan 
men in 1ste instantie dacht dat deze alleen maar 
voorkwamen in de Gemeente / Kerk van Christus 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/2.html#1-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/6.html#1-2
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gedurende haar BEGINTIJD! Een gelijkenis, die 
deze Pinkster-OPWEKKING van de laatste dagen 
duidelijk illustreert, is de bekende gelijkenis van 
“de wijze en dwaze maagden” 9 (zie Matth.25:1-13). 
Wonderbaarlijk duidelijk beschreef de Here in 
deze gelijkenis de zegevierende (r)entree van de 
Heilige Geest in deze wereld van de eindtijd: 
• “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen (= de Gemeente 

/ Kerk op aarde) gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar 
lampen namen en gingen uit de Bruidegom tege-
moet...” (Mattheüs 25:1) 

“Tien” is het Bijbelse getal van “volmaaktheid”, 
van “gaafheid” en onderstreept de “maagdelijk-
heid”, dit is de “reinheid” van deze groep. Duidelijk 
vertellen de “olie”, de “brandende lampen” en het 
“uitgaan de Bruidegom tegemoet” van een tijd van 
grote OPWEKKING, in en door de Heilige Geest, 
gedurende de opwekking van die DAGEN; de tijd, 
waarin de Bruiloft van het Lam door het waarach-
tige volk van God verwacht werd en wordt. Het zijn 
dagen waarin het “Maranatha, Jezus komt spoe-
dig!” herhaaldelijk en duidelijk werd en wordt ge-
hoord. Helaas heeft de Pinksterbeweging van 
deze eindtijd – door haar onwaakzaamheid, on-
achtzaamheid en verkeerd geestelijk inzicht – veel 
van haar enthousiasme en vurigheid van de be-
gintijd VERLOREN. Haar onachtzaamheid wordt 
door de Here ook uitgedrukt in het feit, dat slechts 
VIJF van de 10 (dus de helft!) OLIE in haar vaten 

 
9 Zie noot 7. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#1-13
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meenamen. Deze OLIE in haar vaten of olie met 
zich spreekt NIET van reserve-olie, zoals men 
vroeger dacht, maar van OLIE, namelijk kracht 
van de Heilige Geest, voor hun PERSOONLIJKE 
heiligmaking, terwijl OLIE voor hun lampen 
spreekt van kracht van de Heilige Geest in hun 
GETUIGENIS naar anderen. De OLIE in haar va-
ten spreekt dus van een leven, dat zijn wortels 
heeft in de Heilige Geest; ook in de tijd van gees-
telijk verval, die DAARNA zou komen. Deze tijd 
van (geestelijk) verval is in de gelijkenis van “de 
wijze en dwaze maagden” uitgedrukt door de 
SLUIMERING en het in slaap vallen van ALLEN! 
 

De grote afval van de laatste dagen 
Wij hebben dit geestelijk verval – VLAK VOOR de 
(weder)Komst van de Here! – reeds in het 1ste 
hoofdstuk behandeld. Het wordt veroorzaakt door 
krachten van satan, die dit geestelijk verval beo-
gen en die in het Bijbelboek Joël 10 worden uitge-
beeld door “de rups, de sprinkhaan, de kever en 
de kruidworm” (zie  Jl.1:4) en door een legermacht 
(zie vers 6-7). Over het geestelijk verval NA de Pink-
ster-OPWEKKING in het begin van de vorige 
eeuw, de uitholling van datgene wat eerst zo won-
derbaarlijk was, kunnen wij lezen in de verzen 8-20 

 
10 Zie onze GRATIS studie “Crises van de eindtijd (Godde-

lijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de be-
schrijving van het boek -en de profeet- Joël)” van H. Siliakus. 
(noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/1.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/1.html#6-7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/1.html#8-20
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/crises-eindtijd.pdf
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van dit hoofdstuk van Joël. Ook in Hoogl.5:2-3 kun-
nen we lezen dat deze sluimering zelfs voorkomt 
in dat gedeelte van de Gemeente die tot de Bruid 
behoort. Nochtans, ook in tijden van geestelijk 
verval heeft God Zijn 7000 getrouwen behouden 
(zie 1Kon.19:14-18). Deze getrouwen vormen, in en 
door de kracht van de Heilige Geest, het leger van 
Christus (als evenzovele “Elia’s”), die de strijd 
aanbinden tegen elk verval van christelijke Broe-
derschap (= het samen zijn – en vooral één in de geest zijn 
– van gelovigen in de vreze en liefde voor God) en onder-
mijning van het RECHTE Woord van God. Ze zijn 
de 7 “donderslagen”, die straks het volk van God 
WAKKER ZULLEN SCHUDDEN in de kracht van 
God, nadat “de Leeuw van Juda (beeld van Jezus als 
Overwinnaar) zal hebben gebruld” (zie Openb.10:3). Ze 
dienen als evenzovele “klankborden”, die de 
“overwinningsbrul” van de Leeuw van Juda door-
geven. In de gelijkenis van de 10 maagden wordt 
dit “WAKKERSCHUDDEN”, dit algemeen (gees-
telijk) ontwaken van Gods Gemeente/Kerk weer-
gegeven door de “MIDDERNACHTSKREET”: 
• “Zie, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet”! 

(Matth.25:6) 

Door deze grootscheepse aanval van satan gedu-
rende de laatste dagen leidt de Gemeente/Kerk 
veelal een ONBEKEERD geestelijk leven. Vijf van 
de 7 Gemeenten van Openbaring 2 en 3 – die samen 
de Gemeente van God in deze wereld van de 
eindtijd vormen – dus ruim 70%, moeten zich van 
Christus BEKEREN, ondanks al hun menselijk 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/hoog/5.html#2-3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kon/19.html#14-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/10.html#3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html
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ijveren. Hierdoor is de Gemeente als geheel 
LAUW geworden en nabij de verdwijning. En als 
straks de grote wan van de VERVOLGING ook de 
Gemeente teisteren zal, zal dit “KAF”, als men 
zich niet BEKEERT, door de wan vallen en uit (het 
beeld van) de Gemeente / Kerk verdwijnen. Chris-
tus heeft haar dan ook “uit Zijn mond gespuwd” 
(zie Openb.3:14-22). De (voorspelde) GROTE AF-
VAL van Christus gedurende de laatste dagen zal 
dan plaatshebben (zie Matth.24:9-13, 2Thess.2:3). 
Maar in de plaats van de afvallige gemeente(le-
den) zal een nieuw volk door de laatste, grote op-
wekking worden gered. 
 

Het herstel van de Gemeente / Kerk 11 
NA de “MIDDERNACHTSKREET” bereiden de 
“wijze, maar ook de dwaze maagden” haar lam-
pen (zie Matth.25:6-7). Maar alleen het “wijze” deel 
komt tot geestelijk herstel. Dan wordt het getuige-
nisleven van het wijze deel weer levend en krach-
tig; dan bereidt de Bruid/Bruidsgemeente zich 
voor om haar “Bruidskledij” te ontvangen (zie 
Openb.19:7-8); waarna de SPADE-REGEN (beeld van 
de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd), met zijn 
wonderbaarlijke werkingen, kan aanvangen (zie 
Jl.2:18-27). Dan worden de deuren – om in te gaan 
tot het Bruiloftsfeest – geopend, ook voor (oprech-

 
11 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het Goddelijke her-

stelwerk in de Gemeente / Kerk in de eindtijd” van E. van 
den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html#14-22
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#9-13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tes/2.html#3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#6-7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html#7-8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#18-27
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/herstelwerk.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/herstelwerk.pdf
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te) christenen uit andere kerkelijke richtingen (zie 
Luk.14:21); maar ook voor NIEUW VOLK (zie vers 
23), dat onder druk van de omstandigheden zich 
tot Christus bekeert en het Bruiloftskleed ont-
vangt. Dit “Bruiloftskleed” is nodig om binnen te 
komen in dit (geestelijke) feest en om erin te blij-
ven (zie Matth.22:11-13). Ook wordt de vervallen Ge-
meente/Kerk (geestelijk gezien natuurlijk) – door 
Gods getrouwen èn de kracht van de Heilige 
Geest èn de doorbraak van Gods ware (= EEU-
WIGE) Evangelie (zie Openb.14:6) – herstelt. Dit her-
stel van de Gemeente zal vóór de aanvang van de 
grote Opwekking in deze wereld plaats vinden. 
Hiertoe neemt de, in de Heilige Geest, tot Zijn Ge-
meente teruggekeerde Christus, door diezelfde 
Heilige Geest heen, de leiding in eigen hand om 
de gemeente(leden) naar de overwinning op de 
zonde(macht) te leiden. Dit is ook de allereerste 
profetie die Johannes op Patmos, kreeg (zie Open-
baring 1). Hij nam de 7 sterren (de leiding) in eigen 
hand. Dit gebeuren werd ook door Paulus reeds 
geprofeteerd in Efeze 1:9-10. Met “hemel en aarde” 
in vers 10 wordt bedoeld: alles wat in de Ge-
meente / Kerk (de hemel = het koninkrijk der he-
melen op aarde) en in de wereld (of: op de aarde, 
namelijk, de grote wereldwijde Opwekking) gaat 
geschieden. 

