Hoofdstuk 1
: 1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten
te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden,
en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
Er staat duidelijk: De Openbaring van Jezus Christus
Hoewel de vertalers beginnen met het ‘kopje’; De openbaring van Johannes.
Maar dat is een grote misvatting want de tekst is duidelijk genoeg,
het is de Openbaring van Jezus Christus onze Heere.
Johannes de Evangelist, apostel en profeet, heeft het van Godswege moeten opschrijven;
de inhoud is uiteraard afkomstig van de Heere Jezus Christus, de Geest der Profetie.
Het gaat over al datgene wat de Heere Jezus Christus als de Geest, aan ons openbaart.
Eigenlijk zou er dus moeten staan;
De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft.
God heeft alles aan Christus gegeven en Christus maakt het bekend aan Johannes en
via Johannes, aan ons
9 En Hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal van de
Bruiloft des Lams. En Hij zeide tot mij: Deze zijn de Waarachtige Woorden Gods.
10 En ik viel neder voor Zijn Voeten, om Hem te aanbidden, en Hij zeide tot mij: Zie, dat gij
dat niet doet; Ik ben uw Mededienstknecht, en uwer broederen, die de Getuigenis van Jezus
hebben; aanbid God. Want de Getuigenis van Jezus is de Geest der Profetie.
openbaring 19
35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. johannes 3
God maakt ons bekend met de Wederkomst van de Heere Jezus Christus.
Het gaat om Zijn Openbaring en over de Openbaring van Zijn Koninkrijk op Aarde.
De Heere Jezus Christus is Koning der koningen, Die Zich weliswaar nu nog
verborgen houdt in de Hemelen, maar Die Zich zal openbaren in Zijn Wederkomst.
Iemand kan zich alleen openbaren als hij eerst verborgen is geweest.
De Heere heeft Zich 2.000 jaar verborgen gehouden voor het Volk Israël en
de wereld. Hij openbaart Zich aan ons, gelovigen, door Zijn Woord en door Zijn Geest.
We leven nog steeds in de Bedeling der Verborgenheid.
Wij weten alleen vanuit de Bijbel wat God op dit moment doet, in de wereld kan men er niets
van waarnemen. De Heere werkt in het verborgene. Hij werkt door Zijn Geest.
De Koning en Zijn Koninkrijk zijn er wel maar niet zichtbaar voor stoffelijke ogen.
Maar met ogen des geloofs zien wij Hem en Zijn Hemels Koninkrijk,
dat zich straks, bij Zijn Wederkomst zal uitbreiden naar de aarde.
6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot
Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het
geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. zacharia 4
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7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt
Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle
dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu
zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor
allen den dood smaken zou.hebreeën 2
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den
Geest der Wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands ( ogen des geloofs ), opdat gij moogt weten,
welke zij de hoop (= zekerheid ) van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid
van Zijn erfenis in de heiligen; efeze 1
openbaring van Jezus Christus, Die God Hem gegeven heeft
God is onzienlijk, onkenbaar, maar manifesteert Zich in de Heere Jezus Christus.
Hij is het uitgedrukte Beeld, Hij is het Woord Gods.
De Mens Jezus Christus is de Middelaar tussen God en de mensen.
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld
Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de
rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1
5 Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus
Jezus;1 timotheus 2
God heeft de Heere Jezus gesteld tot Heere en tot Christus.
Maar in plaats van naar Jeruzalem te gaan, om daar de Troon van Zijn vader David
op te eisen, heeft Hij Zich verborgen in de Hemel.
Voordat Hij naar de Hemel is gegaan, is de Heere nog 40 dagen verschenen aan een groot
aantal gelovigen.
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer
dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen
ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.
8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.
1 korinthe 15
De Heere openbaarde Zich tijdens die 40 dagen alleen aan de gelovigen in Christus.
En de Heere openbaart Zich nog steeds en uitsluitend aan de gelovigen in Christus.
Wij zien Hem door Zijn Woord, door Zijn Geest, en als het goed is, in elkaar.
De wereld ziet Hem niet en begrijpt Hem niet. ( kán Hem niet zien en begrijpen )
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16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve
in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der Waarheid, Welken de wereld niet kan
ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem;
want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. 18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.
19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want
Ik leef, en gij zult leven. 20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in
Mij, en Ik in u. johannes 14
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij
zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden
worden. 15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van
niemand onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou
onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.1 korinthe 2
Het werd al heel vroeg aangekondigd dat de Heere Zich zou verbergen voor de
Wereld en voor het Volk Israël.
17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn
aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden
zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen,
omdat mijn God in het midden van mij niet is? 18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage
ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot
andere goden. deuteronomium 31
2 Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor
mij verbergen? psalm 13
15 Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland.
jesaja 45
7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u
vergaderen.8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen;
maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw
Verlosser. jesaja 54
4 Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar zal Zijn
aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt
hebben. micha 3
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult
zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den
Naam des Heeren! lukas 13
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Onze Heere en Heiland verbergt Zich nog steeds voor het Joodse Volk en de Wereld.
Dit is een beschrijving van de situatie in onze tijd, de Bedeling der Verborgenheid.
Deze Verborgenheid van God is feitelijk het antwoord op de vraag van de mensheid
ook in onze tijd: als er een God bestaat, waarom doet Hij dan niets?
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de
aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem
geopenbaard worden in Heerlijkheid.kolossenzen 3
10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door
gelijkenissen? 11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de
verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet
gegeven. mattheus 13
10 En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem waren, met de
twaalven, naar de gelijkenis.
11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het
Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door
gelijkenissen; 12 Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan;
opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden. markus 4
De vraag is; waarom doet Hij dan niets?
De Heere doet van alles maar wel in het Verborgene.
Op dit moment (vanaf Zijn Opstanding) is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond binnen in
het Binnenst Heiligdom, de Hemel der Hemelen, tot verzoening van Zijn Volk; de Gemeente.
Het blijft als het ware één Grote Verzoendag tot aan Zijn Lichamelijke Wederkomst.
Hij maakt ons volkomelijk zalig, Hij maakt ons bekwaam voor dienstwerk aan de Levende
God, Hij rechtvaardigt ons tot aan de opname van de Gemeente.
En daarna is dit niet meer nodig want dat zijn wij die ene ‘Volkomen Man’ (Christus en Zijn
Lichaam) waar nooit meer iets aan zal ontbreken.
De Heere Jezus Christus heeft bij Zijn Hemelvaart ‘het Licht in de wereld uitgedaan’.
De gehele wereld ligt momenteel in duisternis.
De mens heeft de duisternis verkozen boven het Licht.
Licht is Leven, duisternis is dood. Dood in de Bijbel = geen communicatie met God mogelijk.
Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen..
Straks, bij Zijn Wederkomst, zal de blinkende Morgenster in die duisternis verschijnen
en zal uiteindelijk de Zon opgaan en de Heerschappij hebben over de dag.
De duisternis in de wereld zal straks wijken voor het Licht.
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder
Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was
het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve
niet begrepen. johannes 1
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4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is;
de nacht komt, wanneer niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het
Licht der wereld. johannes 9
: 1 De Openbaring van Jezus Christus, Die God Hem gegeven heeft, om Zijn
dienstknechten ( doulos = slaven) te tonen de dingen, die haast geschieden moeten;
en die Hij door Zijn Engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven
heeft;
: 2 Dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat
hij ( Johannes ) gezien heeft.
Engel
= Door God gezonden B(b)oodschapper of D(d)ienstknecht
Te kennen geven = Opdat men zou weten; dat degene die het ontvangt het daarna
zou kennen.
Haast
= Niet langer uitgesteld worden, want de tijd is nabij (:3)
Engel
= Hier zijn verschillende toepassingen mogelijk:
= Christus Zelf, is Engel des Heeren
= Johannes (moet deze woorden kenbaar maken aan anderen).
De apostelen getuigen van hetgeen zij gezien, getast, gehoord, en aanschouwd hebben.
Woord Gods

=
=
=
=

Christus
Het Getuigenis van God; Al wat gehoord, en gezien is
De volle Raad Gods
Het Aangezicht Gods

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder
Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven
was het Licht der mensen. johannes 1
1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met
onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord
des levens; 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en
verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.)
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met
ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met
Zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.
1 johannes 1

: 3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren,
hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij ( = breekt aan )
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leest
= tot zich nemen
horen
= gehoorzamen
bewaren = onthouden, in je hart planten
Het is niet gebruikelijk dat Bijbelboeken zijn geschreven in de vorm van een
brief. Toch is het grootste gedeelte van de Nieuw Testamentische Bijbelboeken,
geschreven in briefvorm. Vanaf het Bijbelboek Romeinen, tot en met het Bijbelboek
Openbaring is het Nieuwe Testament geschreven in de vorm van een brief.
De inhoud van deze Bijbelboeken is niet bestemd voor de mens in het algemeen,
maar slechts bestemd voor een bepaalde categorie.
Want deze brieven zijn geschreven aan de gelovigen.
In tegenstelling tot de brieven zijn de 4 Evangelisten, (Mattheus, Markus, Lukas en Johannes)
voor iedereen te lezen.
Zij verkondigen aan iedereen die wil horen over de Heere Jezus Christus en Zijn Verlossing.
De Evangelieën bevatten dan ook oproepen tot bekering en doop.
Evangelie betekent ‘Blijde Boodschap’ en Die is voor allen.
De Heere Jezus Christus is gestorven voor de zonden der gehele wereld.
De Evangelisten verkondigen op 4 verschillende wijze, de Aspecten, Aangezichten,
Hoedanigheden en Kleurrijke Heerlijkheden van de Heere Jezus Christus.
De Bijbelboeken in briefvorm zijn bestemd voor degenen die sinds de dood en
Opstanding van de Heere Jezus Christus, tot geloof zijn gekomen in Christus;
de wedergeborenen. Zij die deel hebben gekregen aan Christus en aan het Leven van Christus.
De Evangelisten en Handelingen der apostelen en alle andere Bijbelboeken zijn voor
iedereen te lezen maar de brieven zijn geadresseerd aan gelovigen.
De brieven zijn bestemd voor degenen die leven in de Bedeling der Verborgenheden;
het is brief-geheim. De inhoud behoort geheim te zijn; de Inhoud is niet om aan de
wereld bekend te maken.
De brieven zijn voor degenen die uit deze boze wereld getrokken zijn;
voor alle wedergeborenen, allen die de Geest bezitten en dus nieuwe schepselen zijn.
Want in Christus, zijn wij een nieuw schepsel geworden, en hebben wij deel gekregen
aan het Nieuwe Verbond der Genade, waarvan de Heere Jezus Christus, Hogepriester
en Middelaar is naar de Ordening van Melchizedek
En als gelovigen in Christus, zijn wij dan ook getrokken (en worden wij nog steeds
getrokken), uit deze tegenwoordige boze eeuw, en zijn wij geplaatst in het Koninkrijk
van den Zoon Zijner Liefde. Nemen wij deel aan de Nieuwe Schepping.
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus;
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn
heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.
filippenzen 3
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13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het
Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; kolossenzen 1
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; galaten 1
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
efeze 2
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de
aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
kolossenzen 3
Daarom zoeken en bedenken wij dan ook de dingen die Boven zijn, waar Christus is.
Want wij maken geen deel meer uit van deze wereld maar hebben deel aan het Lichaam
van Christus; en hebben deel aan Zijn Verborgen Priesterschap in de Hemel.
En dit wordt ons in de Nieuw Testamentische brieven verklaard en uitgelegd.
Hoewel dit Woord in het verleden gesproken en geschreven is, wijst het op de toekomst.
Meestal zegt men dat je Openbaring niet hoeft te lezen, omdat je het tóch niet begrijpt.
Men zegt dat je er niets mee kunt, omdat het allemaal symboliek is.
Terwijl de Heere juist graag wil dat wij Zijn Woord van begin tot eind lezen en bestuderen.
Maar Openbaring wordt niet voor niks de Openbaring van Christus genoemd en niet de
verberging van Christus !
16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt
hebben de kracht en toekomst ( wederkomst ) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn
aanschouwers geweest van Zijn majesteit.17 Want Hij heeft van God den Vader eer en
heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem
gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 18 En
deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op
den heiligen berg waren. 19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij
doet wel (= er verstandig aan ), dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een
duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten. 20 Dit eerst
wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21 Want de profetie is
voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van
den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
2 petrus 1
7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de
verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten,
verkondigd heeft. openbaring 10

: 4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn; Genade zij u en vrede van Hem,
Die is, en Die was, en Die komen zal; En van de 7 Geesten, die voor Zijn troon zijn;
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‘Aan de 7 Gemeenten, die in (Klein) Azië zijn’
Met ‘Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn’, blijkt ook Openbaring een brief
te zijn. Johannes is de afzender.
Openbaring is een geadresseerde brief; en is dus niet voor iedereen bestemd
De brief is geschreven aan gelovigen in Christus en daarmee ook aan ons.
‘Genade en Vrede’ zijn in de Bijbel dikwijls de aanduiding van heel het Nieuwe Verbond,
omdat het de kenmerken daarvan zijn. Daarom beginnen de meeste brieven met deze groet.
Genade zij u en vrede, van God, namelijk Van Hem Die is, ondanks dat Hij Zich verbergt, Die
was, hetgeen uit de Bijbelse geschiedenis blijkt, en Die wel degelijk komen zal in de
toekomst. Dat is het onderwerp van het Boek. Die is, Die was en Die komen zal.
Genade en Vrede wordt ons gewenst door de 7 Geesten.
Hiermee worden niet zeven verschillende geesten bedoeld.
De 7 Geesten vinden we in de Bijbel nergens letterlijk terug maar het
verwijst naar het Oude Testament.
In Jesaja 11 wordt namelijk 7-voudig gesproken over die Ene Geest.
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn
wortelen zal Vrucht voortbrengen.
2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de
Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. jesaja 11
Geest des Heeren
Geest der Wijsheid
Geest des Verstands
Geest des Raads
Geest der Sterkte
Geest der Kennis
Geest der Vreze des Heeren
Dit zijn bijna allemaal synoniemen; woorden van gelijke strekking.
De Geest des Heeren ( de Geest Gods) = Wijsheid= Verstand= Raad= Sterkte ( Kracht )
Vreze (ontzag) Gods is het begin der Kennis.
De 7 Geesten spreken over de Geest Gods waardoor Hij Zich bekend maakt aan ons.
Ze spreken over hetgeen de Geest ons nu geeft.
Ze spreken van het onzienlijke Werk van de Geest in en door ons.
‘De Genade en Vrede zij u van onze Heere Jezus Christus’ en daarna van de zeven geesten
die voor Zijn Troon zijn, is een verwijzing naar het tegenwoordige Werk van Christus aan en
in ons gelovigen. We hebben de Geest gekregen, wij hebben de Geest Gods, opdat wij God
zouden kennen. We hebben de Geest van Christus ontvangen, opdat wij Christus zouden
kennen. Die Geest zou ons in heel de Waarheid leiden. Dit 7-voudig Werk van de Geest
verwijst naar onze dagen; Spreekt over al het werk wat de Heere begonnen is, en wat de
Heere zal voleindigen in deze Wereld van de 7 dagen.
6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot
Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het
geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.zacharia 4
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Heere der Heerscharen, is Hij Die is, Die was, Die komen zal
Jehovah (of Jahweh) is Zijn Naam = Ik Ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde
13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De
God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat
zal ik tot hen zeggen?
14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot
de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!
15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De
HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob,
heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van
geslacht tot geslacht. exodus 3

: 5 En (= namelijk) van Jezus Christus, Die de Getrouwe Getuige is;
De Eerstgeborene uit de doden, (en) Die de Overste der koningen der aarde is.
Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.
Hij is de Getrouwe Getuige, Hij is het Woord Gods.
Hij is de Eerstgeborene van tussen de doden, de Eerstgeborene van de Nieuwe
Schepping, de Eersteling. Hij is daardoor Degene met het Eerstgeboorterecht,
Hij is de Erfgenaam; daarbij hoort het Koningschap en Priesterschap.
Hij is de Geliefde Zoon van de Vader.
Hij is de uiteindelijk Erfgenaam van de nieuwe schepping.
Zowel Koningschap, Priesterschap en Eerstgeboorterecht vinden hun uiteindelijke
vervulling in onze Heere Jezus Christus.
Hij is Koning en Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek.
Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft ons nog steeds lief.
Want Hij reinigt ons nog steeds van onze zonden door Zijn Bloed.
Dit reinigend werk is wat de Heere Jezus Christus als onze Hogepriester, sinds Zijn
Opstanding, nog steeds wilt doen aan allen die deel hebben aan het Lichaam van Christus
Je wordt alleen door Hem gereinigd, wanneer je dit zelf toelaat; En anders niet.
Maar je hoeft er niet expliciet om te vragen want Hij reinigt ons ongevraagd
( en dus niet bijvoorbeeld nav onze belijdenis van zonden ).
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den
Geliefde; 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der
misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; efeze 1
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 johannes 1
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Eens gaf Hij Zijn Leven via het kruis en de dood, ten behoeve van de gehele wereld.
Maar nu geeft Hij Zijn Leven aan allen die in Gemeenschap leven met Hem en Zijn Woord.
Want als Hogepriester verricht de Heere geen werk ten behoeve van de wereld.
Bloed vergoten door de Heere Jezus aan het kruis voor de zonden van de hele wereld;
Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze,
maar ook voor de zonden der gehele wereld. 1 johannes 2
Bloed van de Hogepriester dat ‘gestort’ wordt om ons te reinigen;
Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments,
hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. mattheüs 26

: 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader;
Hem, zeg ik, zij de Heerlijkheid en de Kracht in alle eeuwigheid. Amen.
vers 5; De Eerstgeborene uit de doden, (en) Die de Overste der koningen der aarde is.
Koning en priester zijn functies die bij de Eerstgeborene horen.
In Christus zijn wij een Gemeente van eerstgeborenen ( Hebr.12:23 )
In Hem zijn wij, als Zijn Lichaam, dus (automatisch) koningen en priesters.
In dienst van de Levende God.
en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. vers 5
En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode vers 6
Waartoe werden ( worden ) wij gewassen in Zijn Bloed ?
Opdat wij de levende God zouden (kunnen) dienen !
Een priester verricht dienstwerk voor de Heere dus worden wij
gereinigd ( bekwaam gemaakt) om priester te zijn.
De Heere Jezus Christus is Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.
Wij zijn Zijn Lichaam.
Hij reinigt ( Zijn Lichaam ) ons en maakt ook ons, in Hem,
tot priesters van het Nieuwe Verbond.
Koningen en priesters naar de ordening van Melchizédek
Melchizedek

= qdx

Melek

=

Koning Salem

= mlv

klm = Rechtvaardige Koning,
Koning der Gerechtigheid
klm = Koning; Raadgever; Dienstknecht; Engel;
Boodschapper
klm = Melek Shalom = Vredevorst

1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die
Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;
hebreeën 7
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14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden
God te dienen? hebreeën 9
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 1 petrus 2
Elke koning en priester van de Levende God staat in dienst van God Zelf.
Het is de Heere Die ons als Zijn dienstknechten eerst in een dienende functie gesteld
heeft; het is alleen mogelijk om straks met Christus te heersen, als wij eerst
geleerd hebben om Hem te dienen.
En vanuit Zijn Gezindheid en Zijn Gevoelen geleerd hebben om ook ánderen te dienen.
Liefhebben staat in de Bijbel gelijk aan praktisch dienen.
De Heere geeft ons Zijn Kracht en gelegenheid daartoe, zolang wij in het vlees zijn.
Alleen Hem is dan ook alle Heerlijkheid en Kracht tot in alle eeuwigheid

: 7 Want ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien; Ook degenen die Hem
doorstoken hebben; En alle geslachten der aarde ( 12 stammen van Israël ) zullen over
Hem rouw bedrijven; ja, Amen.
Zoals de Heere Jezus Christus na Zijn Opstanding ten Hemel voer, zo komt Hij weder.
Wolken zijn hier de uitbeelding van de Gemeente, als grote Wolk der getuigen van Christus.
Een wolk bestaat uit water = Geestelijk Water = Geestelijk Volk.
Water = het Woord van God. Wie van Hem drinkt, krijgt nooit meer dorst.
Verwekt uit, en gericht op de Hemelse dingen
Er zijn ook waterloze wolken, dat zijn gelovigen die van zichzelf getuigen.
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem
weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet,
twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen,
wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal
alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. handelingen 1
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende,
laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met
lijdzaamheid ( passie, geestdrift ) lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is
gezeten aan de rechter hand des troons van God. hebreeën 12
12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij
zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden;
zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en
ontworteld; Judas
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Dit vers spreekt over de Wederkomst van Christus, samen met de Gemeente die Zijn Lichaam
is. Aan het einde van de 70e jaarweek ( zeventig zevens; Daniël 9 ) zet de Heere Zijn
Voeten op de Olijfberg. Dat is de Openbaring van Christus na Zijn verborgenheid.
Vanaf nu wordt het verborgen Hemels Koninkrijk uitgebreid naar de aarde;
een geopenbaard Koninkrijk der Hemelen.
Hem is immers alle macht gegeven zowel in de Hemel alsook op aarde.
Hij zal niet zondermeer geaccepteerd worden in de wereld maar wij weten
dat de Heere reeds Koning is. Aan het einde van de 70e jaarweek, na de bekering van het
Volk Israël, zal de grote verdrukking over de volkeren beginnen.
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. mattheus 28
En alle geslachten der aarde ( 12 stammen van Israël ) zullen over
Hem rouw bedrijven (wenen, bedroefd zijn, jammeren, rouwklagen); ja, Amen.
Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der
genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij
zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. zacharia 12
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn
de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. zacharia 13

: 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de HEERE, Die is, en Die
was, en Die komen zal (Heilig, Heilig, Heilig), de Almachtige.
De Heere is niet alleen de Aleph en Thaph = de Eerste en Laatste Hebreeuwse letter.
De Heere is niet alleen de God der Joden maar Hij is ook de God der Heidenen.
Want Hij is tevens de Alfa en de Omega = de Eerste en de Laatste Griekse letter.
De Onzienlijke God, Die Zichzelf openbaart door Zijn gesproken en geschreven Woord .
Die Jehovah en Heere Die wij inmiddels kennen als de Heere Jezus Christus.
Hij Die is, en Die was, en Die komen zal
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken
der wet. 29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der
heidenen; romeinen 3
Jes.41:4; 43:10; 44:6; 48:12; Openb.21:6; 22:13
Hij is de Eerste, en Hij is de Laatste, en daarmee Dezelfde.
Hij is het Begin, en Hij is het Einddoel; Hij is de Ik Ben
Hij is de Eeuwige, de Blijvende, de Definitieve
Hij is uw Heelmeester; Hij is de Heilige Israëls; Hij is de God des Vredes
Hij is Heere der Heirscharen; Hij is Heere der Gerechtigheid ;
Hij is Degene in Wie heel het Woord en Wezen van God, Gestalte heeft gekregen
Naast de Heere, Wiens Naam is Jahweh, is er geen God, Heiland, en Verlosser.
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Deze en vele andere Gods uitdrukkingen en titels vinden we in het Oude Testament.
Zij worden alleen toegeschreven aan Jehovah.
Dezelfde uitdrukkingen en titels worden hier toegeschreven aan de Heere Jezus Christus.
De Heere Jezus Christus is dan ook Niemand anders dan Jehovah.

: 9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het
Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd
Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus.
Johannes betekent ‘Jehovah geeft Genade’= Jehovah is Genade.
Net als zovele gelovigen in Christus, werd Johannes vervolgd, en gevangen genomen
op het eiland Patmos = swmfp = Mijn doding.
Johannes zegt:
Ik ben net als jullie, namelijk een broeder in de Heere Jezus Christus.
Ik ben jullie medegenoot in verdrukkingen en in vervolgingen om Christus wil;
Ik ben ook jullie medegenoot in het deelhebben aan het Koninkrijk van Christus.
Ik ben daarom ook jullie deelgenoot in de Lijdzaamheid van Christus.
Lijdzaamheid = Passie, gedrevenheid, volle overgave, volharding
Johannes was gevangen genomen en was verbannen naar Patmos.
Johannes wilde blijkbaar niet ophouden te spreken over de Heere Jezus Christus
19 Maar Petrus en Johannes, antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor
God, ulieden meer te horen dan God.
20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.
21 Maar zij dreigden hen nog meer, en lieten ze gaan, niets vindende, hoe zij hen straffen
zouden, om des volks wil; want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was.
handelingen 4
Een eiland steekt boven de (volkeren)zee uit.
Een eiland ligt hoger dan de (volkeren)zee
Zoals ook het Volk Israël een bevoorrechte positie inneemt temidden van de volkeren.
Deze hogere positie dan de volkerenzee kan ook uitgebeeld worden in een schip ( of ark !)
8 Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof
den gesneden beelden.
9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij
uitspruiten, doe Ik ulieden die horen.
10 Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en
al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. jesaja 42
1 Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE heeft Mij
geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam
gemeld.jesaja 49
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10 Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en
zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een
herder zijn kudde. jeremia 31

:10 En ik was in den geest op den Dag des HEEREN;
En ik hoorde achter mij een grote Stem, als van een Bazuin,
In de geest, en dus niet letterlijk, is apostel Johannes op de Dag des Heeren.
‘In de geest’ is een vaste uitdrukking in het Oude Testament voor profeten die ineens in
vervoering van zinnen raakten. Zij zagen dan geestelijke dingen die er niet letterlijk waren.
Ze kregen visioenen en daar gaat het hele Bijbelboek Openbaring over.
Het zijn visioenen met een overdrachtelijke betekenis, zij hebben een symbolische danwel
typologische betekenis.
De Dag des Heeren is de periode waarin Jehovah komt oordelen.
Dag impliceert licht en daarmee oordeel, want dingen worden door het licht geoordeeld,
beoordeeld, veroordeeld, danwel bestraft. Ook in het Nederlands is het woord ‘dag’
de aanduiding van oordeel. Denk maar aan dagen en dagvaarden.
16 En niemand, die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed;
maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.
17 Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend
zal worden, en in het openbaar komen. lukas 8
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze
ook veeleer. 12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al
wat openbaar maakt, is licht.efeze 5
De Dag = Spreekt over Oordeel en Gericht
= Spreekt over Dagvaarden voor de Rechter
= Spreekt over in het Licht komen; Aan het Licht brengen; Voor de dag komen
= Spreekt over Licht, dat zal openbaren wat duisternis is
= Spreekt over de Openbaring van het Koninkrijk van Christus
Alles op aarde zal Hij oordelen.
Dat begint officieel bij Zijn Verschijning op de Olijfberg,
de verwoesting van Jeruzalem en het duurt tot aan het begin van de 1.000 jaren.
De Dag van ( onze Heere Jezus ) Christus = Rechterstoel van Christus
De Gemeente, Zijn Lichaam zal dan beoordeeld worden door de Heere Jezus Christus.
Fil.1:10, Fil.2:16, 2 Thes.2:2,
8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van
onzen Heere Jezus Christus. 1 korinthe 1
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6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal
tot op den dag van Jezus Christus; filippenzen 1
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij
goed, hetzij kwaad. 2 korinthe 5
Dag des HEEREN: Dag der Wrake des Heeren, Dag der Toorn des Heeren
Jes.2:12; 13:6; 13:9; 34:8; Jer.46:10; Klaagl.2:22; Ezech.13:5; 30:3; 39:8;
Joel 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14; Amos 5:18; 5:20; Obadja 15;
Zefanja 1:7,8,14,15,16,18; 2:2,3; Zach.14:1,6,7,8; Mal.4:1,5;
Hand.2:20; 1Thess.5:2; 2Thess.2:2; 2Petr.3:10
De Dag des Heeren, heeft niets te maken met welke zondag dan ook.
Het verschijnen van een zondag is nooit voorafgegaan met donkerheid en met
verduistering van de zon, en de verandering van de maan in bloed, en ook niet dat
sterren dan uit de Hemel vallen.
De Dag des Heeren is de Dag die nog komen moet; ná de 70e jaarweek;
voor alle ongelovigen, zal het een vreselijke Dag des Heeren zijn.
18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden
de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. amos 5
Dag Gods
En daarna, op de Jongste dag, zullen alle doden en levenden geoordeeld worden voor
de grote Witte Troon door Christus en de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Deze Jongste dag wordt ook wel de Dag Gods genoemd.
12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen,
door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke
gerechtigheid woont. 2 petrus 3
‘En ik hoorde achter mij een grote Stem, als van een Bazuin’
Een stem als van een Bazuin, is symboliek.
Bazuin is in het Hebreeuws ‘sjofar’ en betekent ‘ramshoorn’.
De Bazuin is de uitbeelding van de Stem, het Woord van Christus.
Hij is de opgewekte. Hij is de Koning.
Stem der Bazuin

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

De Ramshoorn spreekt van Kracht en Macht en Heerschappij
De Ram spreekt, nadat Hij gestorven is
De Ram, als Hoofdschaap is uiteraard een type van de Christus
Klinkt bij de Komst en de Kroning van de Koning
Klinkt bij het verzamelen van het Volk, rondom de Koning
Klinkt bij de verzameling van het Volk, tot de strijd
Klinkt als de Koning spreekt
Klinkt op Grote Verzoendag
Klinkt als de Koning Zijn overwinning heeft behaald
Klinkt wanneer de Koning komt tot Zijn Troon
Klinkt wanneer de Ark, het Binnenst Heiligdom ingedragen wordt
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:11 Zeggende:
Ik ben de Alfa en de Omega; Ik ben de 1e, en Ik ben de Laatste;
En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in
Azië zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en
naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en
Die komen zal, de Almachtige. openbaring 1
Hier wordt nog een keer benadrukt dat Hij het Begin en het Einde is;
Hij is de Eeuwige
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen. romeinen 11
4 Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE,
Die de Eerste ben, en met den Laatsteben Ik Dezelfde. jesaja 41
Openbaring is specifiek gericht aan de genoemde 7 Gemeenten in Klein Azië.
Deze zeven Gemeenten hebben ook een typologische betekenis.
De zeven brieven gericht aan deze zeven Gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3
zijn tevens een verslag van de kerkgeschiedenis.

:12 En ik keerde mij om, om te zien de Stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd
hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;
De Stem is de Heere Jezus Christus want Hij is het Woord Gods.
14 En het Woord is Vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
Heerlijkheid aanschouwd, een Heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van
Genade en Waarheid. johannes 1
Johannes keert zich om naar waar de Stem van de Heere Jezus Christus vandaan komt,
maar ziet Hem niet, hij hoort Hem wel. Johannes ziet 7 gouden kandelaars op de plaats
waar Hij de Heere Jezus Christus had verwacht te zien
Dit is een uitbeelding van de Verborgen Christus en Zijn Lichaam de Gemeente.
Wij leven in de periode dat we de Heere Jezus Christus niet met stoffelijke ogen kunnen zien;
de Bedeling der Verborgenheid.
Maar met ‘ogen des geloofs’ zien wij Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond.
De 7 kandelaars stellen de Gemeente voor.
De Heere Jezus Christus is niet letterlijk te zien maar Zijn Stem, Zijn Woord klinkt
vanuit de Gemeente.
9 De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod (= onderwijs )
des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen. psalm 19
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31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij
twee zullen tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op
Christus en op de Gemeente. efeze 5
13 Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb
geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;
2 korinthe 4
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 1 petrus 2
De stem kun je niet zien.
De stem komt pas tot klinken wanneer zij door de adem ( = Geest) gedragen wordt.
De Stem is de Geest Gods
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas ( joodse volk ), zo hebt gij
geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben
( Gemeente ). Johannes 20
Gouden kandelaars; Goud spreekt van Eeuwigheid.
In het geval van de Gemeente; eeuwig Leven op grond van geloof;
De Gemeente als Lichtdragers. Vanuit de Gemeente schijnt Zijn Licht en hoor je Zijn Woord.
14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.
15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en
zij schijnt allen, die in het huis zijn;
16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheus 5
105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. psalm 119

:13 En in het midden van de zeven kandelaren 1, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed
met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;
De Heere Jezus Christus is het Centrum, het Middelpunt, van de Gemeente.
Het Hoofd stuurt het lichaam aan.
Het Hoofd is het Middelpunt; het Hoofd bepaalt.
De Heere wil werkelijk in het midden van ons wonen.
Ten eerste woont Hij in het midden van heel Zijn Schepping.
En dat Hij in het midden van Zijn Volk wil wonen, wordt uitgebeeld in de Tabernakel.
De Heere wil zitten in het midden Zijner broederen.
Op grond van geloof in de Heere Jezus Christus, heeft Hij woning in ons gemaakt.
Wij zijn Zijn Huis, Gebouw, Tempel, Tabernakel.
En waar 2 of 3 vergaderd zijn in Zijn Naam, daar is Hij in het midden.
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8 En zij zullen Mij een Heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.exodus 25
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U
prijzen. psalm 22
30 Ik zal den HEERE met Mijn Mond zeer loven, en in het midden van velen zal Ik Hem
prijzen. psalm 109
26 Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is,
als een die dient. 27 Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar
Ik ben in het midden van u, als een die dient. lukas 22
‘den Zoon des mensen gelijk zijnde’ = de Zoon des mensen.
1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die
Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;
2 Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt,
koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning
des vredes; 3 Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der
dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde,
blijft hij een priester in eeuwigheid. hebreeën 7
Als Zoon des mensen en Eerstgeborene is de Heere Jezus de Go-el en Losser.
Hij is de Erfgenaam van de Troon van Adam; Hij is Koning over de gehele mensheid in
Adam, maar die mensheid stierf in de kruisdood van de Heere Jezus.
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven,
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,
ziet, het is alles nieuw geworden.2 Korinthe 5
In Zijn Opstanding is Christus opnieuw de Eerstgeborene en Erfgenaam van de
nieuwe mensheid in Hem als de Laatste Adam.
En is Hij de Volmaakte Mens, Die naar Gods Beeld en Gelijkenis is.
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat
zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het
vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
genesis 1
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel;
de laatste Adam ( = de Heere Jezus Christus ) tot een levendmakenden Geest. 1 korinthe 15
Door 4 rijtjes naast elkaar te zetten, moet het duidelijk zijn Wie het Beeld Gods, is.
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13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk
van den Zoon Zijner liefde; 14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed,
namelijk de vergeving der zonden; 15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de
Eerstgeborene aller kreaturen. kolossenzen 1
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld
gemaakt heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het
uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner
kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is
gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; 4 Zoveel treffelijker
geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft. hebreeën 1
Dit houdt in dat de 1e mens Adam helemaal niet naar Gods Beeld en Gelijkenis geschapen
werd. Je kunt hooguit zeggen, dat Adam, in de richting van Gods Beeld en Gelijkenis geschapen
is. Want hier wordt in Hebreeën 1 gezegd dat de Heere Jezus Christus pas nadat Hij ons
gereinigd heeft van onze zonden het Uitgedrukte Beeld van God is.
Dat is dus na Zijn Opstanding als Eersteling van de Nieuwe Schepping; in Zijn Opstanding
als Eerstegeborene. Dus kan Adam niet naar Gods Beeld en Gelijkenis geschapen zijn geweest.
Over het hoofd van Adam werd al verwezen naar de Komst van de Heere Jezus Christus,
de laatste Adam. De laatste van de Oude Schepping en Eerste van de Nieuwe Schepping.
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die
ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden
door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen
levend gemaakt worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die
van Christus zijn, in Zijn toekomst. 1 korinthe 15
Zijn lange Kleed reikt tot op de Aarde;
Zijn Koningschap en Priesterschap en Heerlijkheid zal vanuit de Hemel reiken tot
aan Zijn voeten op de Aarde.
Zijn Kleed is de uitbeelding van Zijn Positie, Functie, en Koninklijke Heerlijkheid.
De gehele Schepping zal met Zijn Heerlijkheid gevuld en vervuld worden.
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2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van
Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. psalm 133
En Hij zal omgord zijn met de gouden gordel om Zijn Borst.
Zijn Borst omvat Zijn Hart.
Borst

= Spreekt over hetgeen er in Zijn Hart is: Namelijk Geloof, Liefde, en Trouw
= Het hart is de zetel van het geloof
Gordel = Spreekt over Dienstbaarheid als Hogepriester en Koning.
Gouden gordel spreekt over een Volmaakte en Getrouwe dienstbaarheid
Geloof is de basis op grond waarvan men eeuwig leven ontvangt.
Eeuwig leven wordt uitgedrukt in Goud en dus een gouden Gordel om Zijn Borst.
De ultieme Gelovige is de Heere Jezus Christus