 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#21
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/22.html#11-13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/14.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/1.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/1.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/1.html#9-10
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De 144.000 verzegelden 12 
• Openbaring 7:1-8, “En na dezen zag ik 4 engelen 

staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 win-
den der aarde (= satanische, destructieve machten), opdat 
geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, 
noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel 
opkomen van de opgang der zon (beeld van Gods troon), 
hebbende het zegel van de levende God; en hij riep 
met een luide stem tot de 4 engelen, aan wie macht 
gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, 
zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, 
noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van 
onze God zullen verzegeld hebben aan hun voor-
hoofden. En ik hoorde het getal van degenen, die 
verzegeld waren: 144.000 waren verzegeld uit alle 
geslachten van de kinderen Israëls. 

➢ Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Aser waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Nafthali waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Issaschar waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Jozef (Efraïm) waren 12.000 verzegeld; 
➢ uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld.” 

In deze periode worden ook de 144.000 van Chris-
tus verzegeld: namelijk dat deel van de Bruid dat, 

 
12 Zie eventueel onze GRATIS studie “Gij, volk van Israël, 

ontwaak!” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/israel.pdf
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door de Heilige Geest, reeds hier op aarde tot 
VOLMAAKTHEID 13 –in de Christus-natuur– ge-
bracht kan worden. Er wordt in de Schrift duidelijk 
vermeld, waaruit deze UITVERKORENEN GODS 
zullen worden getrokken; namelijk uit de 12 stam-
men van het volk Israël, met uitzondering van de 
stam van Dan (zie Openb.7:1-8). Vele groeperingen, 
kerken en denominaties hebben zichzelf (op grond 
van o.a. Rom.11:17) uitgeroepen als zijnde dit uitver-
koren deel van de Gemeente/Kerk van Christus 
en zeggen dat zij de verzegelde, vervolmaakte 
Bruid, de “144.000” zijn en dat het daarom goed is 
als men zich bij HEN aansluit! Maar Christus ver-
kiest Zijn 144.000 uit Israël, uit de 12 stammen 
van Israël. Reeds in het Oude Testament werd 
Israël de vrouw van God genoemd (zie Jes.54:1-8), 
die Hij weliswaar, vanwege hun ongehoorzaam-
heid aan Hem, eenmaal heeft moeten verlaten 
maar die Hij later weer zou aannemen. Deze her-
aanname aan het eind der tijden wordt bezon-
gen door vele profeten: door o.a. Jesaja (54:1-8), 
Jeremia (30:18-20, 31:3-4), Ezechiël (37, 39:25 + 29 en 
48), Hoséa (3:4-5), Amos (9:11-15) en Obadja (1:17-21). 
Ook in het Nieuwe Testament wordt hierover, met 
name door Paulus, geschreven (zie Rom.11, in het 
bijzonder vers 15!) Twee stammen (Juda en Benja-
min, maar ook velen van Levi) zijn als “Joden” 

 
13 Zie eventueel onze GRATIS studie “De volmaaktheid 

in Christus” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#1-8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/11.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/54.html#1-8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/54.html#1-8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jere/30.html#18-20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jere/31.html#3-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/37.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html#25
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html#29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/48.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hose/3.html#4-5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/amos/9.html#11-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/obad/1.html#17-21
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/11.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/11.html#15
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
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blijven voortbestaan, ondanks alle pogroms (= de 
Jodenvervolging in Oost-Europa en in de toenmalige Sovjet 
Unie), de holocaust (= de [beoogde] algehele vernietiging, 
met name van de joden in de 2de wereldoorlog) en andere 
soorten van verdrukking. Daarom hebben de Jo-
den, door de zware druk der omstandigheden, in 
het jaar 1948 de staat “ISRAËL” gesticht. De an-
dere 10 stammen zijn na hun gevangenschap, in 
721 voor Christus, door de Assyrische koningen 
Salmaneser V en Sargon II, gedeporteerd naar 
Assyrië en nooit meer teruggekeerd naar hun ei-
gen land. Men spreekt dan ook van de 10 “verlo-
ren” stammen. Sommige etnologen (dit zijn men-
sen die de verspreiding, de aard, de levenswijze 
enz, van [oude] volken bestuderen) beweren, dat 
deze 10 stammen later uit Assyrië zijn weggetrok-
ken en in de loop van de geschiedenis, onder wis-
selende namen, in noordwestelijke richting naar 
de kustlanden zijn getrokken, waar zij zich hebben 
verspreid. Ze zouden in de geschiedenisboeken 
zijn vermeld met namen als Scythen, Kimberen, 
Kelten; Galliërs, Gothen, Saksen en Angelen. Ze 
zouden zich heden ten dage vooral in Noordwes-
telijk Europa en in Amerika bevinden, zonder dat 
zij er zelf bewust van zijn, dat zij afstammelingen 
zijn van deze 10 verloren gewaande stammen, die 
in de Bijbel “het Huis van ISRAËL” wordt ge-
noemd. Maar, God zal, aan het eind der tijden, uit 
de 12 stammen van Israël, het uitverkoren deel 
van Zijn Bruid verkiezen. Hij zal ze aandoen met 
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de volle wapenrusting Gods (= de Kracht Gods, zie 
Efeze 6:10-20) en haar reinigen – totdat ze de gees-
telijke status “zonder vlek of rimpel” (zie Ef.5:27) 
heeft bereikt – en haar het volmaakte kleed van 
de Christus-natuur aandoen. Deze werking, die 
haar geestelijk tot “de volkomen mate van de 
grootte van de volheid van Christus” (zie Ef.4:13) 
brengt, wordt vervolmaakt en afgerond DOOR en 
NA de Bruiloft van het Lam. Door de waarachtige 
gemeenschap van Christus met Zijn Bruid / 
Bruidsgemeente. Dan zal na een tijd van gees-
telijke “incubatie”, verborgen in het “baarmoeder-
lijk deel” van het geestelijk lichaam van de Bruid 
in haar tijd van “zwangerschap”, het “manneke”, 
“de manlijke zoon”, namelijk “de 144.000” worden 
geboren (zie Jes.66:6-9). Deze groepering wordt zo 
genoemd, omdat zij – door genade, bij hun gees-
telijke geboorte – zijn gekomen tot de geestelijke 
status van “een volkomen man” in Christus (zie 
Openb.12:1-2 en 5, Ef.4:13), nadat deze groepering 
zich, door de geestelijke geboorte, heeft onder-
scheiden van het lichaam van de Bruid van het 
Lam. Bij zijn (geestelijke!) “geboorte”, direct na de 
(zichtbare) openbaring van deze VOLMAAKT-
HEID op aarde, wordt het “manneke” (de 144.000) 
weggerukt tot God en Zijn troon (zie Openb.12:5), 
omdat de draak op deze groepering loert om die 
te verslinden (zie Openb.12:4); zij vormen met de 
overwinnaars van de Gemeente/Kerk uit ons tijd-
perk (zie Openb.2 en 3), de “heilanden” van Obadja 21. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/5.html#27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/4.html#13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/66.html#6-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1-2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/4.html#13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/2.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/3.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/obad/1.html#21
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Zij zijn degenen die de Heilige Geest, hier op 
aarde reeds, binnen heeft kunnen voeren in Gods 
Allerheiligdom, in Gods volmaaktheid, in Zijn 
(geestelijk) Nieuw-Jeruzalem. Want, het vierkante 
Allerheiligdom van de Israëlitische Tabernakel 14 
is het beeld van de vierkante Stad, het Nieuwe Je-
ruzalem 15, dat in Openbaring 21:9-10 de “Bruid van 
Christus” wordt genoemd. En, (zoals hieronder 
nader wordt uitgelegd) in Openbaring 14:1-5 zien 
wij dit vervolmaakte deel van de “Bruid van Chris-
tus”, in haar goddelijke bediening, met Christus op 
en bij de troon: 
1. “En ik zag en ziet, het Lam stond op de berg Sion, 

en met Hem 144.000, hebbende de Naam van Zijn 
Vader geschreven aan hun voorhoofden. 

2. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van 
vele wateren, en als een stem van een zware don-
derslag. En ik hoorde een stem (als) van citerspelers, 
spelende op hun citers; 

3. en zij zongen een nieuw gezang voor de troon (van 
God), en voor de 4 dieren (letterlijk: levende wezens), en 
de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, 
dan de 144.000, die van de aarde gekocht waren. 

4. Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, 
want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam 
volgen, waar Het (Lam) ook heengaat; dezen zijn ge-
kocht uit de mensen, tot eerstelingen voor God en 

 
14 Voor meer over de geestelijke betekenis van de Taberna-

kel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie noot 8. 
 

15 Zie eventueel onze GRATIS studie “Het Nieuwe Jeruza-

lem” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/21.html#9-10
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
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het Lam. 
5. En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij 

zijn onberispelijk voor de troon van God.” 
 

Uitleg van Openbaring 14 vers 1-5 
Vers 1: 
De berg Sion is in Gods Woord een andere bena-
ming voor het Geestelijk Heiligdom van God (zie 
Hebr.12:22-24). Hier zien wij de 144.000 verenigd 
met haar aller geestelijk Hoofd, het Lam, terwijl de 
Naam (van het Lam en die) van de Vader op hun 
voorhoofd (en hun denken en aandacht) geschre-
ven staat. Hun doen en denken zijn gericht op de 
wil van de almachtige God. 
Vers 2: 
Van hen gaat uit een stem van een donderslag 
(van oordeel van God) en van citerspelers (van 
aanbidding van JaHWeH, de almachtige Vader-
God – zie Joh.4:23-24). 
Vers 3a:  
Zij zongen een aanbiddingszang waartoe nie-
mand, behalve zij, in staat zijn. 
Vers 3b:  
Zij waren van de aarde gekocht. Zij hebben dus 
als AARD-BEWONERS geleefd en hebben een 
ander (= satan) toebehoord en zijn (vrij)gekocht 
met het Bloed van het Lam. Dit houdt een status 
van ZONDAARSCHAP in, vóórdat zij gekocht zijn 
met dat Bloed! 
Vers 4a: 
Zij zijn met vrouwen niet bevlekt, want zij zijn 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/12.html#22-24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/4.html#23-24
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maagden. De letterlijke vertaling zegt: “zij zijn CE-
LIBATEN”; wat betekent dat zij geen seksuele om-
gang met vrouwen hebben of in elk geval (nu) 
VRIJ zijn van seksuele drang, zoals Paulus (zie 1 
Kor.7:29), of bijvoorbeeld door ouderdom. Dit komt 
omdat seksualiteit –hoewel door God Zelf inge-
steld, en op zichzelf dus rein (zie Hebr.13:4)– toch in 
vele gevallen de mens bevlekt omdat zij een afgo-
dische neiging heeft, zoals ook geld en rijkdom (de 
afgodische Mammon). 
Vers 4b: 
Zij volgen het Lam, overal waar Het heengaat, na-
melijk door DOOD en OPSTANDING heen (zie 
Luk.9:23-26, Rom.6:5). 
Vers 5:  
In hun mond is geen bedrog gevonden, want 
ze zijn onberispelijk. De letterlijke vertaling 
spreekt van “onbevlekt” (in het Engels: unblemis-
hed), “zonder vlek of rimpel”. 
Dat wij hier te maken hebben met de eigenlijke 
Bruid van Christus worden wij gewaar door de 
woorden: “dezen zijn het, die het Lam volgen, 
waar het ook heen gaat” (zie vers 4), want waar de 
Bruidegom is, daar is ook de Bruid; waar het 
Hoofd is, daar is ook het Lichaam. Ook vertellen 
de woorden uit Openbaring 14:3 – “zij zongen een 
nieuw gezang voor de troon, en voor de 4 dieren, en de 
ouderlingen, en niemand kan dat gezang leren, dan de 

144.000” – van de uitverkoren positie van deze 
groep, zelfs boven die van de “4 dieren” en die van 
de “ouderlingen”, 2 andere groeperingen van 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/7.html#29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1kor/7.html#29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hebr/13.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/9.html#23-26
https://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/6.html#5
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zaligen (zie Openb.5:8-10). 
 

De Bruiloft van het Lam, 
en iets over de GROTE verdrukking 

De Bruiloft van het Lam is het grote feest van ge-
meenschap van de HEMELBRUIDEGOM (Jezus) 
Die Zich, in en door de Heilige Geest, onzichtbaar 
met de Gemeente, Zijn Bruid in algemene zin, ver-
bindt (zie Openb.19:6-9, Matth.25:6 + 10, Jl.2:23-27). De 
tijd ervoor is de tijd van toebereiding tot het feest 
(zie Matth.25:5-10, Luk.14:15-24). Als het getal van de 
Bruid volkomen is en de Bruiloft begint, als de 
Bruidegom is gekomen, wordt de deur tot de Brui-
loft gesloten (zie Matth.25:10). Let op: Dit is niet de 
deur tot de genade, want die wordt pas met de 
aanvang van de GROTE VERDRUKKING geslo-
ten (zie Luk.13:24-28, Amos 8:11-14), maar het is de 
deur tot deelname tot de BRUILOFT zelf. Tot dit 
feest heeft vanzelfsprekend de BRUID zelf toe-
gang, maar ook de BRUILOFTSGASTEN. Deze 
laatsten zijn getrokken uit: 
➢ De Pinksterbeweging: 

Het zgn. “wijze” deel uit de Pinksterbeweging 
(zie Hand.2:1-4, Matth.25:10). 

➢ De Charismaten: 
Dit zijn christenen uit andere kerkelijke richtin-
gen, die zich (oprecht) hebben bekeerd (zie Luk. 
14:21). 

➢ Nieuw volk: 
dat zich heeft bekeerd (zie Luk.14:23). 

Deze bruiloftsgasten zijn, geestelijk gezien, “het 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/5.html#8-10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html#6-9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#5-10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#15-24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/13.html#24-28
https://www.statenvertaling.net/bijbel/amos/8.html#11-14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/hand/2.html#1-4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#21
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#21
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/14.html#23
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HEILIGDOMS-GEDEELTE” van Gods Gemeente 
/ Kerk, terwijl de Bruid van Christus, natuurlijk 
ook geestelijk gezien, diegenen zijn die hier op 
aarde reeds zijn ingegaan in “het ALLERHEILIG-
DOM”. Van deze 2 “groepen” is er sprake in Open-
baring 11:1, zij bevinden zich namelijk (binnen)in 
Gods tempel, (binnen)in Gods heiligdom 16. En Jo-
hannes moest deze TEMPEL GODS, dit HEILIG-
DOM, meten en ook het (REUK)ALTAAR en de-
genen die daarin aanbidden. Het REUKALTAAR 
lag namelijk vlak voor de ingang van het ALLER-
HEILIGDOM. Degenen die hier stonden, stonden 
als het ware op het punt om in te gaan in dat AL-
LERHEILIGDOM. De VOORHOF echter –dat ge-
vormd wordt door gelovigen die “het HEILIGDOM” 
nog niet zijn binnengegaan, die dus nog niet uit 
God zijn wedergeboren, die in dit leven nog niet 
zijn gekomen tot de HEILIGING in en door de Hei-
lige Geest– zal “aan de heidenen (de antichrist) 
worden overgegeven” gedurende de GROTE 
VERDRUKKING (zie Openb.11:2)! Daar zullen zij, tij-
dens de regering van de antichrist, (moeten) ster-
ven als MARTELAREN voor Christus. Het is dat 
deel van de WARE Gemeente / Kerk van Christus, 
dat dus WEL door de GROTE VERDRUKKING 
zal gaan (zie Openb.7:9-17) en dit deel is ONTEL-
BAAR. Hiertoe zullen ook de “dwaze maagden” 