:14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk
een vlam vuurs
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen (De Oude van Dagen = De
Eeuwige God, De Zoon van God, en Zoon des mensen ) Zich zette, Wiens kleed wit was als
de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; daniël 7
Hoofd spreekt over Christus als Eerste, als Voorloper en het Begin.
Het spreekt ook over de reine, zuivere Gedachtenis van Hemzelf.
Dit wordt uitgebeeld in witte wol.
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van
Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. hebreeën 6
Haar spreekt in de Bijbel over kracht, en macht.
De mens is hier en daar ook met haar uitgerust
Haar op het hoofd
= De kracht van het denken
Haar om de mond
= De kracht van het spreken, de macht van het woord
Haar op armen en benen = De kracht van handelen en wandelen
Schaamhaar
= Spreekt over de potentie en over het vruchtbaar zijn
Wit haar spreekt over reinheid, volmaaktheid en rechtvaardigheid.
Hoofdhaar is de uitdrukking van iemands denken, zijn overleggingen, zijn oordelen;
de kracht van het denken. Dus haar als witte wol is de uitdrukking van iemand die
rechtvaardig oordeelt en Diegene is God Zelf.
Witte Wol is het tegenovergestelde van Karmozijn (onuitwisbaar rood)
Rood = Adam = de zondenatuur van de natuurlijke mens
18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden
als scharlaken ( bloedrood, helderrode stof ), zij zullen wit worden als sneeuw,
al waren zij rood als karmozijn, ( hoogrode kleur ) zij zullen worden als witte wol. jesaja 1
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Een vlam vuurs is van oudsher de bron van licht.
Ogen en licht zijn synoniemen; met de ogen neemt men het licht waar.
Die vlam vuurs in Zijn ogen is niet de uitdrukking dat Zijn ogen vuur schieten, in de zin van
oordeel brengen, maar dat ze alles zien.
4 De HEERE is in het paleis Zijner heiligheid, des HEEREN troon is in den hemel;
Zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen.psalm 11
3 De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de
goeden.spreuken 15
Als een vlam des vuurs Zijn mond uitgaat, dan is het een ander verhaal, maar als de vlam des
vuurs in de ogen gezien wordt, dan zijn het verlichte ogen.
Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God ziet alles, ook het inwendige.
Wit
Wol

= Spreekt over reinheid, smetteloosheid, vlekkeloosheid, zondeloosheid
= Spreekt over de natuurlijke bekleding, en kracht en denken van de mens.
Daarom mochten de priesters geen enkel kledingstuk dragen van wol.
En als het Lam Gods, werd de Heere Jezus dan ook geschoren
Maar witte wol spreekt over reinheid en zondeloosheid van Christus;
Gods gedachten gaan over reinheid en zondeloosheid op grond van
geloof in het Verlossingswerk van de Heere Jezus Christus
Ogen
= Spreken over het feit dat de Heere alles ziet en doorziet.
Met de ogen neemt men Licht en duisternis waar.
Vurige ogen = Ogen die niet zien naar de werking van het vlees maar naar de Geest.
Deze ogen zien dus alles; Het zijn de verlichte ogen des verstands
Ze zien alles en in bijzonderheid het inwendige (geestelijke) der dingen.

:15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven;
En Zijn Stem, als een Stem van vele wateren.
Hier staat eigenlijk twee keer hetzelfde want blinkend koper heeft te maken met een oven met
vuur. Koper is de kleur van vuur. Koper verwijst naar oordeel.
Via oordeel en via vuur worden dingen gereinigd, gezuiverd en gelouterd.
Daardoor komt gemeenschap tot stand, verzoening.
Koper is altijd een beeld van gemeenschap; communicatie gaat via koper.
Denk aan koperen elektriciteits- en, telefoonleidingen en koperen waterleidingen.
Zijn voeten gloeien als in een oven. De Heere is met die koperen Voeten als het ware
door het vuur gegaan is; Hij heeft het oordeel verdragen.en heeft verzoening bewerkstelligd.
Koper: spreekt van ‘Rechtvaardig Oordeel’, en van ‘Verzoening’;
spreekt over volkomen reiniging en verzoening door Die Ene Mens.
Koper: tvjn

vjn
mjn
jn

= Nagosheth
= Nagash
= Nachem
= Noach

= Waarnemingen
= Slang
= Vertroosting
= Rust; Troost
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In vers 12 klinkt de Stem vanuit de 7 kandelaren.
Hier in vers 15 klinkt Zijn Stem als vele wateren.
Stem als vele wateren is een beeld van het Woord van God.
Maar vele wateren kan ook verwijzen naar de volkerenzeeën;
het Evangelie wordt nu gepredikt door de Heidenen en niet door de Joden.
De Stem van de Heere Jezus klinkt nu, in onze Bedeling, via (als) de vele wateren;
de Gemeente. Daar is het Woord Gods. Daar vindt men de Heere.
Als je de Heere zoekt, zoek dan niet onder de Joden, zoek onder de heidenen, zegt de Bijbel.
De Heere verbergt Zijn aangezicht voor de Joden maar openbaart Zich aan een volk dat in
duisternis wandelde.
42 Jezus zeide tot hen : Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden
verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks; van den Heere is dit geschied,
en het is wonderlijk in onze ogen? 43 Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u
zal weggenomen worden, en een volk ( de heidenen, de Gemeente ) gegeven, dat zijn
vruchten voortbrengt. 44 En wie op dezen steen valt,( Judas= Joodse Volk ) die zal
verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. 45 En als de overpriesters en
Farizeën deze Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak. 46 En
zoekende Hem te vangen, vreesden zij de scharen, dewijl deze Hem hielden voor een profeet.
mattheus 21
16 Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den
mond Davids voorzegd heeft van Judas ( = Juda= Joodse Volk ), die de leidsman geweest is
dergenen, die Jezus vingen; 17 Want hij was met ons gerekend, en had het lot dezer bediening
verkregen. 18 Deze dan heeft verworven een akker, door het loon der ongerechtigheid, en
voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort.
19 En het is bekend geworden allen, die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen
taal genoemd wordt Akeldama, dat is, een akker des bloeds. 20 Want er staat geschreven in
het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone.
En: Een ander neme zijn opzienersambt.( = Gemeente) handelingen 1
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen
horen. handelingen 28

:16 En Hij had zeven sterren in Zijn Rechterhand; en uit Zijn mond ging het Tweesnijdend
Scherp Zwaard; en Zijn aangezicht is gelijk de Zon schijnt in haar kracht.
13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde,
bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een
vlam vuurs; 15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en
Zijn stem als een stem van vele wateren.
16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend
scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.
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Vanaf vers 13 t/m vers 16 is er een overdrachtelijke, symbolische omschrijving van de Heere
Jezus Christus. Hij had 7 sterren in Zijn Rechterhand en Hij stond temidden van 7 kandelaren.
Kandelaren en sterren verspreiden beiden licht. Sterren zijn Hemellichamen.
Heel de Gemeente, het Lichaam van Christus, is in Zijn Rechterhand.
Gods Rechterhand doet Krachtige daden, want Zijn Rechterhand heeft ons getrokken
uit de dood en uit de duisternis en heeft ons verhoogd en gezet in het Koninkrijk van
Gods Geliefde Zoon.
15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des
HEEREN doet krachtige daden. 16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd;
de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. 17 Ik zal niet sterven, maar leven; en
ik zal de werken des HEEREN vertellen. psalm 118
11 Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde;
Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.psalm 48
7 Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit
tegen den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij.psalm 138
uit Zijn mond ging het Tweesnijdend Scherp Zwaard
het gaat Zijn Mond uit; het Woord van God
3 En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet,
noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het
brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat
deuteronomium 8
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven,
maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. mattheus 4
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
efeze 6
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig
tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der
samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des
harten.hebreeën 4
Uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard = het Woord van God.
Tweesnijdend betekent dat het scheiding maakt.
Scheiding tussen de oude schepping en de nieuwe schepping.
Scheiding tussen de oude mens in Adam en de nieuwe mens in Christus.
Scheiding tussen gelovigen en ongelovigen.
Het gaat er niet om bij dit Zwaard dat de ene zijde scherper zou zijn dan de
andere zijde, maar dit Zwaard heeft een tweezijdige werking.
Het Woord van God leert ons om onderscheid te kunnen maken tussen het Woord
en Werk van de Geest van Christus en het woord en de werken van het vlees.
Dat de Bijbel scheiding maakt, is dus wel degelijk de bedoeling.
Daardoor worden de oprechten openbaar.
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34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen
om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen, om den mens
tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de
schoondochter tegen haar schoonmoeder. 36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die
zijn huisgenoten zijn. 37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en
die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. mattheus 10
51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar
veeleer verdeeldheid. 52 Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen
twee, en twee tegen drie. 53 De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den
vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen
haar schoondochter, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.lukas 12
Een tweesnijdend scherp zwaard is ook van toepassing in de toekomst wanneer dat Werk van
het Woord Gods ook in de wereld als zodanig zal plaatsvinden. Nu worden wij als gelovigen
uit deze wereld getrokken en afgezonderd van de wereld. In de toekomst, in de dagen van de
‘Dag des Heeren’, zal dat scheidende en oordelende werk van het Woord van God
plaatsvinden in de wereld.
‘Zijn aangezicht is gelijk de Zon schijnt in haar kracht’
Zijn Aangezicht = Zijn Licht = Zijn Verschijning = Zijn Openbaring.
Daar waar het Licht, de Zon der Gerechtigheid verschijnt, daar zal ons oude leven
verdwijnen. Onder invloed van de Zon groeit en bloeit alles in de natuur en kan
het vrucht dragen. Maar de Zon kan ook verzengend zijn; schroeit weg wat dor en droog is.
De zon brandt alles weg, wat niet doordrenkt is met Water = Het Woord Gods,
Dus ook hier die scheidende werking.
5 En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op,
omdat het geen diepte van aarde had. 6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand
geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord.markus 4
11 Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het gras ( oude leven van de mens; de
natuurlijke mens ) dor gemaakt, en zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars
aanschijns is vergaan; alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.jakobus 1
Heerlijkheid wordt ook beschreven als Licht, Uitstraling, Glans of Afschijnsel.
De Heere wordt in dit vers beschreven als een blinkende Gestalte.
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat
hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der Heerlijkheid van Christus, Die het
Beeld Gods is.2 korinthe 4
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking
onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der
Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1
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:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn Rechterhand
op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste;
‘viel ik als dood aan Zijn voeten’
Dit heeft niks te maken met wat de Heere tegen Mozes zei;
20 Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien;
want Mij zal geen mens zien, en leven.exodus 33
In het Oude Testament gebeurt het vaker dat profeten in slaap vallen of in elkaar sukkelen.
Het meeste bij Daniël. Maar ook Adam viel in een diepe slaap.
Zodra er profetieën komen over de tegenwoordige tijd, de Bedeling der Verborgenheid, dan
sukkelen de profeten in elkaar of ze zijn bijna dood of ze vallen in een diepe slaap.
Dan maakt de Heere hen weer wakker en vervolgens gaat het verhaal gewoon verder.
Er is altijd een stukje dat de profeet dan niet gehoord of gezien heeft.
Dat gaat dan over onze Bedeling. Het is een Verborgenheid.
9 En ik hoorde de stem Zijner woorden; en toen ik de stem Zijner woorden hoorde, zo viel ik
in een diepen slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. daniël 10
18 Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde; toen
roerde hij mij aan, en hij stelde mij op mijn standplaats.
19 En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschieden zal ten einde dezer
gramschap; want ter bestemder tijd zal het einde zijn. daniël 8
21 Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een
van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.
22 En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en
Hij bracht haar tot Adam. 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en
vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is.
24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en
zij zullen tot een vlees zijn. genesis 2
Adam is een type van Christus.
Hij viel in een diepe slaap en toen hij weer wakker werd was daar die vrouw.
Het is een beeld van de Heere Zelf die Zich verbergt maar in tussentijd wordt de vrouw;
Zijn Lichaam, de Gemeente gevormd.
De vrouw, die vlees is van Zijn Vlees en been van Zijn been
Dit legt Paulus uit in Efeze 5
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en
zij twee zullen tot een vlees wezen.
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
efeze 5
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Christus en de Gemeente zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden; Zij zijn Eén.
De Gemeente is Zijn vervulling. Hij het Hoofd, wij Zijn Lichaam; hetzelfde vlees en been.
Daardoor zijn wij, in Hem, gezegend met elke Geestelijke Zegening.
Alles wat voor de Heere Jezus Christus geldt, is ook op ons van toepassing.
Dit is voor ons niet te bevatten maar voor God is niets onmogelijk !
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. efeze 1
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft
met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. efeze 1
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een
zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid
gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. johannes 17
Dus dat Johannes als dood neervalt, betekent dat hetgeen hij gaat vermelden met de
Verborgenheid te maken heeft; zoals de Opstanding en de vorming van de Gemeente.
En dat blijkt ook als hij vervolgens zegt;
‘en Hij legde Zijn Rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet;
Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste’
En Zijn Rechterhand doet wonderlijke daden, namelijk: Hij verhoogd.
Zijn Rechterhand heeft ons, op grond van geloof in Hem, doen opstaan uit de dood.
Hij heeft ons doen delen in Zijn Verhoging en Verheerlijking en Positie en Erfenis.
En het eerste wat de Heere Jezus Christus dan ook zegt na Zijn Opstanding uit de dood:
‘Vreest niet, Ik leef, Ik Ben het Begin, en Ik Ben het Eind(doel),
Ik Ben de Alfa, en Ik Ben de Omega, Ik Ben de Eerste, en Ik Ben de Laatste
4 Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE,
Die de Eerste ben, en met den Laatste ben Ik Dezelfde. jesaja 41
6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik
ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.jesaja 44
12 Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël, Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste,
ook ben Ik de Laatste. jesaja 48

:18 En Ik leef;
Ik Ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.
En Ik heb de sleutels der hel en des doods.
De Eerste en de Laatste heeft de sleutels van de uitgang van de hel en de dood.
Daarmee kan Hij het Leven geven aan wie Hij wil en daarmee ook het Koninkrijk
aan wie Hij wil.
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‘Ik ben dood geweest’
Maar zie, Ik ben sinds Mijn Opstanding levend tot in alle eeuwigheid.
Ik ben de Eerstgeborene en Eersteling en Erfgenaam van de Nieuwe Schepping.
De gehele Wereld dacht van de Heere af te zijn, door Hem te kruisigen en te doden;
En vanaf Zijn Opstanding heeft de Heere Zich al 2.000 jaar Verborgen gehouden voor het
ongelovig Volk Israël en voor de in ongeloof levende mensheid.
Maar men zal straks met Hem te doen krijgen in Zijn Openbaring aan heel de Schepping
Amen = Voorwaar = Zo zal het zijn
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor ( in de plaats van ) allen gestorven is, zij dan
allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer
zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 korinthe 5
Christus heeft de dood verslagen.
Want de Heere stierf voor (in de plaats van) allen en ten behoeve van allen;
en zo zijn allen, en zo is alles gestorven in Die Ene Heere.
En op grond van Zijn Trouw aan God en Zijn Woord is Hij de Eerste Die opgestaan is uit
de dood, en Die leeft tot in alle eeuwigheid.
Hij is de Sleutel en Hij heeft de Sleutel tot het eeuwige Leven.
Hij geeft Zijn ( Nieuwe Opstandingsleven ) Leven aan een ieder die wil,
namelijk aan allen die Hem en Zijn Woord gehoorzaam zijn;
Op grond van geloof, ben je Zijn Koninkrijk ingegaan en daar word je nooit meer uitgezet.
De Heere is Degene Die opent, en Hij is ook Degene Die sluit.
In verband met het geven van Leven maar ook in verband met de dood
En de Heere Jezus Christus heeft ook de Sleutel van Hel en Dodenrijk.
Als men uiteindelijk door de Heere Zelf, daarin geworpen wordt op grond van
ongeloof, en verwerping ( lastering ) van de Heere Jezus Christus,
zal men daar zelf nooit meer uitkomen.
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden
(op grond van geloof in de uit de dood opgestane Christus) maar de lastering tegen den Geest
zal den mensen (op grond van volharding in ongeloof) niet vergeven worden. 32 En zo wie
enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen
(namelijk tegen de Heere Jezus als sterfelijk Mens in het vlees), het zal hem vergeven
worden; Maar zo wie tegen den Heiligen Geest (= Opgestane Christus oftewel de Geest van
Christus) zal gesproken hebben ( tegenspreken is de Waarheid ontkennen, en in
ongerechtigheid ten onder houden; Oftewel de opstanding van de Heere Jezus Christus uit
dood ontkennen;) Het zal hem niet vergeven worden ( tenzij dat hij of zij, daarna alsnog
wedergeboren zou worden), noch in deze tegenwoordige boze eeuw,
noch in de toekomende eeuw. (Matteus 12)
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon
levend, Die Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den
Zoon gegeven; 23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet
eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. johannes 5
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1 En ik zag een Engel ( de Heere Jezus Christus ) afkomen uit den hemel, hebbende den
sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; ( En bindt de duivel gedurende 1.000
jaar ) openbaring 20
7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de
Waarachtige, Die den Sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en
niemand opent: openbaring 3
52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den Sleutel der Kennis (de Heere Jezus Christus)
weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. Lukas
22 En Ik zal den Sleutel van het huis van David op zijn schouder ( Heerschappij ) leggen;
en hij zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal opendoen.
jesaja 22