 
16 Voor meer over de geestelijke betekenis van de Taber-

nakel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie noot 8. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html#2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#9-17
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behoren 17. Een andere benaming van dit deel van 
de gelovigen is: “DE OVERIGEN VAN HAAR 
ZAAD (= het geestelijke zaad, de geestelijke familie van de 
Bruidsgemeente)” (zie Openb.12:17). Dit “Voorhofsdeel” 
vormt samen met het “Heiligdomsgedeelte” (= de 
Bruiloftsgasten) en het Allerheiligdomsgedeelte (= de 
Bruid) de WARE Gemeente / Kerk van Christus, 
Gods TARWE, dat Hij in Zijn schuur zal bewaren 
(zie Matth.3:12), terwijl de LAUWE Gemeente / Kerk, 
het onbekeerde deel ervan, het KAF vormt, dat 
door de wan der VERDRUKKING en VERVOL-
GING zal afvallen. Gedurende de GROTE VER-
DRUKKING komen er geen (nieuwe) bekeringen 
meer voor, omdat de GENADEDEUR voor de 
HEIDENEN dan GESLOTEN is. Degenen die zich 
reeds bekeerd hebben zullen door God gesterkt 
worden om het MARTELAARSCHAP moedig te 
ondergaan. Dit is het GOLGOTHA van de Ge-
meente / Kerk van Christus in de eindtijd, de groot-
ste MASSAMOORD ALLER TIJDEN, onder lei-
ding van de antichrist (zie Openb.7:9-17). 
 

Het herstel van de Gemeente / Kerk (vervolg) 
Als de Bruidegom is teruggekeerd tot Zijn Bruid 
(de Gemeente) geschiedt er eerst een Bruilofts-
feest hier op aarde, anders gezegd: gordt Hij Zijn 
Bruid, de Gemeente, met uitzonderlijk grote kracht 
en doopt Hij haar met die “Spade-Regen” (beeld van 
het uitgieten van de Heilige Geest). Dit kunnen wij lezen 

 
17 Zie noot 7. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/3.html#12
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#9-17
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in Joël 2 vers 23-27: 
• “En gij kinderen van Sion! (beeld van de Gemeente/Kerk) 

verheugt u en zijt blijde in de HERE (JaHWeH), uw 
God; want Hij zal u geven die Leraar ter gerechtig-
heid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Hei-
lige Geest); en Hij zal u de (geestelijke) regen doen ne-
derdalen, de Vroege Regen en de Spade Regen 18, 
zoals IN HET BEGIN (= de tijd van de 1ste Gemeente). En 
de dorsvloeren (van uw hart) zullen vol koren (beeld van 
de Goddelijke spijze, Gods ware Woord) zijn, en de perskui-
pen van most en olie (beeld van de Heilige Geest) overlo-
pen. Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden die de 
sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups 
(beeld van demonische machten en misleidende geesten in de 
Gemeente/Kerk) heeft afgegeten; Mijn groot heir (= een 
[leger]macht), dat Ik onder u gezonden heb. En gij zult 
overvloedig en tot verzadiging eten (van de geestelijke 
spijze die Ik u geef), en prijzen de Naam van de HERE, 
uw God, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn 
volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. 
En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël (hier: 
de Gemeente/Kerk) ben, en dat Ik de HERE, uw God, 
ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet be-
schaamd worden in eeuwigheid”. 

Lees in dit verband ook Openb.12:1 en Jes.60:1-3. Als 
het heerlijke Bruiloftsfeest gevierd is, hier op 
aarde, is er weer WERK AAN DE WINKEL: 
• Lukas 12:35-38, “Laat uw lenden omgord zijn, en de 

kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk, die 
op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal 

 
18 Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van 

de Heilige Geest in de eindtijd – zie Jl.2:23b en 28-29. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/60.html#1-3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#28-29


 

54 

van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem 
terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienst-
knechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende 
vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, 
en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen 
dienen. En zo hij komt in de tweede nachtwake, en 
komt in de 3de wake, en vindt hen alzo, zalig zijn de-
zelve dienstknechten”. 

Deze verzen uit Lukas laten ons duidelijk zien, dat 
de Bruiloft van het Lam hier op aarde is. Want, 
terstond na die Bruiloft gaat Hij naar Zijn getrou-
wen, die in een NACHTWAKE op Hem hebben 
gewacht. Dit zijn aardse toestanden en een plaats 
waar het NACHT is en gewaakt moet worden te-
gen de vijand. Wij kunnen deze verzen beter be-
grijpen na het lezen van Johannes 4 vers 31-38: 
• “En ondertussen baden de discipelen Hem, zeg-

gende: Rabbi (= Meester) eet. Maar Hij zei tot hen: Ik 
heb een spijs om te eten, die gij niet weet. Zo zeiden 
dan de discipelen tegen elkaar: Heeft iemand Hem te 
eten gebracht? Jezus zei tot hen: Mijn spijs is, dat Ik 
doe de wil van Degene, Die Mij gezonden heeft, en 
Zijn werk volbreng. Zegt gijlieden niet: Het zijn nog 4 
maanden, en dan komt de oogst? Ziet, Ik zeg u: Heft 
uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn 
reeds wit om te oogsten. En die maait, ontvangt loon, 
en vergadert vrucht ten eeuwigen leven; opdat zich 
tezamen verblijden, beiden, die zaait en die maait. 
Want hierin is die spreuk waarachtig: Een ander is 
het, die zaait, en een ander, die maait. Ik heb u uit-
gezonden, om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid 
hebt; anderen hebben het bearbeid, en gij zijt tot hun 
arbeid ingegaan”. 
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Wij zien hier wat het “aanzitten” bij de Here dus 
geestelijk betekent, namelijk het ontvangen van 
de OPDRACHTEN tot de ARBEID in Christus. 
Dit herstel van de in slaap gevallen Gemeente (zie 
Matth.25:1-13) staat geheel onder strikte leiding van 
de Heer van de Gemeente ZELF. Wij kunnen dit 
weten uit Efeze 1 vers 9-10: 
• “Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid 

van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voor-
genomen had in Zichzelf. Om in de bedeling van de 
volheid der tijden (= in de eindtijd), alles tot één te verg-
aderen in Christus, beide dat in de hemel is, en dat 
op aarde is”. 

Hier wordt ons gezegd dat in de EINDTIJD ALLES 
wat in de hemel (bedoeld wordt: het koninkrijk der 
hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk) en wat op 
aarde (de wereld) is in ÉÉN HAND wordt geno-
men, namelijk in die van de Here Jezus Christus, 
de – in de Heilige Geest – wedergekomen Bruide-
gom. Hetzelfde wordt ons verteld in Openb.1:16. Hij 
zal, na terugkeer naar de 7 Gemeenten van de 
laatste dagen, de 7 sterren, beeld van de leiding 
in al het werk in die 7 Gemeenten, in Zijn rechter-
hand nemen om de wijzen onder hen te leiden tot 
OVERWINNING over de zonde(machten) 19, 
waarin zij bij Zijn onzichtbare (Weder)komst, Zijn 
komst in de Heilige Geest, nog leven. Hij zal satan 

 
19 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.statenvertaling.net/bijbel/open/1.html#16
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
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en de zonde(machten) in de Gemeente de OOR-
LOG verklaren. Dan zal Hij als Michaël –de Strijd-
Engel van God, de Engel van het Bloedverbond– 
optreden. Dit kunnen we lezen in Openbaring 12 
vers 7-11: 
• “En er werd krijg (= strijd, oorlog) in de hemel (= het ko-

ninkrijk der hemelen op aarde, beeld van de Gemeente/Kerk): 
Michaël 20 en zijn engelen (de Here Jezus en Zijn gezalfde 
dienstknechten) krijgden tegen de draak, en de draak 
krijgde ook en zijn engelen (= satan en zijn helpers). En 
zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer 
gevonden in de hemel (= het koninkrijk der hemelen op 
aarde, de Gemeente/Kerk). En de grote draak is gewor-
pen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt 
duivel en satan, die de gehele wereld verleidt, hij is, 
zeg ik, geworpen op de aarde (beeld van de wereld van 
de onbekeerden; dus ook van dat deel van de Gemeente, dat 
onbekeerd is gebleven); en zijn engelen zijn met hem (uit 
de ware Gemeente, het Lichaam van Christus) ge-
worpen. En ik hoorde een luide stem, zeggende in de 
hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het ko-
ninkrijk geworden van onze God; en de macht van 
Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders 
(en zusters), die hen aanklaagde voor onze God dag 
en nacht is neergeworpen (beter vertaald: uitgewor-
pen). En zij (Zijn ware discipelen, de “wijzen” in de Gemeente) 
hebben hem (= satan) overwonnen door (hun geloof in) 
het bloed van het Lam, en door het woord van hun 

 
20 Michaël is het beeld van Jezus als de Heer der heirscha-

ren, de Commandant van het hemelse leger van God (het 
Goddelijke leger van menselijke arbeiders en engelenmach-
ten). 