:19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen:
Deze drie uitspraken gaan over precies hetzelfde.
Hetgeen gij gezien hebt - hier - kortom hetgeen is, maar wat is en wat hij hier ziet, moet
uiteraard nog gebeuren ‘na dezen’.
Wat hij hier ziet kan hij alleen opschrijven omdat hij het gezien heeft. Dat is wat het is, op dat
moment. Op de dag des Heeren. Het gaat echter over hetgeen geschieden zal "na dezen". In
Openbaring vind je vanzelfsprekend dingen uit verleden, uit heden en toekomst, maar in het
algemeen dingen die na de dagen van Johannes zouden plaatsvinden.
Die hebben van doen met de Verborgenheid.
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.
2 Indien gij maar gehoord hebt van de Bedeling der Genade Gods, die mij gegeven is aan u;
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze Verborgenheid, (gelijk ik met
weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn
wetenschap, in deze Verborgenheid van Christus),
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is
geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is,
naar de werking Zijner kracht. 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade
gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken
rijkdom van Christus, 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de
gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God,
Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente,
bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige (
eigenlijk; veelkleurige ) Wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt
heeft in Christus Jezus, onzen Heere; efeze 3
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:20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de
zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de
zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.
7 kandelaren = 7 sterren = 7 engelen der 7 gemeenten is allemaal hetzelfde.
Ze hebben allemaal een symbolische, geestelijke betekenis.
‘De verborgenheid der 7 Sterren’
Spreekt over de Bedeling der Verborgenheid. Spreekt over het Verborgen Hogepriesterlijk
werk van de Christus in onze Bedeling. Christus verborgen in ons ( door inwoning van Zijn
Geest, ons lichaam als Zijn Tempel ) En wij verborgen in Hem. ( uit deze wereld getrokken en
in het Koninkrijk der Hemelen gezet.) De verborgenheid is de tijd vanaf het lijden van
Christus tot Zijn (geopenbaarde) Verheerlijking;
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd
hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de
Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op
Christus komen zou, en de Heerlijkheid daarna volgende.1 petrus 1
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de
aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem
geopenbaard worden in Heerlijkheid. kolossenzen 3
Het Nederlandse woord ster, is afgeleid van het Hebreeuwse woord Satar (= rts)
Het Hebreeuwse woord Satar = rts = Verborgenheid
De naam Esther = rtsa = rts a = A Sathar = Ik Ben verborgen; Ik verberg Mij.
De Naam Jehovah vind je dan ook alleen op verborgen wijze in het Bijbelboek Esther.
Dit Bijbelboek gaat over onze Bedeling en God komt niet met name voor.
14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken
tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot
dagen en jaren! 15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op
de aarde! En het was alzo. genesis 1
De lichten in het uitspansel zijn om scheiding te maken tussen dag en nacht;
En zijn gesteld tot tekenen en tot gezette tijden. Sterren zijn dus tot tekenen en hebben dus een
Geestelijke betekenis. Sterren zijn lichtdragers in een Wereld, die in de macht van de
duisternis ligt. Zowel sterren als engelen zijn hemelse wezens en behoren tot het ‘heir des
Heere’; beiden zijn Lichtdragers- Lichtverspreiders
Lichtdragers, zoals: Sterren
: Kandelaren
: Getuigen = Gelovigen die getuigen zijn van het Licht der Wereld
: Priesters
: De Gemeente, want wij zijn ‘lichten’ in een duistere Wereld
Wij verspreiden het Licht en Woord der Heerlijkheid van Christus
Wij verkondigen het Volkomen (= 7) Werk van Christus.
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Zeven = Spreekt over het volkomen Werk van God, in deze wereld van de 7 dagen
Spreekt ook over de weg die de Heere Jezus Zelf gegaan is met betrekking
tot het voortbrengen van de Nieuwe Schepping.
Spreekt over over Rust, en over Eedzwering op grond van beloften Gods
Amen

Hoofdstuk 2 en 3 zijn 7 verschillende brieven aan 7 verschillende Gemeenten.
En hoewel het letterlijk over die Gemeenten gaat, zijn de brieven vooral
symbolisch. De hele kerkgeschiedenis wordt in de 7 brieven beschreven.
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Hoofdstuk 2
In hoofdstuk 2 en 3 volgen zeven brieven aan zeven Gemeenten.
In feite wordt hierin de hele kerkgeschiedenis beschreven.
Het is niet de geschiedenis van de Gemeente;
niet de geschiedenis van de gelovigen en ook niet die van de prediking van het Evangelie.
Het is wat wij noemen de kerkgeschiedenis, waarbij ‘kerk’ een verzamelbegrip is.
Het is de geschiedenis van het verborgen Koninkrijk, maar dan in het vlees, op aarde.
Het is de uiterlijke verschijningsvorm van de Gemeente, door deze 20 eeuwen heen.
En op symbolische wijze wordt heel de Kerkgeschiedenis in deze 2 hoofdstukken beschreven.
Het beschrijft de periode die ligt tussen de eerste en de tweede Komst van Christus.
Daarbij gaat het niet om de geschiedenis van de wereld als zodanig want die is voor God tot op
heden niet van belang. Hij heeft de wereld in onze dagen tenslotte losgelaten en verbergt Zich.
In de brieven staat de geschiedenis van het verborgen Koninkrijk, zoals zich dat op aarde
manifesteerde, en nog steeds manifesteert.
Niet dat die zichtbare uitwerking van de Gemeente Gods bedoeling is, want het is juist andersom!
Wij hebben als kinderen Gods in deze Bedeling een Hemels burgerschap en een Hemelse wandel.
Het neemt niet weg dat er iets daarvan op aarde gezien wordt.
Met alle consequenties van dien. Dat wordt in deze brieven uiteengezet.
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
efeze 2
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den
Heere Jezus Christus;filippenzen 3
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van
den Zoon Zijner liefde;kolossenzen 1
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.kolossenzen 3
Deze brieven zijn een Profetie van zeven verschillende opeenvolgende fasen in heel de
kerkgeschiedenis. Elk van die 7 Gemeenten staat model voor een bepaalde tijdsperiode.
Ze zijn in briefvorm geschreven en zijn, net zoals de andere brieven in de Bijbel, specifiek
gericht aan de gelovigen in Christus.
Deze 7 brieven zijn gedicteerd door de Heere Jezus Christus en geschreven aan de engel.
Deze engel wijst niet naar een bepaald iemand binnen die Gemeente;
maar engel heeft hier de betekenis van ‘geest’.
Het gaat over het geestelijk gedachtegoed van de gelovigen, in die Gemeente,
binnen een bepaald tijdsbestek.
Het gaat over hun geestelijk inzicht en gezindheid en levenswandel binnen die periode.
Openb.2:1
Openb.2:8
Openb.2:12
Openb.2:18
Openb.3:1
Openb.3:7
Openb.3:14

De geest van de Gemeente in Efeze
De geest van de Gemeente in Smyrna
De geest van de Gemeente in Pergamus
De geest van de Gemeente in Thyatire
De geest van de Gemeente in Sardis
De geest van de Gemeente in Filadelfia
De geest van de Gemeente in Laodicea
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De Heere geeft een beschrijving van deze 7 Gemeenten, tijdens bepaalde perioden.
Als vaststelling van feiten die gebeurd zijn of staan te gebeuren;
De Heere onthoudt Zich daarbij niet van enig commentaar.
De Heere maakt eerst melding van goede ontwikkelingen binnen die periode
maar Hij zegt ook wat Hem niet bevalt en vermeldt wat er moet veranderen.
Met daarbij de opdracht om te werken aan de verbeter-punten.
En Hij moedigt hen daartoe aan, want Hij zal belonen bij goede werken.
Goede werken zijn ten alle tijden Zijn Werken. Dat zijn de Werken Die de Heere
heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen.
Wij zouden de Geest van Christus Zijn Volkomen Werk in ons laten bewerken en uitwerken.
Dit in plaats van onze eigen werken, want dat zijn dode werken; werken van het vlees en de Wet.
De Heere Jezus Christus laat per periode horen wat goed en fout is gegaan.
Werken die Zijn Geest in en door ons mag volbrengen, zullen beloond worden.
Dat is gedurende de hele Verborgenheid zo en geldt dus voor elke periode.
Deze beloning bestaat uit Kroon, Loon, Heerlijkheid, Zoonschap, Erfenis, Troon;
in de Bijbel zijn dit synoniemen en betekenen dus min of meer hetzelfde.
De Heere straft ons niet voor het kwade maar beloont het goede,
wel kastijdt Hij ons om ons in de juiste richting te leiden.
Hij veroordeelt ons niet maar beoordeelt ons.
En ook al zijn deze Brieven niet direct aan ons gericht,
wij kunnen toch zeker lering trekken uit het commentaar van de Heere.
Daarbij ziende op de Beloften van den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon
mogen ontvangen.2 johannes
Via deze 7 Gemeenten, wordt er niet gewezen naar bepaalde kerkgenootschappen;
Want er zijn vele gelovigen in Christus, die niet verbonden zijn met een kerkgenootschap.
Het criterium is dan ook niet of iemand wel of niet binnen een kerkelijke gemeenschap is,
maar of men in gemeenschap leeft met Christus en Zijn Woord.
Wie trouw is aan de Heere en Zijn Woord zal door Hem beloond worden;
Openb.2:7

Men zal eten van de Boom des Levens = Het eeuwige Leven, leven en beleven

Openb.2:10 Men zal de kroon ontvangen

= Delen in Zijn Erfenis

Openb.2:17 Men zal eten van het Manna

= Verzadigd worden met Gods Woord

Openb.2:17 Men zal een Keursteen ontvangen

= Het Zegel en Waarmerk ontvangen
De KeurSteen, is Christus Zelf
We zullen Zijn Waarmerk dragen

Openb.2:17 Men zal een nieuwe naam ontvangen

= Loon, erfenis, en Heerlijkheid.
Men ontvangt een nieuwe naam, als
uitbeelding van wie men in Christus
geworden is, door overgave aan Hem
2

Openb.2:26 Door trouw te zijn aan Hem, nu

= Zal Hij ons macht geven over de
heidenen; Nu eerst, in praktische zin
Straks zullen wij met Hem heersen
(Psa.2)

Openb.2:28 Geven de blinkende Morgenster

= Leiden in heel de Waarheid (2Pet.1:19
Verantwoordelijkheid ontvangen om
anderen te onderwijzen in het Woord

Openb.3:5 Die overwint, door getrouwheid

= Witte klederen, door Zijn Naam nu te
belijden voor mensen, zal de Heere
straks hun naam belijden voor God de
Vader, en Zijn engelen

Openb.3:10 In lijdzaam Mijn Woord, bewaren

= Daarom zal Ik u ook bewaren, nu

Openb.3:11- Zie, Ik kom haastelijk (spoedig)

= Dus houd vast, blijf getrouw, opdat
niet iemand anders, de kroon die
voor u weggelegd is, zal meenemen

Openb.3:20

= De deur v/h hart van die 7 Gemeenten
Wie naar Mijn Stem hoort = Uit geloof
leeft, zal een kroon ontvangen

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop

: 1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze:
Dit zegt Hij, Die de 7 Sterren in Zijn Rechterhand houdt, Die in het midden der 7 gouden
kandelaren wandelt:
De Gemeenten zijn letterlijk en hebben echt bestaan maar staan tevens overdrachtelijk model
voor 7 verschillende perioden van de kerkgeschiedenis. Ook de betekenis van de namen van
deze 7 Gemeenten, verwijzen naar een specifiek kenmerk van die betreffende Gemeente. Maar
verwijst op de eerste plaats naar een kenmerk van een bepaalde periode in de kerkgeschiedenis.
Efeze betekent verlangen; veroorloven; vergunnen; iemand machtigen.
We hebben in hoofdstuk 1 al stilgestaan bij de betekenis van het getal 7
Want ook het getal 7 heeft een overdrachtelijke betekenis;
Zeven = Spreekt over het volkomen Werk van God in deze wereld van de 7 dagen
Spreekt ook over de weg die de Heere Jezus Zelf gegaan is met betrekking
tot het voortbrengen van de Nieuwe Schepping. (8= nieuwe Schepping)
Spreekt over Rust en over Eedzwering op grond van de Beloften Gods
De sterren die Hij in Zijn Rechterhand houdt en de kandelaren verwijzen naar Lichtdragers.
Zowel sterren als kandelaren geven licht.
De Lichtdragers, in het allereerste begin van de kerkgeschiedenis, waren de Apostelen.
Zij verspreidden als eersten het Licht van het Evangelie.
3

1 Daarom dewijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid, die ons geschied is, zo
vertragen wij niet; 2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in
arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven
aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet
bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.
5 Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw
dienaars zijn om Jezus' wil. 6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou
schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 2 korinthe 4
29 Want Gij zijt Mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren. 2 samuël 22
Hier begint de kerkgeschiedenis.
In deze eerste periode van deze Bedeling werd het Evangelie gepredikt onder alle volkeren ( dus
de hele wereld ) en dus scheen een Licht in de wereld.
Het Evangelie is gepredikt geworden aan de gehele Wereldbevolking en dit binnen 1 generatie
(= binnen 40 jaar), in ieder geval voor 70 A.C, want toen is Jeruzalem verwoest geworden.
Je vraagt je af hoe die mensen dat gedaan hebben en daar is maar één antwoord op: door hard te
werken. Het Evangelie prediken en niets anders. Flink doorreizen.
Precies zoals de Heere Jezus gezegd had dat ze zouden doen.
Vandaar dat het hier geassocieerd wordt met sterren en kandelaren; de Lichtdragers.
16 Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft
onze prediking geloofd? 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,
18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde
uitgegaan, en hun Woorden tot de einden der wereld.
romeinen 10
5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het
Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;
6 Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk
ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt.
kolossenzen 1
23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des
Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel
is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;kolossenzen 1

: 2,3 Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen;
En dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en
hebt ze leugenaars bevonden; En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns
Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.
Arbeid = zwaar werk
Lijdzaamheid = met passie worden geleid; bereidwillig zich te laten leiden.
Er zit een innerlijke drang achter. Begeestering, Gedrevenheid.
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De eerste brief aan Efeze gaat over de eerste decennia in de kerkgeschiedenis.
Dus ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus; daar is de kerkgeschiedenis
begonnen. In Handelingen en de brieven kun je teruglezen hoe hard de apostelen en
vele andere dienstknechten hebben gewerkt.
Zeer aktief bezig om het Evangelie te verspreiden.
De apostelen moesten de Gemeentelijke Waarheden uitleggen en Bijbelstudies geven.
De apostelen waren rechtstreeks aangesteld door de Heere Jezus.
Paulus werd een paar jaar ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus aangesteld.
Hij is dan ook de laatste apostel.
Apostelen waren profeten want zij werden geleid door de Heere Jezus Christus.
Zij hadden gezag gekregen van de Heere; zij genazen mensen en dreven demonen uit.
Deze tekenen en wonderen hielden op toen duidelijk werd dat de Joden ook ná de Opstanding en
Hemelvaart niks van de Heere Jezus Christus wilden weten.
Zij wezen de Heere voor de tweede keer af.
De Heere prijst de apostelen om hun vastberadenheid, hun passie en om het feit dat ze
dicht bij het Woord blijven, en misleiders eruit werken.
Men heeft met grote inzet, met passie, met gedrevenheid, met volle overgave, het Werk
des Heeren gedaan. Men heeft het Evangelie gepredikt. Mannen als Paulus, Petrus en Jakobus
lieten zich niet tegenhouden door tegenstanders. Zij waren van mening: wij moeten dit Werk doen.
We gaan er mee door of u het nou leuk vindt of niet. Dat is gedrevenheid.
Er werd heel nauwkeurig opgelet in die tijd; denk erom dat we bij het Woord Gods blijven en niets
anders. Niet bij menselijke traditie, niet bij compromissen of iets dergelijks,
maar bij het Woord Gods. Sola Scriptura
14 Ik heb hun Uw Woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet
zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar
dat Gij hen bewaart van den boze. 16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet
ben. 17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden
hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden. johannes 17
9 En Petrus zeide tot haar: Wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken den Geest
des Heeren? Zie, de voeten dergenen, die uw man begraven hebben, zijn voor de deur, en zullen u
uitdragen. 10 En zij viel terstond neder voor zijn voeten, en gaf den geest. En de jongelingen
ingekomen zijnde, vonden haar dood en droegen ze uit, en begroeven haar bij haar man.
11 En er kwam grote vreze over de gehele Gemeente, en over allen, die dit hoorden.
12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk; en
zij waren allen eendrachtelijk in het voorhof van Salomo.
13 En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen; maar het volk hield hen in grote
achting. 14 En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden, menigten beide van
mannen en van vrouwen; 15 Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en legden op bedden
en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht.
16 En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende
kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden. handelingen 5
22 En nu ziet, ik, gebonden zijnde door den Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende, wat mij daar
ontmoeten zal; 23 Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende, dat mij banden en
verdrukkingen aanstaande zijn. 24 Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor
mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den
Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. handelingen 20
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Er waren echter ook toen al misleiders; zij gaven zich uit voor apostelen, maar waren het niet;
Zij deden alsof ook zij door de Heere gezonden waren maar wilden enkel het gezag
en het aanzien dat het met zich meebracht. Zij wilden voornamelijk macht over anderen.
Zij deden de Waarheid geweld aan en werden zo leugenaars bevonden;
Zoals Alexander en Hymeneus. (1Tim.1:20)
En ook met Petrus leek het mis te gaan, door zich te buigen voor de leraars der Wet (Gal.2:11-)
In de dagen van de apostelen waren er ook die zich voor apostelen uitgaven, al predikende wellicht,
maar zij waren het niet. Het waren valse apostelen.
Daar was de duivel, die probeerde het leggen van het fundament te verstoren.
13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van
Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der
gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.2 korinthe 11
Apostel Paulus was de eerste die alle Gemeentelijke Waarheden gehoord heeft.
De Heere Jezus Christus heeft hem aangesteld om de Verborgenheden van het Koninkrijk der
Hemelen bekend te maken.
De apostelen waren de fundamentleggers van de prediking van het Evangelie van Christus.
De apostelen waren aangesteld als fundamentleggers van de Gemeente. Waar het fundament gelegd
is, hoeft niet opnieuw een fundament gelegd te worden en dus waren er daarna geen apostelen meer
nodig. Net zo min als profeten, want apostelen en profeten vormen samen min of meer één
categorie. Zij waren fundamentleggers en tegen de tijd dat het dak erop zit, zijn ze niet meer nodig.
Je komt ze in de latere brieven dan ook niet meer tegen.