 

57 

getuigenis (= de verkondiging van Christus aan anderen), en 
zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefge-
had tot de dood toe (zodat zij bereid waren om volkomen 
aan hun oude, zondige leven af te sterven – naar lichaam, ziel 
en geest – zie Ef.5:27).” 

Dan zal Hij met GROOT LICHT van Geest en 
Woord in de Gemeente / Kerk komen en de zon-
den, verborgen in de harten van de Gemeente- / 
Kerkleden, OPENBAREN en hun GEWETENS 
WAKKER schudden: 
• “…Want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt 

worden en verborgen, hetwelk niet zal geweten wor-
den.” (Matth.10:26) 

Dan zullen de wijze gelovigen zich volledig BEKE-
REN en zodoende, door het BLOED van het Lam, 
de overwinning behalen over de macht van satan 
en zonde in hun hart en leven (zie Openb.12:11) – 
tenminste, als zij hun eigen leven maar niet meer 
liefhebben – totdat zij volkomen AFGESTORVEN 
zijn aan (de macht van) de zonde (zie 1Petr.2:24, 
Openb.12:11) en zij hun persoonlijke overwinning 
ook met anderen willen delen (zie Openb.12:11). Dan 
kan en gaat de teruggekomen Heer van de Ge-
meente werken aan de WERELDWIJDE OPWEK-
KING. 

IV. 

De nieuwe en laatste 

wereldwijde opwekking 
• Joël 2:28-32, “En daarna zal het geschieden, dat Ik 

Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/5.html#27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/1pet/2.html#24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#11
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en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen 
dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten (= 
visioenen) zien; ja, ook over de dienstknechten, en 
over de dienstmaagden (letterlijk: slaven en slavinnen – dit 
zijn, geestelijk gezien, de geringsten in de Gemeente) zal Ik in 
die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wonderte-
kenen geven in de hemel en op de aarde: bloed, en 
vuur, en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in 
duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 
vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschie-
den, al wie de Naam van de Here zal aanroepen, 
zal behouden worden; want op de berg Sions en te 
Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Here ge-
zegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de 
Here zal roepen”. 

Dat deze opwekking WERELDWIJD is kunnen wij 
halen uit de woorden: “Ik zal Mijn Geest uitgieten 
over ALLE VLEES”. Dan komt Gods LICHT van 
Geest en Woord over alle vlees (over alle men-
sen) en zal hen OVERTUIGEN van hun zonden. 
Dan zullen de wijzen onder hen zich BEKEREN, 
maar de DWAZEN (die zich niet willen bekeren) 
zullen vallen onder Gods felle oordeel van de laat-
ste dagen (vers 30). Wij lezen hier, dat deze opwek-
king gebeurt ten tijde van grote oorlogen en ato-
mische ontploffingen (“rookpilaren”). Dat er een 
grote opwekking komt in de laatste dagen lezen 
wij ook in Openbaring 14 vers 14-16: 
• “En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was 

Eén gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op 
Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een 
scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#30
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tempel, roepende met een luide stem tot Degene, Die 
op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de 
ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst 
der wereld rijp is geworden. En Die op de wolk zat, 
zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd ge-
maaid.” 

In Jesaja 11:10-11 lezen wij dat deze Opwekking ge-
lijktijdig gebeurt met de terugkeer van geheel Is-
raël (dus alle 12 stammen) uit de 4 hoeken van de 
wereld (zie Ezech.39:25-29). Een terugkeer die eerst 
echt zal geschieden NA de oorlog van Gog en Ma-
gog 21 (zie Ezech.38:1-23, 39:1-24). Deze terugkeer zal 
NIEMAND uit de 12 stammen doen achterblijven 
in die wereld (zie vers 28). 
• “Want het zal geschieden ten zelve dage, dat de hei-

denen (de heiden-volkeren) naar de Wortel van Isaï (beeld 
van Jezus als Verlosser en Zaligmaker), Die staan zal tot 
een banier van de volken, zullen vragen, en Zijn rust 
zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien 
dage, dat de Here ten andere male Zijn hand aanleg-
gen zal om weder te verwerven het overblijfsel van 
Zijn volk, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, 
en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, 
en van Elam, en van Sínear, en van Hamath, en van 
de eilanden (beter vertaald: kustlanden) der zee (hier wor-
den zeker de 10 verloren gewaande stammen mee bedoeld).” 
(Jes. 11:10-11) 

 

 

 
21 Zie event. onze GRATIS studie “De oorlog van Gog en 

Magog – De Russische opmars” van CJH Theys. (noot AK) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/11.html#10-11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html#25-29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/38.html#1-23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html#1-24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html#28
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gogmagog.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gogmagog.pdf
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Holland, het begin van deze Opwekking 
Misschien dat u dit voor het eerst hoort, maar deze 
laatste grote Wereldwijde Opwekking zal mijns in-
ziens in Nederland, ja zelfs in Rotterdam begin-
nen. Rotterdam is namelijk, maatschappelijk ge-
zien, de Poort van Europa en zal dat mijns inziens 
geestelijk ook zijn. Wij zullen dit aan de hand van 
Gods Woord aantonen. Laten wij beginnen om te 
lezen wat er in Gods Bijbel geschreven staat over 
Gods Profetisch Woord: 
• “En wij hebben het Profetisch Woord, dat zéér vast 

is, en gij doet er goed aan, dat gij daarop acht slaat, 
als op een licht, schijnende in een duistere plaats, tot-
dat de dag aanlichte, en de morgenster (beeld van – het 
geloof in – de Here Jezus Christus) opga in uw harten. Dit 
eerst wetende, dat geen profetie van de Schrift is 
van eigen uitlegging; want de profetie is voortijds 
niet voortgebracht door de wil van een mens, maar 
de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest 
gedreven zijnde, hebben ze gesproken.” (2 Petr. 
1:19-21) 

Ik zal nu, aan de hand van profetische uitspraken, 
laten zien waarom ik beweer, dat Holland (en met 
name Rotterdam) de deur zal vormen voor de 
grote Europese en later wereldwijde opwekking. 
Jesaja leefde ± 700 jaar voor Christus en Holland 
bestond toen nog niet. Hij profeteerde in Jesaja 
8:21-23 en 9:1 het volgende: 
• “En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard ge-

drukt en hongerig; en het zal geschieden wanneer 
hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij 
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vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij op-
waarts zal zien; als hij de aarde aanschouwen zal, 
ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal ver-
duisterd zijn door angst; en voortgedreven door don-
kerheid. Maar het land, dat beangstigd was, zal niet 
geheel verduisterd worden; gelijk als Hij het in de 1ste 
tijd verachtelijk gemaakt heeft (door hun ballingschap), 
naar het land van Zebulon aan, en naar het land van 
Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het laatste (= in de 
eindtijd) heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts 
aan gelegen over de Jordaan, aan Galiléa der heide-
nen.” ... “Het volk, dat (door hun zonden) in duisternis 
wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen 
in het land van de schaduw des doods, over dezelve 
zal een licht schijnen”. 

Jesaja profeteerde hier over het land Zebulon en 
het land van Nafthali. Laten wij onderzoeken wat 
er door Jakob en later door Mozes is geprofeteerd 
(voorspeld) over Zebulon. Door Jakob is in Gene-
sis 49 vers 13 voorspeld: 
• “Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij 

zal aan de haven der schepen wezen; en zijn zijde 
zal zijn naar Sidon”. 

En door Mozes in Deuteronomium 33 vers 18: 
• “En van Zebulon zei hij: Verheug u, Zebulon! over uw 

uittocht, en Issaschar! over uw hutten. Zij zullen de 
volken tot de berg roepen; daar zullen zij offeranden 
der gerechtigheid offeren; want zij zullen de over-
vloed der zeeën zuigen, en de bedekte verborgen 
dingen des zands”. 

Hier zegt Mozes dat Zebulon zich moet verheu-
gen over “zijn uittocht”, zijn verbanning door de 
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koning van Assyrië, samen met de 9 andere stam-
men van het “Huis Israël”. Er staat ook dat zij zul-
len leven in een “kustland”, dat zij zullen leven van 
de scheepvaart en visserij en van “de bedekte din-
gen van het zand” (gaswinning). Deze beide pro-
fetieën wijzen duidelijk naar Holland (Nederland). 
En dit zeggen ook diverse etnologen (dit zijn mensen 
die de verspreiding, de aard, de levenswijze enz, van [oude] 
volken bestuderen); namelijk dat Zebulon zich hier in 
de lage landen heeft genesteld. Het gaat tevens 
over een tijd, waarin Nederland het economisch 
en politiek heel moeilijk heeft (zie Jes.8:21-22). Laten 
wij ook Openbaring 10 vers 1-3 lezen: 
• “En ik zag een andere sterke engel, afkomende van 

de hemel, die bekleed was met een wolk; en een re-
genboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht 
was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van 
vuur. En hij had in zijn hand een boek, dat geopend 
was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en de 
linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, 
gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, 
spraken de 7 donderslagen hun stemmen”. 

Hier zien wij de Engel van het Verbond (beeld van 
Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker – vergelijk 
Openb.1:9-18) staan op een KUSTLAND en ik ben 
ervan overtuigd dat het Nederland is. Hij geeft, als 
de Leeuw van Juda (beeld van Jezus als Overwinnaar), 
Zijn overwinningsbrul te horen, een overwin-
ningsbrul die wordt bevestigd door de 7 donders-
lagen, Gods overwinnaars op aarde. In Jesaja 9:1 
lezen wij dat deze komst van de Here, door de 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/8.html#21-22
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/1.html#9-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/9.html#1
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Heilige Geest heen, een GROOT LICHT brengt 
(mijns inziens dus allereerst in Nederland), en 
door dat grote licht zal er een sterke overtuiging 
van zonde komen en dit zal een algemene beke-
ring teweeg brengen (zie vers 2-6) net zoals dat in 
Ninevé gebeurde op de prediking van Jona (zie 
hoofdstuk 3). Dan zal de Here (de mensen uit) Ne-
derland kunnen reinigen van haar grote zonden 
en haar (geestelijk) opwekken, zodat ze de ove-
rige volken tot de berg van Gods heiligheid (zie 
Deut.33:19) zal roepen en de grote (wereldwijde) 
Opwekking zal doen aanvangen. 
 

V. 

Het einde van de grote 

Opwekking èn het einde van 

Gods GENADE-TIJD 
Deze opwekking zal zeer waarschijnlijk een halve 
“jaarweek” (dus 3½ jaar) duren en haar einde zal 
tevens het einde zijn van Gods GENADE-TIJD. 
Want, in Openbaring 10 vers 5-7 staat: 
• “En de engel, die ik zag staan op de zee, en op de 

aarde, hief zijn hand op naar de hemel; en hij zwoer 
bij Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel 
geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde 
en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, 
dat er geen tijd meer zal zijn; maar in de dagen van 
de stem van de 7de engel, wanneer hij bazuinen zal, 
zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk 
Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/9.html#2-6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jona/3.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/deut/33.html#19
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heeft”. 

De Engel (van het Bloedverbond, dat is: de Geest van Je-
zus Christus) zwoer dat er dan, namelijk als de 7de 
engel gebazuind zal hebben, geen (genade)tijd 
meer zal zijn, dat de genadetijd dan VOORBIJ zal 
zijn. Dan begint namelijk voor de (heiden)wereld 
de GROTE VERDRUKKING. In Daniël 9 vers 27 
lezen we: 
• “En hij (= de Engel van het Bloedverbond = de Here Jezus 

Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest, zie Mal.3:1) 
zal velen het verbond versterken (door wijsheid en in-
zicht van de Leraar ter gerechtigheid, zie Jl.2:23) een (jaar-) 
week (= 7 jaar); en in de helft van de week (dus na 3½ 
jaar) zal hij het slachtoffer (beeld van deelname aan het 
offer van Gods Lam op Golgotha) en het spijsoffer (de ge-
zalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen ko-
men en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord 
zullen komen) doen ophouden, (waardoor niemand meer de 
genadevolle wassing in Zijn Bloed kan ontvangen, waarna de 
Bruid wordt weggenomen en de Grote Verdrukking, die ook 3½ 
jaar zal duren, in volle hevigheid begint).” 

Met andere woorden: de genadetijd zal na de 1ste 
helft van Daniëls jaarweek voor de wereld ophou-
den. Voor alle 12 stammen van Israël, die dan 
reeds in Kanaän zullen zijn teruggekeerd, zal de 
genadetijd echter de volle jaarweek duren. 
• “Want Ik ben met u, spreekt de Here, om u te verlos-

sen; want Ik zal een voleinding maken met al de 
heidenen, waarheen Ik u verstrooid heb; maar met 
u zal Ik geen voleinding maken; maar ik zal u kas-
tijden met mate, en u niet geheel onschuldig houden.” 
(Jeremia 30:11) 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/male/3.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/joel/2.html#23
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• “Strijdt om in te gaan door de enge (= nauwe) poort; 
want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zul-
len niet kunnen; namelijk nadat de Heer des huizes 
zal opgestaan zijn, en de deur zal gesloten hebben, 
en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur 
te kloppen, zeggende: Here, Here, doe ons open! en 
Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van 
waar gij zijt. Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij 
hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedron-
ken, en Gij hebt in onze straten geleerd. En Hij zal 
zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt 
van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! Al-
daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer 
gij zult zien Abraham, en Izak, en Jakob, en al de pro-
feten in het Koninkrijk van God, maar u buiten uitge-
worpen. En daar zullen er komen van Oost en West, 
en van Noord en Zuid, en zullen aanzitten in het Ko-
ninkrijk van God. En ziet, er zijn laatsten, die de eer-
sten zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zul-
len zijn.” (Lukas 13:24-30) 

 

De bewaring van de BRUID van het Lam 
De Bruid wordt op 2 manieren door de Heer be-
waard. In Openbaring 12 vers 6 lezen we: 
• “En de Vrouw (voorheen de Bruid, maar zij is nu gehuwd met 

het Lam) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats 
had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zou-
den voeden 1260 dagen (= 3½ jaar).” 

En in Openbaring 12:14-17 lezen we: 
• “En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugels van een 

grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in 
haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tij-
den, en een halve tijd (= 3½ jaar), buiten het gezicht 
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van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter 
de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de 
rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de 
vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en 
verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had 
geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, en 
ging heen om krijg (= strijd, oorlog) te voeren tegen de 
overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewa-
ren, en het getuigenis van Jezus hebben.” 

 

Ten 1ste: De Bruid krijgt “vleugels van een grote 
arend” om ermee weg te vliegen naar de woestijn, 
waar zij door God “bewaard” en “gevoed” wordt 
gedurende de tijd van de Grote Verdrukking, die 
3½ jaar duurt, en waar zij zelfs “buiten het gezicht 
van de slang” zal zijn (zie Openb.12:6 + 14). 
 

Ten 2de: God opent de mond van de aarde om de 
“wateren” – typebeeld voor “mensen”, “natiën” en 
“tongen” (zie Openb.17:15), die de antichrist achter 
de vrouw aan zal zenden – te verzwelgen. Zeer 
waarschijnlijk zullen ontzettend hevige cataclys-
men (natuurrampen enz.) de aandacht van de we-
reld, om de christenen te vervolgen, afleiden. 
Als ook dit deel van de Gemeente/Kerk de anti-
christ ontglipt, laat hij al zijn woede los op het 
“Voorhofsgedeelte” van Gods Gemeente / Kerk, 
namelijk op de “overigen van haar zaad” (zie Openb. 
12:17). Tot deze groepering behoort ook het 
“DWAZE” gedeelte van de Pinksterbeweging, de 
zgn. “dwaze maagden” van Mattheüs 25:1-13 22. Zij 

 
22 Zie noot 7. 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#1-13
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zullen, gedurende de Grote Verdrukking, ALLEN 
als MARTELAREN moeten sterven onder de hand 
van de antichrist. Nogmaals, het zal de grootste 
massamoord aller tijden zijn (zie Openb.7:9-17, 
11:1-2, 12:17, 13:7)! Een DERDE gedeelte onder 
hen, let wel: één 3de deel van de ontelbaren die uit 
de Grote Verdrukking komen (zie Openb.7:9-17), zal 
echter door de STAART van de draak, beeld van 
de valse profeet (zie Jes.9:14), op de aarde worden 
geworpen (zie Openb.12:4a). Dezen zullen de druk, 
die de antichrist op hen uitoefenen zal, niet kun-
nen verdragen en hem tenslotte toevallen! Zo is 
dan de grote verdrukking een feit geworden! 
 