3 Dat Hij mij ( = apostel Paulus ) door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid,
(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van
Christus), 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu
is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten
Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar
de werking Zijner kracht.efeze 3
24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn ( = apostel Paulus ) Evangelie en de
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der
eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar
het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is
gemaakt; 27 Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen. romeinen 16
Samen met de andere apostelen heeft hij het fundament gelegd van het ‘Bouwwerk’,
de Gemeente. Bouwen, Bouwwerk, en Zoon, zijn in de Bijbel feitelijk identiek.
Bouwen = Hnb = Banah = Gestalte geven aan het Bouwwerk (= nb = Ben = Zoon)
En nadat dit Fundament gelegd was, zou daar verder op gebouwd worden door evangelisten
en leraars. En ook dezen, zijn daarin ‘niet moede geworden’, want zij waren vurig van geest.
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19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en
huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd
zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot
een woonstede Gods in den Geest. efeze 2
9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10 Naar de genade
Gods, die mij gegeven is, heb ik ( apostel Paulus )als een wijs bouwmeester het fondament
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want
niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 1
korinthe 3
‘En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid,
en zijt niet moede geworden’
Dat is het positieve. Ze hebben geduld moeten oefenen maar ze hebben gearbeid om de Naam des
Heeren Zelf en daarom zijn ze niet moede geworden. Dat gaf hen de Kracht. Deze dingen gebeuren
niet in de kracht van de mens, maar in de Kracht Gods. De Kracht van Gods Geest, de Kracht van
Zijn Genade. ‘Verdragen en volharden, standvastig zijn en staande blijven’ kan alleen door het
Woord. Kan alleen door de gehele Wapenrusting Gods aan te doen. ( Ef.6:11)
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking
des broods, en in de gebeden. 43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen
geschiedden door de apostelen. 44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen
gemeen; 45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk
van node had. 46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood
brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 47 En prezen God, en
hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig
werden.handelingen 2
De 4 kenmerken van verbondenheid binnen de eerste Gemeente;
- volhardende in de leer der apostelen, - de onderlinge gemeenschap,
- het breken van het Brood, - de gebeden
En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij
gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot
de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan; galaten 2
De apostelen waren de pilaren van de eerste Gemeente.
Pilaren = dwmu = Opstaan; Standhouden; Standvastig zijn; Staande blijven
Eerst wordt er gesproken over het goede en daarna komt de kritiek van de Heere. Mensen zijn
geneigd normen te verleggen naar de omstandigheden. Zijn bereid concessies te doen wat betreft
het Woord van God. De Heere doet dat nooit. Hoe goed het allemaal was in de eerste periode, de
Heere heeft er,vanuit Zijn standpunt, toch kritiek op en zegt:

: 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
Na de complimenten, heeft de Heere ook enige woorden van kritiek.
Het verlangen naar die eerste liefde tot de Heere Jezus Christus, was bij hen weggeëbd.
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Dit verwijst naar de naam ‘Efeze’ ; de verlangde, de geliefde.
In de Bijbel is liefde een praktisch begrip; ‘liefhebben’ is gelijk aan ‘dienen’.
Dienstbaar aan elkaar is liefhebben.
De Heere liefhebben wil zeggen, de Heere dienen.
Nog tijdens het leven van Paulus werd de dienst aan de Heere langzaamaan minder.
Kijk maar naar de Korinthiërs.
Ook kwamen er foute opzieners, ouderlingen. Mensen die macht en aanzien wilden hebben.
Herders die hun kudde onder de Wet plaatsten en hen regels en wetten meegaven.
En op die manier macht over iemands geweten probeerden te krijgen.
25 En nu ziet, ik weet, dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn
aangezicht niet meer zien zult. 26 Daarom betuig ik ulieden op dezen huidigen dag, dat ik rein ben
van het bloed van u allen. 27 Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben
al den raad Gods. 28 Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde , over dewelke u de
Heilige Geest tot opzieners ( = ouderling, herder ) gesteld heeft, om de Gemeente Gods te
weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
29 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven ( komen van binnen de kudde )tot u inkomen
zullen, die de kudde niet sparen. 30 En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde
dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. 31 Daarom waakt, en gedenkt, dat ik drie jaren
lang nacht en dag, niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen.
32 En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen,
en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.handelingen 20
Tijdens die 1e periode van de Christengemeenten zegt Paulus dan ook:
Zij hebben mij allen verlaten.
2 timotheus 4;
10 Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, ( wij zijn
in de wereld maar niet van de wereld. de wereld liefhebben = dienstbaar aan wereldse zaken )
en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. 11 Lukas is alleen met
mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.
-16 In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten.
Het worde hun niet toegerekend.
17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou
verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelve zouden horen. En ik ben uit den muil des
leeuws ( satan )verlost.
18 En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk ( werken van de boze, de satan ), en bewaren
tot Zijn hemels Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Wanneer men nog maar pas tot geloof gekomen is, zie je vaak dat mensen enorm enthousiast zijn.
Ze willen iedereen vertellen over de Liefde van de Heere.
Maar gaandeweg verliest men dat enthousiasme.
Omdat het teveel moeite kost of omdat men de motivatie mist of omdat men moedeloos wordt.
De passie en lijdzaamheid ebben weg en verdwijnen uiteindelijk.
Dat is gebeurd met het Christendom als zodanig.
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: 5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; En zo niet, Ik
zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
De geestdrift en het enthousiasme van het nieuwe leven in Christus, dreigt in Efeze te verdwijnen.
De kilheid komt langzaam binnen
‘en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert’
Kandelaar weren = het Licht wordt van u weggenomen; het Woord sluit Zich.
Door het Woord van God niet meer op de eerste plaats te stellen, vervalt men van de Waarheid.
Dit gebeurt onder invloed van de duivel en zijn personeel.
Aangezien zij zich niet bekeerden, is er van die eerste Christen-gemeenten niets overgebleven.
Men bleef niet trouw aan de Heere dus ging de Kandelaar bij hen uit.
De verantwoordelijkheid om het Licht en Woord van God uit te dragen, heeft de Heere van
hen weggenomen.
Wanneer men het Evangelie hoort en aanneemt, is men in het begin enthousiast. Men wil alles
weten en is enorm geïnteresseerd. Maar dat enthousiasme gaat weer over. Net als verliefdheid.
Dit gebeurt onder invloed van de duivel. De interesse ebt langzaam weg.
Als je je als kind van God niet wilt laten leiden maar je eigen theorieën maakt, sluit het Woord Zich.
De Kandelaar wordt weggenomen. Het gaat om dienen. Je leven wijden aan Hem.
Bekeer u is de oproep van de Heere.
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der
verlossing. efeze 4
19 Blust den Geest niet uit. 1 thessalonicenzen 5
De Geest bedroeven of uitblussen;
Dit gebeurt wanneer een gelovige door de Heilige Geest verwekt is tot een nieuwe mens in
Christus, maar weer gaat leven naar de oude mens in Adam, en naar de principes van wereld en
maatschappij. In feite de Heere ontkent.
Men wordt opgeroepen om het Werk van de Heilige Geest in ons, niet te stoppen of tegen
te werken, maar juist onszelf over te geven aan de Geest van Christus in ons, en Die zal ons
leiden in heel de Waarheid, en Die zal ons leiden naar Zoonschap en Erfenis.
Uitblussen en bedroeven van de Geest, impliceert dat je de Geest reeds bezit.
Dat je wedergeboren bent.
Dat de Geest woning gemaakt heeft in je maar dat je Hem Zijn Werk niet laat doen.
Hem verloochenen en ontrouw zijn, is in dit geval hetzelfde als 'de Geest uitblussen';
Ook al zijn wij ontrouw, als wedergeborenen, Hij blijft getrouw;
Eens uit God geboren is blijvend, en kun je niet ongedaan maken.
Omdat Hij getrouw is en Zichzelf niet kan verloochenen,
ben en blijf je een lid van Zijn Lichaam. Bovendien is eeuwig leven voor altijd;
door wedergeboorte maak je deel uit van de nieuwe Schepping en dit
Opstandingsleven is voor eeuwig. Eeuwig leven kun je niet terugdraaien.
Maar als je de Geest uitblust dan zal God je overgeven in een verkeerd denken en
moet je het zélf maar uitzoeken.
Als je Hem niet wilt in je leven, dan dringt Hij zich niet verder op.
Je bent en blijft een lid van de Gemeente maar bouwt geen Heerlijkheid op.
De Kandelaar en het Licht worden bij je weggenomen.
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13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen.
2 timotheus 2
4 En als Hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve
op. 5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging
terstond op ( het schoot meteen op; groeide heel snel ), omdat het geen diepte van aarde had.
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het
verdord. mattheus 13
Dit ontvangen Zaad mag dan in eerste instantie snel groeien, maar het verdroogd ook snel, omdat
men het Water (als type van het Woord van God) niet verder wil toelaten in zijn of haar leven.
En bij de minste verdrukking of vervolging keert men de Heere de rug toe.
Er is gebrek aan diepte, omdat men geen diepgang toelaat door het Woord.
Het eigen ik, het ego, van de natuurlijke mens is veel te groot.
Dit Zaad kan in die mens niet Wortelen want men laat het Fundament (= Christus) los.
Dit Zaad kan niet wortelen want men blijft niet staan op de Wortel Davids (= Christus)

: 6 Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.
Al wat in deze brieven beschreven wordt, heeft slechts een overdrachtelijke betekenis.
Er was geen Nikolaus, geen volgelingen en geen leer.
Achter de naam Nikolaus gaan bepaalde beginselen schuil.
Nekao = de macht hebben. Laos = volk. Het gaat om de macht van het volk.
In de Christengemeenten, in de kerk, komt de macht terecht bij het volk.
Dat ‘laos’ wordt beschouwd als synoniem met ons woord ‘leken’.
De leiding in de Christengemeenten van die dagen dreigde terecht te komen bij diegenen
die geen idee hadden waar het over ging. Democratie.
Bij ons geprezen als de meest ideale regeringsvorm, in onze verenigingen, in het bedrijfsleven en
ook in onze kerken en kringen. We laten iedereen stemmen, terwijl niemand weet waar het over
gaat. Niemand weet wat de Gemeente is, maar we laten ze wel inspraak hebben. Ze moeten mee
kunnen praten en dat neemt zoveel tijd, dat men aan niets anders meer toe komt.
Dat is precies wat de duivel wil.
Voor zover er leiding is, sturing, richting aangeven in de Gemeente, zou het moeten komen van
Christus Zelf. Niet de vingers, niet de handen en voeten bepalen de richting, maar het Hoofd!
De Heere geeft aan bepaalde mensen opdrachten. De apostel Paulus ging voort op die weg en gaf in
die zin leiding. Op zijn beurt onderwees hij bijvoorbeeld iemand als Timótheüs in dezelfde
bezigheid, Timótheüs kreeg zijn opdrachten, zijn aanwijzingen van Bovenaf.
De gelovigen zouden onderwezen worden. In de eerste plaats vanuit de Schrift en anderzijds door
degenen die voor dat doel door God zijn aangesteld.
De Heere Jezus stelt de herders aan. Dat komt van Bovenaf en is niet democratisch.
Dat is meer aristocratisch = de regering van de besten, want dat betekent dat woord letterlijk.
Of Christocratisch of Theocratisch, waarbij de Heerschappij of Macht ligt bij Christus of bij
God. Het komt van Bovenaf en niet van onderaf. De leden van de Gemeente kiezen zich geen
voorgangers. Dat kom je ook tegen in de Bijbel. Als er staat: ze kiezen zichzelf, ze vergaderen
zichzelf leraren, wordt dat als zeer negatief verworpen, omdat er van uitgegaan wordt dat het
dan niet goed komt.
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Want niet het lichaam zou de richting bepalen, maar alleen de Beste; Het Hoofd Christus.
En Paulus gaf weliswaar leiding en sturing maar hij was door de Heere daartoe aangesteld;
Paulus was in heel zijn doen en laten, verbonden met het Hoofd.
Hij liet zich leiden door het Woord en de Geest en daardoor aan de Wil van Christus.
Hij was voorzichtig met het overdragen van verantwoordelijkheden.
En Timotheus kreeg zijn adviezen en richtlijnen van de apostel Paulus,
en gaf dat weer door.
‘Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat’
Het pleit voor u dat u, net als Ik, de praktijken van de Nikolaieten verafschuwt;
Het pleit voor u dat u dicht bij het Woord wilt blijven.
Het pleit voor u dat u Mij trouw bent.
Het pleit voor u dat de Geest van Christus niet ondergeschikt is.
Als Christenen zijn wij juist vrij. Wij staan onder niemands gezag.
Ons gezag is de Geest van de Heere Jezus Christus.
Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.
8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt
allen broeders. 9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde ( denk hierbij aan de betekenis
van het woordje paus; oorspronkelijk uit het Oudgrieks: πάππας, pappas, later gelatiniseerd tot
papa, in de betekenis van vader) ; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.
11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.
12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die
zal verhoogd worden mattheus 23
Al ten tijde van de eerste Gemeenten kwamen er ouderlingen die niet door de Heere maar door het
volk waren aangesteld. En zo kwamen er leiders, die degenen die trouw bleven aan God en Zijn
Woord, eruit werkten. Zoals Diotrefes dit toen deed (3Joh.9).
Niet de Geest van Christus heeft dan de leiding over die Gemeente maar de natuurlijke mens.
Het pure Christendom lijdt onder de macht van de geestelijkheid.
En dus al vanaf heel vroeg in deze kerkelijke geschiedenis.
1 De ouderlingen, ( = iemand die verantwoording draagt ) die onder u zijn, vermaan ik, die een
medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die
geopenbaard zal worden: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet
uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed;
3 Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde
geworden zijnde. 4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke
kroon der heerlijkheid behalen. 1 petrus 5
1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn
zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht
heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;
2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd
worden. 3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken;
over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.
2 petrus 2
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1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met
een brandijzer toegeschroeid; 1 timotheus 4

: 7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint;
Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
Boom des Levens = Christus ( Boom van kennis van goed en kwaad = de Wet )
Paradijs Gods
= de Hemel
‘Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt’
Zo eindigen al de zeven brieven, want het gaat om verborgene dingen. De Geest zal ons in
heel de Waarheid leiden. Dat gebeurt in het verborgene en is het Werk van de Heere Zelf.
Als wij in de Overwinning staan, leven wij niet onder de Wet of naar de eerste beginselen dezer
wereld. Dan leven wij onder het Nieuwe Verbond; dan leven wij uit de Genade; dan eten wij nu
van de boom des Levens. Voor zover wij overwinnen door ons geloof, voor zover wij uit geloof
leven, eten wij in de praktijk van de Boom des Levens en zegent de Heere ons.
God geeft ons vandaag, op grond van onze dienstbaarheid aan Hem, Leven en alles wat daarbij
hoort. Het is het resultaat van onze onderwerping aan Hem.
Wij leven in het paradijs Gods, want wij zijn als wedergeboren nieuw schepsel gezet in de hemel.
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden ( onderwijs ) bewaren; en Zijn geboden zijn niet
zwaar.( Zijn Juk is zacht en Zijn Last is licht) 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;
en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof 5 Wie is het, die de wereld
overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 1 johannes 5
3 Zend Uw Licht en Uw Waarheid, dat die Mij leiden; dat zij Mij brengen tot den Berg Uwer
Heiligheid, en tot Uw woningen; psalm 43
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in
al de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. (!!)
johannes 16
42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
lukas 23

: 8 En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna:
Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
De gemeente Smyrna staat model voor de ná- Bijbelse tijd,
ongeveer het jaar 100 AC tot 313.
Het kenmerk van die periode is de vervolging van de gelovigen.
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Vervolging is eigenlijk te zacht uitgedrukt want het was een compleet uitroeien.
Het was de tijd dat Christenen letterlijk voor de leeuwen geworpen werden.
Keizer Constantijn maakte daar een einde aan en legde de
grondslag voor de Christelijke fase van het Romeinse Rijk.
Christen-vervolging is van alle tijden.
Zelfs door de kerk werden er tot na de reformatie Christenen vervolgd.
De Heere Jezus werd ook vervolgd en gedood om Zijn Geloof
maar Hij leeft !
Hij zegt tegen de vervolgde en gemartelde gelovigen;
‘Maak je geen zorgen, ondanks alle ellende en dood, Ik ben de Opgewekte’
Hiermee wil de Heere aan de Gemeente zeggen dat Hij, net als zij, de weg van lijden
kruisiging en dood gegaan is. Juist daardoor kan Hij met haar meevoelen.
In de brief aan Smyrna, vinden we geen enkele aanklacht of beschuldiging
van de Heere Jezus Christus.
15 Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest,
doch zonder zonde.hebreeën 4
‘Die dood geweest is, en weder levend is geworden’
De Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene uit de doden.
Hij is de Eerste en de Laatste. Hij was dood en is weer levend.
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is,
de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.kolossenzen 1
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij,
zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb
de sleutels der hel en des doods. openbaring 1
Smyrna = Spreekt over Mirre, als 1 van de bestanddelen van de Heilige Olie
= Spreekt over het balsemen en conserveren van gestorven lichamen
Spreekt over Goud, Wierook en Mirre ( Koning, Priester in Eeuwigheid )
= Spreekt over Mara, als bitterheid en lijden
Spreekt over leven na de dood. en dus over eeuwig Leven door wedergeboorte.
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben;
doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren,
daarom haat u de wereld. johannes 15
Het is nou eenmaal niet zo dat, als je de Heere dient, alles voor de wind zou gaan.
De duivel is de god dezer eeuw en de natuurlijke mens doet daar niet voor onder;
dus hoezo zouden wij een Hemel op aarde verwachten?
Onze wandel is in de Hemelen en wij zouden daarom de dingen zoeken
en bedenken die Boven zijn.
Hij heeft ons geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden Thuiskomst.
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17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer
uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die
men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk,
maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4
13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.1 johannes 3
16 Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen,
en oprecht gelijk de duiven.
17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in
hun synagogen zullen zij u geselen.
18 En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den
heidenen tot getuigenis.mattheus 10
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.
2 timotheus 3
Vanuit de Bijbel weten wij dat het juist Genade is om om Zijn Naam te lijden.
Dat het Genade is dat de Heere ‘je waardig acht om te lijden om Zijn Naam’.
En ‘lijden om Christus Wil’ en ‘smaadheid dragen om Christus Wil’,
kun je alleen leren wanneer je nog in het vlees en in de oude mens bent.
Dit lijden om Christus Wil, zal beloond worden want ons vlees en ons oude leven verzet
zich hier namelijk tegen. En als je dit oude lichaam en die oude mens niet meer hebt,
dan hoef je ook geen smaadheid, lijden, verzoeking etc. meer te ondergaan.
Maar dan kun je daar dus ook geen Loon voor ontvangen.
Tegenover dit lijden staat Loon, Kroon, Heerlijkheid, Zoonschap, Erfenis.
Het leven is een leerschool en wij hebben daarbij onze sterfelijke lichamen nodig.
28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een
bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God.
29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook
voor Hem te lijden;filippenzen 1
40 En zij gaven hem gehoor; en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geselden zij dezelve,
en geboden hun, dat zij niet zouden spreken in den Naam van Jezus; en lieten hen gaan.
41 Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig
geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.
42 En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te
verkondigen. handelingen 5
22 Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam
als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil.
23 Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den Hemel; want hun
vaders deden desgelijks den profeten.lukas 6
11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om
Mijnentwil.
12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de
profeten, die voor u geweest zijn. mattheus 5
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12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot
verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;
13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij
ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.
14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der
heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u
aangaat, Hij wordt verheerlijkt. 15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of
kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit;
16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen
dele. 1 petrus 4
Al wat uit God geboren is, overwint de wereld.
Dit is een grote Troost bij tegenslag, vervolging en haat in deze wereld.
Want in Hem zijn wij meer dan Overwinnaars.
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die
de wereld overwint, namelijk ons geloof.
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
1 johannes 5

: 9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen,
die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge (leerhuis) des satans.
De brieven zijn overdrachtelijk;
Men werd verdrukt en vervolgd, dat houdt je vanzelf arm.
Doch gij zijt rijk betekent; in geestelijke zin ‘rijk zijn’.
9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm
geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 2 korinthe 8
Lastering = belasten, iemand een last opleggen.
In de praktijk gaat het gewoonlijk over het opleggen van een juk, namelijk de Wet, via religie.
Dit komt van degenen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn.
Ook dat is overdrachtelijk.
Joden staan voor Wet en religie en regels en beperking.
Dit komt niet van de Heere Jezus Christus maar van de Satan ( synagoge des satans ).
Het gaat om degenen die beweerden dat men onder de Wet moest blijven leven.
Het leven onder de Wet was daarom een van de grootste bedreigingen voor de eerste
Christengemeenten. En ook nu zijn er vele Christenen die onder de Wet leven.
Iemand het juk der Wet opleggen, is iemand schuldgevoelens aanpraten en zodoende macht over
zijn geweten krijgen; macht uitoefenen om over die persoon te heersen.
Dat men aan geboden en regels moet voldoen om gerechtvaardigd te worden voor God;
Dit is de meest bedreigende prediking voor een leven uit Genade;
het staat lijnrecht tegenover het Evangelie. Helaas is dit fenomeen van alle tijden.
Wij worden niet gerechtvaardigd door de Wet maar uit geloof in de Heere Jezus Christus.
En wij zouden niet zélf werken maar Zijn Geest het Werk in en door ons laten bewerken.
Wij zijn uit Genade zalig geworden en niet uit werken der Wet.
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8 Want uit Genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u (niet door eigen werken,
niet door u zelf ) het is Gods gave;( Genade is een gave; Genade kent geen enkele verplichting,
anders is het geen Genade meer ) efeze 2
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het
juk der dienstbaarheid bevangen. galaten 5
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der
wet.romeinen 3
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot
rechtvaardigheid. romeinen 4 Ten tijde van Abraham bestond de Wet nog niet !
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de Wet, maar onder de Genade.
romeinen 6
Ze worden een synagoge des satans genoemd, want satan bedient zich van de Wet. De Wet bewerkt
zonde en daarmee de dood en degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel.
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments,
niet der letter ( = de Wet; Oude Testament ), maar des Geestes ( Heilige Geest; de Heere Jezus
Christus ) ; want de letter doodt,( afgesneden van God ) maar de Geest maakt levend.(
gerechtvaardigd voor de Levende God )
7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande ( = de Wet), en in stenen ( stenen
tafelen ) ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes
niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.2
korinthe 3
14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve
deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods
had, dat is, den duivel; 15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun
leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. hebreeën 2
God heeft de Wet gegeven om te demonstreren dat ieder Hem nodig heeft om te worden
gerechtvaardigd voor God. Om te demonstreren dat de Wet tot de dood en Hij naar het Leven leidt.
De Wet is een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken.( hebreeën 10 )
In de Wet kan men overdrachtelijk de Komst van de Heere Jezus Christus, de Messias zien.
De gehele Wet gaat namelijk over de Heere Jezus Christus.
Niemand kan de gehele Wet volbrengen, dat is onmogelijk.
Het is voor ons mensen onmogelijk om via de Wet gerechtvaardigd te worden;
om via de Wet wedergeboren te worden. Dit kan enkel en alleen door geloof.
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de
gehele Wet te doen.( als men 1 regel van de Wet wil volbrengen, moet men alles, de gehele Wet
volbrengen om gerechtvaardigd te worden. Dit is onmogelijk ) 4 Christus is u ijdel geworden, die
door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. 5 Want wij verwachten
door den Geest, uit het geloof, de hoop (= zekerheid) der rechtvaardigheid. galaten 5
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3 Want hetgeen der wet onmogelijk was dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn
Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het
vlees.4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar
naar den Geest. 5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest
zijn, bedenken, dat des Geestes is. 6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken
des Geestes is het leven en vrede; 7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God;
want het onderwerpt zich der Wet Gods niet; want het kan ook niet. romeinen 8
( waartoe de Wet niet in staat was, omdat zij door de menselijke natuur niet te volbrengen was,
heeft God Zijn Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; en zo heeft Hij met de zonde
afgerekend; Zodat in ons wordt volbracht wat de Wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet
meer beheerst door onze eigen natuur maar door de Geest, (de Goddelijke natuur). Wat onze eigen
natuur bedenkt leidt tot de dood maar wat de Geest bedenkt leidt naar leven en vrede met God.
Onze eigen wil staat vijandig tegenover God ( romeinen 3 ) want hij onderwerpt zich niet aan Zijn
Wet en kan dat ook niet.)
24 Zo dan, de Wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden
gerechtvaardigd worden. 25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den
tuchtmeester. 26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. galaten 3
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit
een vrouw, geworden onder de Wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen
zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. galaten 4
Wij zijn verlost van de Wet en staan in de Vrijheid.
Er is een groot verschil tussen religie (godsdienstig zijn) en geloof.
Religieuzen leven onder de Wet;
er komt een oordeel over degene die de regels overtreedt.
Gelovigen leven bewust uit de Genade en staan daarmee in de Vrijheid.
Alle religie is satanisch; het houdt de mensen weg bij de Heere Jezus Christus en doet de mens
vertrouwen op zichzelf. Zij denken dat zij op eigen kracht gerechtvaardigd kunnen worden
( een plaatsje in de Hemel verdienen ) door de regels van de Wet te volbrengen.
Ze denken dat ze het zélf beter weten en wijzen graag naar anderen.
Maar Zijn Kracht wordt in onze zwakheid volbracht. (2 Korinthe 12:9)
Geloof is vertrouwen op de Heere in plaats van op jezelf, geloof is leven uit Genade.
Deze Vrijheid is best eng want we kunnen in principe alles doen zonder het Eeuwige Leven te
verspelen. We moeten onszelf beperken in plaats van de regels.
Wij moeten zélf verantwoording nemen en kunnen ons achter niets en niemand verschuilen.
Dat hoort bij volwassen worden; zélf beslissingen nemen zonder dat iemand je aan de hand
meeneemt. Zélf de weg van Kind van God naar Zoon van God bewandelen;
dat kan alleen in Zijn Licht. Daarvoor hebben we de Kandelaar nodig.
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met
het juk der dienstbaarheid ( Wet ) bevangen. 2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat
Christus u niet nut zal zijn. 3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat
hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.( als men 1 regel van de Wet wil volbrengen, moet
men alles, de gehele Wet volbrengen om gerechtvaardigd te worden. Dit is onmogelijk )
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade
vervallen. 5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop (= zekerheid) der
rechtvaardigheid. galaten 5
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23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. 1 korinthe 10

:10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien
dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
De Heere bemoedigt hier de vervolgde en gemartelde Christenen; Hij stelt een Beloning in het
vooruitzicht voor degenen die trouw zullen blijven aan Zijn Woord en geen concessies doen aan de
wereld. Al zal de wereld hen doden; Hij zal hen geven de Kroon des levens.
11 Vreest niet voor het aangezicht des konings van Babel, voor wiens aangezicht gij vreest;
vreest niet voor hem, spreekt de HEERE; want Ik zal met u zijn, om u te behouden en u van zijn
hand te redden. jeremia 42
22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde,
die zal zalig worden. mattheus 10
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.mattheus 28
Vreest niet.
Bij vervolging, verzoeking en verdrukking kan men alleen staande blijven met
de Wapenrusting Gods. Hij heeft de Belofte gegeven dat niets ons kan scheiden van Hem.
Hoe donker het leven in de wereld ook is, Zijn Licht blijft ons verlichten.
Vrees niet want wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Zijt getrouw tot den dood; de oproep om staande te blijven in elke verzoeking
zodat de Heere ons kan laten delen in Zijn Heerlijkheid, Loon, Troon, Erfenis,
Kroon (des levens). Vertrouw op Hem en blijf trouw aan Zijn Woord.
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des
duivels. ( Ziet, de duivel zal van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt )
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht.c13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt
wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.efeze 6
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging,
of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden
wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. romeinen 8
17 Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worde, laat ons hen scherpelijk
dreigen, dat zij niet meer tot enig mens in dezen Naam spreken. 18 En als zij hen geroepen hadden,
zeiden zij hun aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren, in den Naam van Jezus.
19 Maar Petrus en Johannes, antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij, of het recht is voor God,
ulieden meer te horen dan God. 20 Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en
gehoord hebben. handelingen 4
18

‘Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt;
en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen’
De duivel is dezelfde als Satan uit het vorige vers. ‘Enigen’ staat schuingedrukt en staat dus
niet in de grondtekst maar is door de vertalers tussengevoegd.
‘Tien dagen’ verdrukking is nog wel door te komen, klinkt niet heel ernstig.
Maar ook dit is overdrachtelijk en niet letterlijk bedoeld.
Het gaat niet over 10 kalenderdagen.
Aangezien het profetische brieven zijn, kunnen wij achteraf vaststellen dat na
de apostolische tijd de Christenvervolgingen nog intensiever werden.
In de kerkgeschiedenis-boeken ( ongewijde geschiedenis ) kunnen we lezen
over 10 perioden, 10 vlagen van Christenvervolgingen.
Het was niet continu maar vaak bij nieuwe keizers kwam er weer een periode
van vervolging. Dit ging door tot keizer Constantijn in 313 het Christendom tot
Staatsgodsdienst maakte.
Een verschrikking voor het gehele Christendom; eenwording van Kerk en staat.
Het Geestelijke kan niet verenigd worden met het wereldse.Kerkvorst; Kerk en vorst gaan niet
samen. Dit is maar aan Eén gegeven;
onze Heere Jezus Christus, Koning in Eeuwigheid, onze Vredevorst.
Constantijn voegde het Christendom toe aan de Griekse en Latijnse erfenis die
de cultuur van het Romeinse rijk had gevormd.
Daarmee stond Constantijn de Grote aan de basis van de Rooms katholieke kerk.
Een knap staaltje duivels werk.
Pas sinds ongeveer 120 jaar is kerk en staat in Nederland gescheiden.

10 perioden van grote vervolgingen van het Christendom:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nero
Domitianus
Trajanus
Hadrianus
Septimus Serverus
Maximin
Decius
Valerianus
Aurelianus
Diocletianus

54-68
81-96
98-117
117-138
193-211
235-238
249-251
254-260
270-275
284-305

Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de
gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien
dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
Christen-vervolging is van alle tijden.
Ook in deze tegenwoordige tijd worden vele Christenen vervolgd en gedood.
Kijk naar Irak en vele andere (Islamitische) landen.
Ook in landen als Noord Korea worden Christenen uit de maatschappij verwijderd.
Zoals de Heere Jezus Zelf als eerste vervolgd en gedood werd om Zijn Geloof in Gods Woord.

19

Het Machtige Woord van God (= 10), heeft Zich tot op heden verborgen in de Hemel;
en laat het toe, dat Zijn dienstknechten gevangen genomen, vervolgd, gemarteld,
en gekruisigd, en gedood worden. Deze verzoeking wordt door de Heere tot beproeving gemaakt in
de hoop dat Hij de Kroon des levens op de hoofden kan zetten van degenen die getrouw zijn
gebleven; als bekroning van een leven uit geloof. De Heere Zélf verzoekt niemand.
2 Maar, hoewel wij te voren geleden hadden, en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet,
te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onzen God, om het Evangelie van
God tot u te spreken in veel strijds. 3 Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit
onreinigheid, noch met bedrog; 4 Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het
Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die
onze harten beproeft. 1 thessalonicenzen 2
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht
worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. jakobus 1
8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
handelingen 1

:11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.
vers 8;
Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
vers 10;
Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
vers11;
Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden
Zijt getrouw tot den dood en Ik zal u geven de kroon des levens. ( vers 10 )
Die overwint ( = die getrouw tot den dood is ) zal van de tweede dood
niet beschadigd worden / geen schade lijden maar de kroon des levens krijgen.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
( = Kroon des Levens ) 15 Zo iemands werk zal verbrand worden,
die zal schade lijden ( = naakt komen te staan ) maar zelf zal hij behouden worden,
doch alzo als door vuur. 1 korinthe 3
3 Zo wij ook bekleed ( = Kroon des Levens )en
niet naakt zullen gevonden worden.( = niet beschadigd worden / geen schade lijden )
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn ( aardse tijdelijke, stoffelijke lichaam ),
zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden,
opdat het sterfelijke van het leven ( = tweede dood ) verslonden worde.
2 korinthe 5
De brief aan Smyrna gaat over vervolgingen die vaak leidden tot de dood.
De Heere laat in versen 8,10 en 11 aan Smyrna het ‘principe van de Gemeente’ zien.
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‘Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden’
‘Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt’
De Geest heeft de Heere Jezus Christus Die voor ons gestorven is, weer doen opstaan.
Met de dood van de Schepper was heel de schepping dood.(onze eerste dood )
Door onze wedergeboorte zijn wij mét Hem mee opgestaan uit de dood;
zijn wij in Hem Eerstelingen van de nieuwe schepping en hebben wij
Eeuwig Leven ontvangen.
Door het geloof ( wedergeboorte ) in de Heere Jezus Christus zal ons lichamelijk sterven
(onze tweede dood ) slechts een overgang zijn, en geen dood.
Want het verderfelijke moet de onverderfelijkheid aandoen.
Wanneer wij de Heere en Zijn Woord trouw zijn tot aan ons lichamelijk sterven;
(Wij sterven,als proces, weliswaar alle dagen naar de oude mens), maar zullen Heerlijkheid
( Troon, Loon, Erfenis, Zoonschap ) ontvangen door Zijn werk in ons.
Dan zullen wij als wij ‘doodgaan’ geen schade lijden, niet naakt komen te staan.
Dan zullen wij van den tweeden dood niet beschadigd worden.
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt
zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven ( eerste dood ), door den doop in den dood, opdat,
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in
nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in
de gelijkmaking Zijns doods ( eerste dood ), zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking
Zijner opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is ( eerste dood ),
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 7 Want die
gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn
(eerste dood ) (of wij waren feitelijk al dood door de zonden en de misdaden), zo geloven wij, dat
wij ook met Hem zullen leven;( eeuwig Opstandingsleven ) 9 Wetende, dat Christus, opgewekt
zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. 10 Want dat Hij gestorven
is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.11 Alzo ook
gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus
Jezus, onzen Heere.romeinen 6
51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal
den dood niet zien in der eeuwigheid. johannes 8 ook al ‘sterven’ wij nog lichamelijk,
dat is enkel het breken van het aarden vat; de opgebouwde Heerlijkheid wordt zichtbaar.
Het verderfelijke zal de onverderfelijkheid aandoen. Het stoffelijke wordt geestelijk.
8 Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben;
maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;
9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar
naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der
eeuwen; 10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus,
Die den dood heeft te niet gedaan (de dood is wat ons betreft niet meer, en is verslonden tot
overwinning) ; de tweede dood is slechts ons stoffelijk lichaam wat wij afleggen. Dan zal blijken
hoeveel Heerlijkheid zichtbaar wordt; hoeveel de Heere Zijn Werk in ons heeft mogen volbrengen;
of wij de Kroon des Levens ontvangen. De Kroon die wij kunnen verdienen gedurende ons aardse
leven ) en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie
;2 timotheus 1
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De Kroon des levens, als de bekroning van een leven uit geloof, is weggelegd voor allen
die trouw zijn aan het Woord van God;
die hun eigen ( oude ) leven willen verliezen om Christus wil;
die om Zijnentwil smaadheid willen lijden;
En die het sterven naar de oude mens zien als een gewin.
Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden

:12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is:
Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp Zwaard heeft:
Pergamus = Per- Gamus ; zwaar huwelijk Per= zwaar Gamus= huwelijk
Pergamus = Hoge Burcht; Hoogte; Verhevenheid; Verheffing
Het Hooggerechtshof was daar gevestigd
Het woord perkament is ontleend aan Pergamus;
daarop kun je de geschiedenis schrijven (maar ook herschrijven of vervalsen)
Stad met velerlei tempels van afgoden die daar aanbeden werden.
Met in bijzonderheid die van Asklepius der geneeskunde, met als afbeelding
een slang (Esculaap)
= Zwaar huwelijk; Zware Maaltijd
De gemeenschap met de Heere wordt in Pergamus zwaar op de proef gesteld

vanaf 313 AC- 600 AC
De Gemeente Pergamus beschrijft de periode dat er een zwaar huwelijk ontstond tussen
kerk en staat. Kerk en staat werden namelijk samengevoegd.
Een ‘zwaar’ huwelijk omdat het niet kan; kerk en staat samen.
Dat is bezwaarlijk; moeizaam, levert problemen op.
De kerk kan en mag niet staan onder ‘wereldlijk gezag’.
Het Christendom werd verbonden (Gamus; een huwelijk is een verbintenis) aan de wereld
maar hoort daar helemaal niet thuis.
Wij zijn juist getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld, deze macht der duisternis
en overgezet in Zijn Hemels Koninkrijk.
De wereld haat gelovigen. De duivel is de god dezer eeuw.
Dus moeten er concessies worden gedaan.
Dat is niet de bedoeling; om zaken uit het Woord van God weg te strepen of toe te voegen.
Pergamus is overdrachtelijk ook ‘Rome’.
16 Of weet gij niet, dat die de hoer (= niet trouw aan de Man maar aan de vleselijke begeerten van
de wereld ) aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen.
17 Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.1 korinthe 6
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God
zij. romeinen 12
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.johannes 15