VI. 

De Grote Verdrukking en de 

Wederkomst van de Here 

Jezus Christus  
De Grote Verdrukking zal voor de christen die in 
de wereld buiten Kanaän leeft een tijd van grote 
benauwdheid zijn. Voor Israël zal die benauwd-
heid aan het eind ervan zijn, als de slag van Ar-
mageddon zich zal ontwikkelen en de antichrist – 
geholpen door de gehele wereld (de dan nog le-
vende, goddeloze mensheid) – Israël van de kaart 
probeert te vegen. In Daniël 12:1, Mattheüs 24:15-28, 
Markus 13:14-23 en Lukas 21:20-24 wordt deze grote 
verdrukking van Israël door Jezus gezien in het 
licht van de vernietiging van Jeruzalem door de 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#9-17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html#1-2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/7.html#9-17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/9.html#14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/12.html#1
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#15-28
https://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/13.html#14-23
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/21.html#20-24
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Romeinse legers. Deze periode duurt voor de 
christen die in de wereld buiten Israël leeft 3½ 
jaar, de tijd die de antichrist, naast de valse pro-
feet, van God krijgt om zijn goddeloos bewind in 
de wereld uit te oefenen (zie Openb.13:5). Het is de 
laatste helft van de jaarweek van Daniël 9:27, waar 
hij de “verwoester” wordt genoemd (zie Openb.13:1-
18, Matth.24:15-26, 2Thess.2:7-10, Ezech.21:21-27). Hij 
zal, voortgekomen zijnde uit de 10 hoornen van 
het herstelde Romeinse Rijk (zie Dan.7:8), zich in 
zeer korte tijd ontwikkelen tot WERELDdictator; 
misschien door middel van de oorlog die ontstaan 
zal na het klinken van de 6de bazuin (zie Openb.9:13-
21), waarbij 1/3 deel van de mensheid gedood zal 
worden! Zoals wij reeds eerder vermeld hebben 
zal hij de massamoordenaar zijn van de (op-
rechte) gelovigen die behoren tot het zgn. “Voor-
hofsgedeelte” van Gods Gemeente/Kerk op aarde 
en ook van de geheiligde christen, die nog niet tot 
de Bruid behoort (de zgn. “overigen van haar 
zaad”, zie Openb.11:1-2 en 12:17) gedurende zijn (sa-
tanische) heerschappij van 3½ jaar, maar ook de 
“VALSE KERK” (waaronder de onoprechte naam-
christenen) zal hij vernietigen (zie Openb.17:16-17, 
18:1-24, 19:1-5). De antichrist zal, zoals wij reeds 
weten, in de periode van zijn 3½ jaar durende 
heerschappij worden bijgestaan door de “VALSE 
PROFEET” (zie Openb.13:11-18). Gedurende zijn 
heerschappij zal ook de 7de en tevens laatste ba-
zuin worden geblazen. Deze bazuin zal de 7 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/9.html#27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#1-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#1-18
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#15-26
https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tes/2.html#7-10
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/21.html#21-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/7.html#8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/9.html#13-21
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/9.html#13-21
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html#1-2
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/17.html#16-17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/18.html#1-24
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/19.html#1-5
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#11-18
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laatste fiool- of schaaloordelen inluiden. En deze 
fiooloordelen zijn evenzovele cataclysmen (na-
tuurrampen enz.), die de aarde zullen treffen, ter 
vernietiging van de daarop levende antichristelijke 
mensheid (zie Openb. 15 en 16)! De JODEN – die 
sinds 1948 naar het huidige ISRAËL (voorheen 
PALESTINA) teruggekeerd zijn (zie Matth.24:32, 
Amos9:14-15, Mich.4:6-7a, Zef.3:16-20, Jes.11:11-16, Jer. 
23:7-8, Ezech.39:25-29) – zullen gedurende de 3½ ja-
rige heerschappij van de antichrist, de tijd van de 
GROTE verdrukking, opnieuw GENADE krijgen, 
zoals wij reeds zagen, terwijl de periode van 2000 
jaar GENADE voor de HEIDENEN dan juist beëin-
digd zal zijn/worden (zie Luk.13:24-27, Amos8:11-14, 
Jer.30:11). Deze periode is het 2de gedeelte van 3½ 
jaar van de laatste “jaarweek” waarvan wij in Da-

niël 9:24-27 kunnen lezen. In deze laatste 3½ jaar 
zal God door middel van Zijn 2 getuigen werken, 
namelijk door Elia en Mozes (zie Openb.11:3-13 en 
Mal.4:4-6). Mozes, als Gods regent (= iemand die het 
[konink]rijksbestuur waarneemt), is dan heer op aarde 
en Elia Gods profeet. Ze zijn dan de 2 olijfbomen, 
namelijk de 2 vertegenwoordigers van Christus 
hier op aarde (zie Openb.11:4). Door hun toedoen, 
namelijk door hun verwerping van de heerschappij 
van de antichrist en de valse profeet, zullen de Is-
raëlieten verschoond blijven van het gedwongen 
aannemen van het merkteken van het beest (zie 
Openb.13:16-17). Door het (Goddelijke) werk van 
deze 2 getuigen zullen de Joden, als NATIE, 

https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/15.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/16.html
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/24.html#32
https://www.statenvertaling.net/bijbel/amos/9.html#14-15
https://www.statenvertaling.net/bijbel/mich/4.html#6-7
https://www.statenvertaling.net/bijbel/sefa/3.html#16-20
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/11.html#11-16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jere/23.html#7-8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jere/23.html#7-8
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/39.html#25-29
https://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/13.html#24-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/amos/8.html#11-14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/jere/30.html#11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/9.html#24-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/dani/9.html#24-27
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html#3-13
https://www.statenvertaling.net/bijbel/male/4.html#4-6
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/11.html#4
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html#16-17
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Christus bij Zijn WEDERKOMST aannemen als 
hun Messias (zie Zach.12:10-14). Het dode lichaam 
van Mozes werd door Michaël, de Engel van het 
Bloedverbond, uit de klauwen van de satan, als 
heer van de dood, gerukt (zie Judas:9) en, net als 
Lazarus, opgewekt, waarna hij, net als Elia, ten 
hemel voer om samen met Elia in de laatste 3½ 
jaar weer op aarde te leven. Mozes werd ook sa-
men met Elia op de berg der verheerlijking gezien 
door de apostelen (zie Matth.17:3). 
 

Armageddon 
Tegen het einde van deze laatste 3½ jaar zal de 
satanische “3-eenheid” – namelijk de draak, het 
beest en de valse profeet – er alles aan doen om 
de gehele wereld (de dan nog levende, goddeloze 
mensheid) te vergaderen tot een algehele oorlog 
tegen God (zie Openb.16:13-16)! Het strijdtoneel zal 
gericht zijn tegen (de inwoners van) ISRAËL, de 
enige plek op aarde waar dan nog gelovigen, dus 
oprechte kinderen van God, (levend) aanwezig 
zullen zijn. Dezen behoren dus ook nog tot de 
“overigen van het zaad” van de Bruid (zie Openb.12: 
17), welke dus niet zijn bewaard met die Bruid (zie 
Openb.12:6 + 14). En dit is tevens de plaats waar de 
2 getuigen –Mozes en Elia– voor God werken. En 
zolang zij nog door God bekrachtigd worden, zul-
len zij ONOVERWINNELIJK zijn (zie Openb.11:5). 
Maar als hun getuigenis voleindigd is, zullen zij 
niet langer in de kracht van God staan en door de 
antichrist en zijn (goddeloze) legers OVERWON-

https://www.statenvertaling.net/bijbel/zach/12.html#10-14
https://www.statenvertaling.net/bijbel/juda/1.html#9
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/17.html#3
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/16.html#13-16
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#17
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/12.html#6
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NEN worden (zie Openb.11:7-10). Dan zal God hen 
(opnieuw) uit de dood doen opstaan en tot Zich 
nemen (zie vers 11-13). Tegen deze tijd zal Jezus, 
voor een ieder zichtbaar, lichamelijk WEDER-
KOMEN (Zijn komst op de wolken, zie Matth.24:30); 
namelijk op het moment dat Jeruzalem voor de 
HELFT door de antichristelijke legers zal zijn inge-
nomen (zie Zach.12:9, 14:1-5, Openb.19:11-21, Jes.63:1-
6, Mal.3:2 + 5, 4:1-3, Jl.3:11-16). Dan zal ook het mo-
ment zijn aangebroken dat de Olijfberg zich in 
tweeën zal splijten (zie Zach.14:4). God zal dan de 
antichristelijke wereld OORDELEN (zie Openb.14:9-
11). De antichrist en de valse profeet (mensen die 
door de duivel gebruikt konden worden) zullen 
dan LEVEND in de POEL van VUUR worden ge-
worpen. Zij zullen de EERSTE MENSEN zijn, die 
daarin belanden zullen. De duivel en zijn engelen 
zijn geesten en zij zullen eerst in de “BODEM-
LOZE PUT” worden geworpen (zie Openb.20:1-3) om 
er gevangen te blijven gedurende de 1000 jaren 
van Christus’ (Vrede)Rijk op aarde. 
 