22

14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet
zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
johannes 17
‘Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp Zwaard heeft’
Het tweesnijdend scherp Zwaard, zagen we ook in hoofdstuk 1;
‘uit Zijn Mond ging een tweesnijdend scherp Zwaard ‘;
Het is een beeld van het Woord van God. Dat Woord dat spreekt en oordeelt.
Alleen Hij heeft dat Zwaard en niet de staat en niet de Kerk.
Het is Zijn Woord en niet van de mensen.
De Romeinse kerk stond onder gezag van de Romeinse Keizer.
Dus de kerk van Rome maar geplaatst onder de Keizer.
Dit had niks meer met geloof te maken.
Het Christendom was een staatsgodsdienst geworden;
je moest gewoon aan allerlei regels voldoen.
Levens onder regels is leven onder de Wet.
Sinds Constantijn was niet het Woord, de Bijbel, doorslaggevend
maar het woord van de Keizer en later had de leer van de Kerk het voor het zeggen.
Maar het Woord, het Zwaard, gaat alleen van Hem uit.
God heeft Zijn Woord van Boven naar beneden geschreven.
De troon van Rome werd later de troon van de Paus.
Zo kon het gebeuren dat een Paus de Keizer kroonde.
Een zwaar huwelijk dat van beiden kanten kwam.
Maar wij weten dat er maar Eén op de Troon zit.
Vanaf Zijn Opstanding en Hemelvaart is dat de Heere Jezus Christus.
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt
heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het Woord Zijner Kracht, nadat Hij de reinigmaking
onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand
der Majesteit in de hoogste hemelen;
hebreeën 1
1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester,
Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen:hebreeën 8
In de dagen van Pergamus werden kerk en staat één.
Vóór die tijd was het Christendom een vervolgde godsdienst.
Vanaf de ‘bekering’ van Constantijn werd het Christendom staatsgodsdienst en was het helemaal in.
Het was zelfs modieus om Christen te zijn; het was eigenlijk verplicht.
Die verandering was een zware slag voor de kerk die de kerk als zodanig nooit meer te boven
gekomen is. De kerk werd ingepakt om tot de wereldgodsdienst van die dagen gemaakt te worden.
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:13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn
Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn
getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.
Gelukkig waren er ook toen nog steeds getrouwe gelovigen in Christus;
deze zijn er altijd geweest; die Zijn Geloof en Woord niet verloochenden.
Die mensen hebben de kerkgeschiedenis niet bepaald en komen er dus niet in voor.
Behalve een enkeling.
Er zijn gelovigen, in alle perioden, die zich niks aantrekken van de kerkelijke leer en kerkelijke
inzettingen. Hier laat de Heere Zich dan ook positief over uit.
De wereldse kerk bouwt aan een organisatie, een instituut, maar de ware gelovigen
laten zichzelf als levende stenen bouwen tot een Geestelijk Huis, tot een Heilig Priesterdom.
Met andere woorden; wij zouden de opbouw der Gemeente geheel aan de Heere Jezus Christus,
het Hoofd overlaten. Het Werk geschiedt door Zijn Geest en niet door het werk van mensenhanden.
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels
en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 25 En wordt ook
van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem,
en alle dingen geeft; handelingen 17
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
1 petrus 2
6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het Woord des HEEREN tot Zerubbabel,
zeggende: Niet door kracht nochdoor geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt
de HEERE der heirscharen. zacharia 4
‘waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is’
In Pergamus stond een altaar dat gebouwd was om de oppergod Zeus (bij de Romeinen; Jupiter)
te aanbidden. Het staat nu in een museum in Berlijn. Zeus is een beeld van de Satan.
De Satan heeft zijn troon in de wereld; hij is de god dezer eeuw (aion).
De wereld wordt bestuurd door Satan en de wereld kenmerkt zich dan ook door verdeeldheid.
Satan heeft er mede voor gezorgd dat staat en kerk tot één werden;
dat geloof religie is geworden. Satan zorgt voor verwarring.
Duivel = Diabolos = de dooreenwerper; degene die alles door elkaar gooit, verwarring zaait
Dia = doorheen Bolos = Ballo = werpen
De Heere Jezus Christus heeft door Zijn dood en Opstanding de mens bekwaam
gemaakt om de levende God te kunnen dienen.
De duivel, Satan, doet alles om de mens onbekwaam te maken voor zijn dienst aan God.
Hij zaait per definitie verwarring en chaos. Net zoals met de kerk gebeurd is.
Hij zal altijd proberen de mens af te houden van het Woord van God.
Hij wil de gelovigen onklaar maken voor de Gemeeente.
En zolang mensen bezig zijn met de werken der Wet, of met afgoden, worden zij bij de
Heere Jezus Christus en een leven uit Genade weggehouden.
De duivel staat aan de basis van elke afgoderij. Dit is begonnen in Babel.
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44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een
mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid
is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en
de vader derzelve leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. johannes 8
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw,
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 1 petrus 5
Het Christendom werd dus een wereldgodsdienst en dat zorgde ervoor dat de Christenvervolgingen
stopten. Velen lieten zich dopen maar waren niet werkelijk bekeerd. Dit lijkt heel positief.
Maar schijn bedriegt. Zij stelden zich onder de bescherming van de keizer en daarmee onder
gezag van de wereld. Want doordat de staat vanaf dat moment bepaalde wat voor ‘Christendom’
moest doorgaan en wat niet, werd het geloof in Christus Jezus gelijkvormig aan de wereld.
Het ‘huwelijk’ tussen kerk en staat was voorheen voor onmogelijk gehouden.
Voor de ware gelovigen was dit dan ook erg zwaar.
De duivel is hier heel goed in; om nét naast de Waarheid te lopen.
Dit kan hij zo goed dat de wereld inmiddels alle afgoden onder één noemer ‘god’ plaatst.
Alsof Allah en Boeddha en Brahma-Vishnoe en Shiva dezelfden zijn als de Heere Jezus Christus.
Een grotere belediging kan er niet zijn. Maar de Heere heeft het laatste Woord.
Tot op heden houdt de Heere Zich verborgen voor de wereld.
En hoewel satan bij de dood en Opstanding van de Heere is overwonnen, gedoogt Hij hem.
Wij hebben geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen de duivel en zijn trawanten.
Daarom is het zaak om de Wapenrusting Gods aan te doen en stevig te blijven staan in Zijn Woord.
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des
duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht. efeze 6
‘en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas,
Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont’
Het is ook hier de bedoeling dat we naar de overdrachtelijke en symbolische betekenis
van de naam kijken. anti= in plaats van , pas= vader ( of; mens )
Hier wordt Antipas als getrouwe getuige genoemd; welke gedood is in Pergamus.
Antipas zou bisschop geweest zijn van Pergamum, hoewel er geen echte bronnen zijn die dat
aangeven en zijn naam enkel vermeld staat in het Bijbelboek Openbaring.
Hij zou volgens overleveringen binnen de Oosterse kerk gestorven zijn op hoge leeftijd
als martelaar onder keizer Domitianus en werd daarbij levend geroosterd opgesloten
in een koperen stier. (!! koper; reiniging, oordeel en verzoening,Stier; Koploper, het Woord vd
Levende God in Wie Vruchtbaarheid en Leven is )
Wie die getrouwe Getuige is, staat in Openbaring 1 en 3;
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen
heeft in Zijn bloed.openbaring 1
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14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en
waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: openbaring 3
13 De Farizeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelven; Uw getuigenis is niet waarachtig.
14 Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is nochtans Mijn
getuigenis waarachtig; want Ik weet, van waar Ik gekomen ben, en waar Ik heenga; maar gijlieden
weet niet, van waar Ik kom, en waar Ik heenga.johannes 8
De Heere Jezus Christus is de Zoon van God; alleen Hij kwam in de plaats van Zijn Vader.
( = Antipas ) Aangezien de Vader onzienlijk is, is de Heere Jezus Christus het Uitgedrukte Beeld en
het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid. Als God Zich laat zien, ziet men de Heere Jezus Christus
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens
gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.1 timotheus 6
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 2 Welken Hij gesteld heeft
tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking
onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit
in de hoogste hemelen;hebreeën 1
Als men tot God de Vader wil komen en Hem wil zien, zal dat geschieden via ‘Antipas’.
Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. johannes 14:6
Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; johannes 14:9
De Heere Zélf zegt dat Antipas is gedood in Pergamus.
Op symbolische wijze staat er heel veel in dit vers.
In dit vers staat, in het kort, het gehele Evangelie !
en gij houdt Mijn Naam (de Heere Jezus Christus), en hebt Mijn geloof
(dat Jezus is Dé Opgestane Christus) niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas,
(Jezus kwam in plaats van de Vader )Mijn getrouwe getuige was,(Ik ben het Die van Mijzelven
getuig en de Vader Die mij gezonden heeft, getuigt van Mij) welke gedood is bij ulieden (en ten
derden dage wederopgestaan), daar de satan woont.
36 Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader
gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de
Vader gezonden heeft. 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd.
Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. johannes 5
18 Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.
johannes 8
Dit is de uitbeelding van het Evangelie van Christus;
namelijk dat Jezus werd gezonden door de Vader, stierf en is Opgestaan uit de dood.
Het is de Bijbelse prediking van het Evangelie dat gedood werd na 313,
omdat Kerk en staat een huwelijk aangingen en daar het Christendom ( religie) uit voortkwam.
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anti= in plaats van , pas= vader ( of; mens )
Als we Antipas vertalen met ; in de plaats van de mens, klopt het ook.
De Bijbelse prediking komt in plaats van de mens; in plaats van menselijke leringen en filosofieën.
De Bijbelse prediking is niet bedoeld om de ( natuurlijke ) mens op te bouwen of er een beter
persoon van te maken. De Bijbelse lering is dat de mens gestorven is en dood voor God; als een
mens tot geloof komt wordt hij wedergeboren en komt er een nieuwe mens in plaats van ( ‘anti’)
de oude mens ( ‘pas’). En die Bijbelse prediking werd de nek om gedraaid vanaf Constantijn de
Grote. ‘daar de Satan woont’; Dit alles onder invloed van de duivel.
Het Christendom draait hedentendage nog steeds om de oude mens en de oude schepping;
de duivel is uit op verbetering van de natuurlijke, oude mens. God is echter uit op vervanging
van de oude mens, op wedergeboorte. Het zou de bedoeling zijn dat we ons menselijk denken en
wijsheid, wetenschap en filosofie vervangen door Zijn Waarheid. Dat ons denken vernieuwd wordt.
Een leven uit geloof in plaats van religie. Dus hoewel wij nog in het ( zondige ) vlees verblijven,
zouden we geestelijk leven als nieuwe mens in Christus; naar Zijn Wil gebaard door het Woord der
Waarheid. Het is Zijn Leven Brengend Woord, Zijn Levende Woord. Dus hoewel wij mensen zijn in
het vlees, zouden we leven naar God in den Geest. Want daarop worden wij beoordeeld. Nog in het
vlees zijnde worden wij beoordeeld in hoeverre wij de nieuwe mens in Christus de ruimte geven.
6 Want daartoe is ook den doden ( voordat wij wedergeboren waren, waren wij dood voor God door
zonden en misdaden) het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden
naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest. 1 petrus 4
In hoeverre wij onszelf ( de oude mens) voor dood houden en Christus laten leven in ons.
30 Hij moet wassen, maar ik minder worden. johannes 3
Het leven van de Heere Jezus Christus, het nieuwe leven, zou groeien en volgroeien en dat houdt
dan in dat ik, het oude leven, de oude natuurlijke mens minder wordt.
Het Nieuwe Leven groeit ten koste van (in de plaats van= anti ) de oude mens.
20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen
ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en
Zichzelven voor mij overgegeven heeft. galaten 2
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht ( opstandingsleven van de
Heere Jezus Christus ) wordt in zwakheid ( de oude mens negeren ) volbracht. Zo zal ik dan veel
liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 10 Daarom heb ik een
welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om
Christus' wil; want als ik (de oude mens in het vlees) zwak ben, dan ben ik ( de nieuwe mens in
Christus ) machtig.2 korinthe 12
Wanneer we onze oude mens ‘zwak’ laten zijn, kunnen wij makkelijker de ‘nieuwe mens aandoen’.
Wij zouden onze levenswandel van de oude mens opgeven en onze geest en ons denken
voortdurend laten vernieuwen door Zijn Opstandingskracht.
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven
wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest
uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware
rechtvaardigheid en heiligheid. efeze 4
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10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld
Desgenen, Die hem geschapen heeft; kolossenzen 3
Zijn Kracht is machtig meer te doen dan wij kunnen bidden of denken
De Heilige Geest heeft een overweldigende Kracht; maar alleen als wij Die toelaten.
Wij zouden zelfs vervuld kunnen worden tot al de Volheid Gods !!
De duivel wil dit, koste wat kost, verhinderen.
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al
de Volheid Gods. 20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij
bidden of denken, naar de Kracht, die in ons werkt, 21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de
Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. efeze 3

: 14 Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaam houden,
die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden
afgodenoffer eten en hoereren.
‘de lering van Balaam’
De Heere laat in dit vers weten wat níet goed gegaan is in deze periode van de kerkgeschiedenis.
Namelijk dat er aanhangers zijn van de leer van Bileam.
Bala-am ( Grieks ) = Bileam ( Hebreeuws ) = mulb = Bel Am = IJdel Volk
Bileam was een valse profeet, hij profeteerde voor geld.
Bileam zei tegen Balak, de koning van Moab en vijand van Israël, dat als hij het Volk Israël
wilde verslaan, hij zijn volk met dat van Israël moest vermengen.
De lering van Bala-am hield in :laat de kinderen van het Volk Israël, trouwen met de
kinderen van het Volk Moab. Dan krijgen jouw filosofieën en ideeën vanzelf invloed in Israël.
( zoals de Islamieten allemaal zeer veel kinderen krijgen in Nederland )
Ze kunnen dan niet meer goed onderscheid maken.
Het onderscheid tussen God en afgod wordt dan steeds moeilijker.
En dat is precies wat er gebeurde in de dagen van Pergamus .
De Christenen moesten zich aanpassen aan de wereld, aan het Romeinse rijk.
Romeinen werden zogenaamd christenen en christenen waren Romeinen en samen runden
ze het Rijk onder leiding van de zogenaamd christelijke leider Constantijn (deze liet overigens
zijn vrouw en oudste zoon doden ). Dan ontstaat er vanzelf verwarring ( diabolos ).
Het gevolg was dan ook dat je geen onderscheid meer kon maken tussen het grote wereldrijk
(onder leiding van de duivel) en het Rijk van Christus.
Die verwarring bestaat nog steeds in de Rooms-katholieke kerk.
De paus is staatshoofd van Vaticaanstad. De paus is volgens de Rooms-katholieke Kerk de
opvolger van Petrus en de leider van de gehele christelijke kerk wereldwijd.
Bovendien wordt hij gezien als de plaatsbekleder van Christus op aarde.
Hij verenigt in zijn persoon de hoogste geestelijke macht, dit wil zeggen het
hoogste leergezag, de opperste wetgevende en rechterlijke macht (!!) binnen de
wereldwijde Rooms katholieke kerk. Aan de ene kant religieus en godsdienstig en aan de andere
kant een wereldsysteem met wereldse macht. In het verleden nog meer dan nu.
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‘opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren’
De leer van Bileam is de zaken met elkaar verwarren en er één grote brei van
maken, dan neemt de vijand vanzelf de macht over.
afgodenoffer eten = gemeenschap hebben met afgodische leringen, deelhebben aan het
leven onder een afgod. Gemeenschap hebben met een andere god dan de eigen God.
hoereren = een andere man dan de eigen Man aanhangen, met een andere man dan met de eigen
Man in gemeenschap leven. De leiding van de eigen Man negeren.
5 Gij slechten! verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten! verstaat met het hart.
6 Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken, en de opening Mijner lippen zal enkel billijkheid
zijn. 7 Want Mijn Gehemelte zal de Waarheid bedachtelijk uitspreken, en de goddeloosheid is Mijn
Lippen een gruwel. 8 Al de redenen Mijns monds zijn in gerechtigheid; er is niets verdraaids, noch
verkeerds in. 9 Zij zijn alle recht voor dengene, die verstandig is, en rechtmatig voor degenen, die
wetenschap vinden. 10 Neemt Mijn tucht aan, en niet zilver, en wetenschap, meer dan het
uitgelezen uitgegraven goud. spreuken 8

:15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; hetwelk Ik haat.
Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke Ik ook haat.vers 6
In dit vers 15 is er geen sprake meer van de werken van de Nikolaieten,
maar is de ingevoerde en algemeen aanvaarde leer van de Nikolaieten een feit.
6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus
geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is ( Paulus zegt
dat er maar 1 Evangelie is ); maar er zijn sommigen, die u ontroeren ( van je stuk afbrengen; in
verwarring maken ), en het Evangelie van Christus willen verkeren.( = verdraaien )
8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten
hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg
ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt,
die zij vervloekt. 10 Want predik ik nu de mensen, of God ( predik ik voor de mensen of voor God ?
vraagt Paulus )? Of zoek ik mensen te behagen?( Of wil ik mensen tevreden stellen ?) Want indien
ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.( als ik de mensen tevreden zou
willen houden dan was ik geen dienstknecht van Christus ) 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat
het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.( het Evangelie wat ik
verkondigde kwam rechtstreeks van God ) galaten 1
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij
den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.
21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen. 1 johannes 5
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon
mogen ontvangen. 9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God
niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.
10 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot
hem niet: Zijt gegroet. 2 johannes
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‘de lering der Nikolaieten’
Nikolaieten = Nikao = macht hebben,overwinning Laos = volk
Bij democratie heeft het volk de macht. Bij democratie is het zo dat de meeste stemmen gelden.
Deze lering der Nikolaieten slaat op de macht van de geestelijkheid.
Er wordt democratisch gestemd over kerkelijke leerstukken en zij kiest democratisch een hoofd.
De kerk werd geregeerd door een systeem van machthebbers en ambtenaren.
Ze hadden vaak geen idee waar het over ging maar waren wél aan de macht.
Sommige bisschoppen waren door de keizer zelf aangesteld.
Het concilie van Nicea, is één van de belangrijkste gebeurtenissen uit de kerk- en
dogmageschiedenis. Een dogma is een leerstelling of voorschrift.
Het was de eerste keer dat er door middel van een vergadering een scheidslijn werd getrokken
tussen juiste en onjuiste theologie, die gold voor de hele kerk. Bovendien is het concilie van Nicea
het eerste voorbeeld van actieve bemoeienis van wereldlijke heersers met een intern-kerkelijke
kwestie. Hieruit vloeide ook de geloofsbelijdenis van Nicea.
Over tal van zaken werd gestemd. Zij bepaalden de Waarheid. Dat is toch onmogelijk!
De Waarheid wordt door God bepaald; daar valt niet over te discussiëren of te stemmen.
Zijn Woord staat vast. Dat is wat we zouden leren uit de lering der Nikolaieten.
Want de Heere haat dit.
1 Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem Mijn Leer ter oren; neigt ulieder oor tot de
Redenen Mijns Monds. psalm 78
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met
allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te
brengen; 15 Maar de Waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die
het Hoofd is, namelijk Christus; efeze 4
15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt,
die het Woord der Waarheid recht snijdt. 16 Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want
zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. 17 En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker;
onder welke is Hymeneüs en Filetus; 2 timotheus 2