De 1ste Opstanding 
“In een punt des tijds” zullen: 
➢ de in de woestijn bewaarde Bruid (zie Openb.12:6) 

samen met; 
➢ de nog levende kinderen van God in Israël ver-

anderd worden en Christus tegemoet gaan in 
de lucht, om samen met Hem naar de aarde te-
rug te keren. 

Jezus’ zichtbare Wederkomst zal worden vooraf-
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gegaan door de OPSTANDING UIT DE DODEN 
van alle RECHTVAARDIGEN Gods (zie Openb. 
20:4-6, 1Kor.15:51-54), allen die, door alle eeuwen 
heen, gerechtvaardigd in Christus ontslapen zijn, 
wier geesten in het hemels paradijs zijn bewaard. 
Daarna zullen alle nog levende gelovigen (= de 
Bruid / Bruidsgemeente), en de nog levende Isra-
elieten in “een punt des tijds veranderd worden” 
en EEUWIGHEIDS-LICHAMEN ontvangen (zie 1 
Thess.4:15-17), waarna zij, tezamen met de (uit de 
dood) opgestane rechtvaardigen (zie 2Thess.1:10), 
Christus tegemoet zullen gaan in de lucht. Chris-
tus zal dan zichtbaar (terug)gekomen zijn met 
Zijn 144.000, het heirleger uit de hemelen (zie 
Openb.19:14). Deze 144.000 waren eerst weggerukt 
tot God en Zijn troon (zie Openb.12:5). Zie ook Judas 
14-15. Met Christus gaan ze dan naar de aarde te-
rug, waar de enorme slag van Armageddon wordt 
beëindigd. Hierna zal het 1000-jarig (Vrede)Rijk 
van Christus aanvangen. 23 

  

 
23 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) 
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VII. 

Het 1000-jarige Rijk en 

de EEUWIGHEID daarna 
 

Het 1000-jarige Rijk 
Tijdens het 1000-jarige Rijk zal de aarde alleen 
maar worden bewoond door KINDEREN GODS, 
en deze zullen ALLEN OPSTANDINGSLICHA-
MEN ontvangen hebben. ALLE ANDERE (onge-
lovige, goddeloze) MENSEN zijn gedood bij de 
zichtbare Wederkomst van de Here Jezus Chris-
tus (zie Openb.14:9-11 + 19:21). Geen vlees en bloed 
zal het Koninkrijk des Heren en dus ook niet het 
1000-jarig Rijk beërven (zie 1Kor.15:50). Tijdens het 
1000-jarige Rijk zal er een LIEFDES-HEER-
SCHAPPIJ zijn, net zoals een (goede) moeder, in 
liefde, zal “HEERSEN” over haar kinderen maar 
hen tegelijkertijd ook “DIENT” (zie Jes.32:1, Ps.45:17, 
Matth.23:11, Mark.9:35; Luk.19:16-19, 1Petr.2:9, Openb.1:6, 
5:10 en 20:4). Er zullen dan PRIESTER-KONINGEN 
zijn, die met Christus zullen heersen in LIEFDE 
(Christus als de “Koning der koningen” en als de 
“Heer der heren”) en kinderen Gods over wie die 
heerschappij zal worden gevoerd. (Er zijn namelijk 
GEKROONDEN en ONGEKROONDEN in dit Ko-
ninkrijk van God.) Christus zal de Koning van de 
aarde zijn (zie Ps.2:6-8, 45:2-9, Jes.9:5-6, 32:1, Jer.23:5b-
6 en Zach.14:9). Hij zal Zijn troon delen met Zijn KO-
NINGIN: met hen die, door genade, OP AARDE, 
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in het laatst der dagen, de status van VOLMAAKT-
HEID in Christus hebben bereikt (zie Ps.45:10-16, 
Openb.3:21, 14:1-5). Op de klimatologische verande-
ringen hebben wij reeds gewezen (zie Jes.30:26, 
Zach.14:6-7). Jeruzalem zal de hoofdstad van de 
wereld worden (zie Jer.31:38-40, Jes.62:1-7, Zach.8:3). 
Er zal VREDE en GERECHTIGHEID zijn op 
aarde, het aardse paradijs zal HERSTELD zijn 
(zie Mal.4:2, Jes.61:11). Degenen die meer willen le-
zen over het 1000-jarig Rijk verwijs ik naar de 
reeds eerder door mij uitgegeven studie: “Wat de 
Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus 
Christus”. 
 

De 2de Opstanding 
NA het 1000-jarige Rijk geschiedt de 2de OP-
STANDING (= de opstanding van de GEDOEM-
DEN, zie Openb.20:5). Tegelijkertijd worden satan 
en zijn engelen losgelaten uit de afgrond (= de diepe 
put waarin zij tijdens het 1000-jarig Rijk waren opgesloten) 
(zie Openb.20:1-3 + 7). Satan zal dan opnieuw de op-
gestane volkeren, die de opstanding der gedoem-
den beleefd hebben, verleiden, inspireren en op-
hitsen tot de aanval op Gods kinderen, maar God 
zal dan Zijn OORDEELSVUUR over hen zenden, 
nadat Hij de Zijnen van deze aarde zal weggeno-
men hebben (zie Openb.20:8-9). Dan zal deze gehele 
aarde branden als een fakkel (zie 2Petr.3:10). 
 

Het EEUWIGE oordeel 
SATAN en Zijn engelen zullen dan voor EEUWIG 
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verdoemd worden tot de poel van vuur en zwavel, 
waar het beest en de valse profeet reeds in ge-
worpen zijn (zie Openb.20:10). God heeft de MENS 
niet geschapen voor de eeuwige doem in dit GE-
HENNA (beter bekend als de hel, de plaats van eeuwige 
pijniging voor satan en zijn horden), maar dit oord van 
doem wel geschapen voor satan en zijn engelen 
(zie Matth.25:41). Maar de GODDELOZE en ONBE-
KEERLIJKE MENS, die pas bij de “2de OPSTAN-
DING” zal opstaan, zal Hij brengen voor de 
GROTE WITTE TROON, waar zij hun rechtvaar-
dige veroordeling tot deze poel van vuur en zwa-
vel met satan en zijn horden zullen vernemen (zie 
Openb.20:11-15, Matth.25:31-46). En het oordeel van 
God is altijd rechtvaardig omdat God RECHT-
VAARDIG is en omdat Hij ALLE dingen van ie-
der mens weet, ook de diepste gedachten en 
motieven om iets wel of niet te doen. 
 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
Na het 1000-jarige Rijk zal God voor Zijn zaligen 
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde schep-
pen, waarover zij met Gods eeuwige Zoon mogen 
heersen (zie Jes.65:17-25, 11:6-9 en Openb.21:1-8). Op 
deze NIEUWE AARDE zal het Nieuwe Jeruza-
lem (= de Bruid) nederdalen uit de hemel (zie Openb. 
21:9-27). En de Eeuwige stroom van Levend Water, 
namelijk Gods Heilige Geest, zal door heel deze 
NIEUWE Schepping van God stromen en haar 
VERVULLEN tot in alle eeuwigheid der eeuwig-
heden (zie Openb.22:1-5). Amen.  
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