:16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het
Zwaard Mijns monds.
Zwaard Mijns Monds = het Woord van God; Alles door God gesproken
De Heere zegt hier wat er gaat gebeuren met de ‘leugenaars, verleiders en ijdelsprekers’.
Hij zal hen bestrijden met het Woord. Degenen die Hem verwerpen en Zijn Woorden niet ontvangen
zullen geoordeeld worden door het Woord dat Christus gesproken heeft
47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet;
want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.
48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het Woord,
( het Zwaard ) dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage. johannes 12
10 Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij,
Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God! 11 Mijn schild is bij God, Die de oprechten van
hart behoudt. 12 God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.
13 Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten (= scherpen);
Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid. psalm 7
30

:17 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven
een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand
kent, dan die hem ontvangt.
Het zijn ‘geestelijke oren’ die geopend zouden zijn voor de Stem, het Woord van God
21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.
romeinen 12
4 Want al wat uit God geboren is ( ieder die wedergeboren is ), overwint de wereld;
en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
1 johannes 5
Die overwint is degene die standvastig in Zijn Woord blijft staan;
dat is degene die zich niet met alle wind der leer heen en weer laat slingeren en zich ook niet als
een golf door de wind omhoog en weer omlaag laat gooien.
Het is degene die niet dubbelhartig is maar zich geheel overgeeft aan Hem, Die het Leven geeft.
Het gaat over het Overwinnings leven, het Opstandingsleven.
Leven vanuit deze Overwinning, in ons praktische leven van alle dag;
de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen.
Dat wij net als de Heere Jezus blijven zien op het Loon dat wij zouden ontvangen op grond
van Zijn Overwinning, door een leven uit geloof alleen.
Die overwint is degene die met de Wapenrusting Gods de boze pareert.
Dat zal de Heere ons vergoeden; dat Hij in en door ons mocht werken.
Dan zullen wij ontvangen; Loon, Kroon, Erfenis, Heerlijkheid, Zoonschap,
Dan zullen wij te eten krijgen van het verborgen Manna; dan zullen wij gemeenschap hebben aan
Zijn Heerlijkheid. Zijn Heerlijkheid in ons, Die nu nog niet zichtbaar is voor ons, dus verborgen,
maar geopenbaard zal worden voor de Rechterstoel.
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar
wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien,
gelijk Hij is. 1johannes 3
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. kolossenzen 3
Manna is een beeld van het Woord van God.
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het
brood uit den hemel te eten. 32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft
u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren,
en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. johannes 6
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Het Ware Brood is het Leven van de Zoon des mensen.
Dit Brood zal na Zijn Opstanding op Aarde nederdalen.
En wanneer men van dit Brood zal eten, zal men in der eeuwigheid
niet meer hongeren en dorsten = Niet meer sterven.
Levende Brood = Levend makend Brood
= Levend makende Geest
= Leven brengend Woord
Voor de wereld blijft dit Woord verborgen.
De wereld heeft ander voedsel waarmee zij zich voedt..
en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven,
welken niemand kent, dan die hem ontvangt.
In de Bijbel komt het woord ‘keursteen’ nog een keer voor ( hand.26:10 ) maar daar is het vertaald
met ‘stem’. In de zin van; ik gaf mijn stem aan, ik keurde goed; ik gaf mijn goedkeuring
In de oudheid liet de kleur van een keursteen zien of iemand zijn stem voor of tegen een persoon
uitbracht. Het zou ook een steen zijn waarmee het goudgehalte bepaald kan worden.
Wat het ook precies is, een keursteen is in ieder geval een ‘toetssteen’;
er wordt iets mee getoetst oftewel gekeurd. Een keursteen geeft onderscheiding.
Wit is de uitbeelding van nieuw leven en of van priesterschap
Dit wijst ernaar dat de Heere Jezus Christus de KeurSteen en tevens de KeurMeester is.
De Heere Jezus Christus zal ons bij de Rechterstoel beoordelen op hetgeen Hij in ons
heeft mogen bewerkstelligen. Hij beoordeelt in hoeverre wij Zijn Nieuwe Opstandingsleven
geleefd hebben. Hij is Degene Die beoordeelt in hoeverre wij ons als priesters in Zijn Dienst
hebben gesteld. En naar deze beoordeling ontvangen wij een nieuwe naam.
Deze naam laat zien in hoeverre wij trouw waren aan de Heere.
Het is een soort ‘lintje’.
Die nieuwe naam wordt gekoppeld aan Loon of een Erfenis
Die witte keursteen die wij zullen ontvangen, met onze nieuwe naam erop, is de uitbeelding van
Loon, Kroon, Erfenis, Heerlijkheid, Zoonschap dat wij van God ontvangen, op grond van geloof.
Wij zullen die nieuwe Naam ontvangen in de Hemel bij de Rechterstoel.
Maar in de Bijbel staan voorbeelden van gelovigen die op basis van wat zij uit geloof gedaan
hebben, hier reeds een andere naam ontvingen van de Heere.
Tevens een beeld van onze nieuwe naam straks.
Abram werd Abraham; Sarai werd Sarah; Salomo werd Jedidja; Simon werd Simon Petrus
Saulus werd Paulus; Jacob werd Israël; Jezus werd Christus
‘welken niemand kent, dan die hem ontvangt’
Dit wil niet zeggen dat anderen onze naam niet meer zullen weten of niet meer zullen weten wie
wij zijn. Hier staat dat deze nieuwe naam alleen behoort bij degene die deze naam van de
Heere ontvangt. Deze naam zal uitdrukken wat iemand is, zijn reputatie, zijn titel.
En die specifiek hoort bij het nieuwe leven, het gevoelen en de gezindheid van Christus
in deze gelovige.
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Er worden dus 3 dingen beloofd aan degene die overwint, die de Wapenrusting Gods hanteert
en Zijn Opstandingsleven leeft ; Het verborgen Manna
: Een witte keursteen
; Een nieuwe naam
Maar alle drie de zaken staan overdrachtelijk voor precies hetzelfde; het Loon, de Beloning,
de Heerlijkheid, Erfenis, de Kroon, het Zoonschap wat straks geopenbaard zal worden
maar nu nog verborgen is.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem
geopenbaard worden in Heerlijkheid. kolossenzen 3

18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen
heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:
19 Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de
laatste meer zijn dan de eerste.
20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zich zelve zegt een
profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.
21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet
bekeerd.
22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich
niet bekeren van hun werken.
23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het
ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.
24 Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet hebben,
en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen anderen last
opleggen;
25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.
26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de
heidenen;
27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden;
gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
28 En Ik zal hem de morgenster geven.
29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

:18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen
heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:
Thyatire = geur van droefheid, geur van leed
Beschrijft de periode van 590- 1517 ( tot aan de reformatie)
Deze brief beslaat de langste periode van alle 7 brieven uit Openbaring
In 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen tegen de ‘aflaat’ op een kerk te Wittenberg.
Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van de reformatie.
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Thyatire beschrijft de periode van de Middeleeuwse kerk.
Het Christendom werd een pausdom na de val van het West- Romeinse Rijk.
Er was een machtsstrijd tussen keizer en paus. Er waren zelfs even 2 pausen.
De paus stelde de Keizer aan en/of de Keizer stelde een paus aan. Een zwaar huwelijk
Had niks meer met geloof te maken.
De Paus was de Bisschop van Rome omdat gedurende het Romeinse wereldrijk ook vanuit Rome
geregeerd werd. De kerk stelde haar macht boven het gezag van de Bijbel. De invloed werd alsmaar
groter. De kerk beweerde dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel stonden en zij bepaalde dan wat de
Waarheid was, wat geloofd moest worden. De kerkelijke leer. Men was bezig met een organisatie
met een eigen hiërarchie. Er was geen vrijheid om te geloven in Zijn Woord. Het individu werd
losgemaakt van Zijn Heiland en Verlosser. De kerk hanteerde de Latijnse taal; de taal van het
Romeinse Rijk; maar het volk kon daar niks mee. De Bijbel was een gevaarlijk boek, omdat men
zich zou kunnen verzetten tegen de kerk. Wat men moest leren was de leer van de kerk en niet de
Bijbelse leer. De Bijbel werd verboden voor de gewone man. De Bijbel was alleen toegankelijk
voor de hoogst geplaatsten binnen de Romeinse kerk / Rooms Katholieke kerk. Uiteindelijk werd de
Bijbel verboden op straffe des doods (!). Alleen de geestelijkheid las de Bijbel en gaf uitleg.
Luther trok er zich niets van aan en predikte de Bijbelse leer ipv de kerkelijke leer.
‘Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn
blinkend koper gelijk’
13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met
een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam
vuurs;15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem
als een stem van vele wateren. openbaring 1
De aanhef in de brief aan Thyatire is vrijwel identiek aan hoe in hoofdstuk 1 de Heere Jezus
Christus wordt omschreven in het visioen van Johannes. Met dit verschil dat in het vorige hoofdstuk
staat dat Hij de Zoon des mensen is en in dit hoofdstuk staat dat Hij de Zoon van God is.
En beiden is de Waarheid. De Heere laat hier zien dat Hij de Allerhoogste is.
Ogen

= Spreekt over het feit dat de Heere alles ziet en doorziet.
Met de ogen neemt men Licht en duisternis waar.
Vurige ogen = Ogen die niet zien naar de werking van het vlees maar naar de Geest
Deze ogen zien dus alles; Het zijn de verlichte ogen des verstands
Ze zien alles en in bijzonderheid het inwendige (geestelijke) der dingen.
Zijn voeten = Spreekt over de weg die de Heere Jezus gegaan is, waardoor er dwars
door het oordeel (= koper), gemeenschap, verbinding, communicatie,
verzoening (= koper) tot stand gebracht is.
Zoals dit ook uitgebeeld wordt in de verhoogde koperen Slang
Koper
= Spreekt over verzoening en gemeenschap via het oordeel

:19 Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat
de laatste meer zijn dan de eerste.
De Heere gebruikt twee keer het Woord ‘werken’. Hij legt er dus de nadruk op.
De eerste keer gebruikt Hij het in de zin van ‘Goede Werken’.
Goede Werken zijn Werken die uit geloof voortkomen.
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Goede Werken zijn tot Eer van God en niet tot eer van de Wereld.
De Heere zegt dat Hij ziet dat er wel toewijding was in het begin;
er was liefde voor Hem en dienstbaarheid aan Hem en geloof en ook passie ( lijdzaamheid )
Maar na die opsomming zegt Hij;.
dat de laatste werken meer zijn dan de eerste werken.
Nu praat de Heere over andere werken dan de Goede Werken.
De Heere zegt dat de werken, de werken der Wet, de dode werken zijn toegenomen;
zijn meer = vermeerderd.
Hij bedoelt daarmee dat naarmate de tijd vorderde er steeds minder Werken des Geloofs waren.
De zogenaamde ‘dode werken’ daarentegen vermenigvuldigden zich.
Dode werken zijn de werken der Wet ; de werken ten behoeve van de wereld.
Maar wij horen niet bij de wereld. Wij zijn getrokken uit deze wereld. De Wereld haat ons.
Wij zouden dan ook geen werken ten behoeve van de wereld ( oude schepping ) doen.
25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal
hetzelve bewaren tot het eeuwige leven. johannes 12
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 19 Indien gij van
de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt,
maar Ik u uit dewereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.johannes 15
13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. 1 johannes 3

:20 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelve zegt een
profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer
eten.
Jezabel = Izebel ( Hebreeuws ) = onaangeraakte, onaantastbare
Niet (aan) geraakt door de Heere Jezus Christus.
Izebel was de vrouw ( koningin ) van Achab, zij was uit het buurland gehaald.
Zij introduceerde in Israël de dienst aan afgod Baäl; zij stelde daar zelf ( honderden )
priesters voor aan. Izebel doodde de profeten des Heeren.
Vanuit Zijn Woord, de Bijbel, is het onmogelijk dat priesters door mensen aangesteld worden.
Overdrachtelijk gezien staat Izebel natuurlijk voor de Satan.
De Heere Jezus Christus heeft ons bekwaam gemaakt om, als priesters, God te dienen;
om te naderen tot de Troon der Genade en ons te melden in Dienst van onze Hogepriester.
Alle gelovigen, alle wedergeboren mensen, hebben Zijn Geest; staan in Zijn Dienst en zijn dus
priesters. Daarom zouden wij ons aanbieden aan Hem als een welbehagelijk offer.
De Satan probeert op heel geraffineerde wijze de gelovigen af te houden van dat dienstwerk.
Satan heeft liever dat afgoden aanbeden worden in plaats van de Heere Jezus Christus.
Satan doet zich ook heel graag voor als profeet.
Dit kunnen we ook terugvinden in bijvoorbeeld de leer van Mormon met het boek van mormon
en Mohammed bij de Islam met de koran. Zij waren gewoon aardse mensen die beweerden
visioenen gehad te hebben met nieuwe informatie van God. Daarmee de Bijbel opzij schuivend.
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11 Toen deden de kinderen Israëls, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, en zij dienden de
Baäls. 12 En zij verlieten den HEERE, hunner vaderen God, Die hen uit Egypteland had uitgevoerd,
en volgden andere goden na, van de goden der volken, die rondom hen waren, en bogen zich voor
die, en zij verwekten den HEERE tot toorn. 13 Want zij verlieten den HEERE, en dienden
den Baäl en Astharoth. 14 Zo ontstak des HEEREN toorn tegen Israël, en Hij gaf hen in de hand der
rovers, die hen beroofden; en Hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom; en zij konden
niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. richteren 2
29 En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël, in het acht en dertigste jaar van Asa, den
koning van Juda; en Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël, te Samaria, twee en twintig
jaren. 30 En Achab, den zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN, meer dan
allen, die voor hem geweest waren. 31 En het geschiedde (was het een lichte zaak, dat hij wandelde
in de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat?), dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter
van Eth-baal, den koning der Sidoniërs, en heenging, en diende Baäl, en boog zich voor hem.
32 En hij richtte voor Baäl een altaar op, in het huis van Baäl, hetwelk hij te Samaria gebouwd
had. 33 Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed, om den HEERE, den God Israëls,
tot toorn te verwekken, dan alle koningen van Israël, die voor hem geweest waren. 1 koningen 16
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer
wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij
moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. romeinen 12
De Romeinen hadden ten tijde van hun overheersing op de Grieken geen eigen goden, maar wel
behoefte aan religie. Daarom namen zij de Griekse godsdienst over en gaven zij aan de Griekse
goden, Latijnse namen. Hierdoor werd de god Zeus, Jupiter enzovoort.
Ditzelfde herhaalde zich in de dagen van Thyatire.
Want in de dagen van Thyatire was het Romeinse rijk tot het christendom overgegaan,
maar miste een aantal specifieke goden die zij eertijds wél hadden.
Denk aan de god van de vruchtbaarheid, de god van de liefde, etc.
Daarom werden bepaalde christelijke figuren ‘heilig’ verklaard door de kerk.
Zij maakten van deze ‘heiligen’ een beeld dat hen dan zou beschermen.
De zogenaamde ‘beschermheilige’.
Op deze manier kreeg de kerk ‘gruwelijke vleugels’ (Daniël 9) namelijk afgodsbeelden .
32 Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte.
33 De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der rechtvaardigen zal Hij
zegenen. spreuken 3
De kerk te Rome stel(t)de haar eigen priesters aan.
Al heel vroeg zijn de gelovigen daardoor het besef van het eigen, door God aangestelde,
priesterschap verloren. Dit was mogelijk doordat de kerk de mensen verbood om in Zijn Woord
te lezen en de Latijnse taal (voertaal van het Romeinse Rijk) te blijven hanteren.
Door de mensen dom te houden was het mogelijk om de geestelijkheid uit te laten maken wie er
aangesteld en wat er geloofd moest worden. Elk wedergeboren mens bezit de Geest en is daarmee
heilig = bekwaam tot dienst aan de Heere. Als men dienstwerk voor de Hogepriester de Heere
Jezus Christus doet, is men automatisch priester. Maar dit alles in afhankelijkheid van de Heere.
De Heere Jezus Christus is Hogepriester en Koning en aangezien wij zijn Lichaam zijn
en delen in elke geestelijke zegening in Christus in de Hemel, zijn ook wij koningen en priesters.
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En zeker niet door democratisch stemmen van de mens maar gewoon door wedergeboorte.
Deze hiërarchie bestaat tot op vandaag. In de Roomse Kerk wordt door een klein groepje
hooggeplaatste geestelijken (meestal democratisch = leer der Nikolaieten ) gestemd over wie
zij tot priester wijden, wie de Paus wordt en zélfs wie er heilig verklaard gaat worden.
Daarmee hebben zij het Woord van God rigoreus genegeerd en zichzelf verheven tot een
onfeilbare plaatsvervanger van de Christus.
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters ( hoort bij het Eerstgeboorterecht ) Gode en
Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen
heeft tot Zijn wonderbaar licht; 1 petrus 2
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig,
welke gij zijt. 1 korinthe 3
Het woord ‘Heilig’ is nauw verwant aan ‘priesterschap’.
Heilig betekent namelijk ‘gewijd aan de dienst van God ‘.
Wij zijn bekwaam gemaakt, apart gezet, voor onze dienst aan de Heere.
Wij zouden daarom ‘heilig leven’.
Heilig leven is leven overeenkomstig de Wil van de Heere.
Dit kan alleen in Christus; en in Christus betekent tesamen met Christus .
Alleen de nieuwe ( wedergeboren ) mens is in staat heilig te leven.
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig,
welke gij zijt. 1 korinthe 3
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken,
nu ook verzoend,
22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en
onbeschuldiglijk voor Zich stellen;
23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des
Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is;
van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden benkolossenzen 1
‘dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn
dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten’
Heilig en Priesterschap.
De Roomse kerk heeft beide termen gestolen van de Heere en er een andere betekenis aan gegeven.
Als men iemand ‘heilig verklaard’ impliceert dit dat de rest níet heilig is.
De Roomse kerk zegt; ‘als men goed leeft, kan men heilig worden .’
Dit is een leven onder de Wet. Op eigen kracht heilig leven is onmogelijk kijk nog maar eens
naar wat romeinen 3 over de natuurlijke mens zegt.
De kerk heeft als organisatie Zijn Woord verruild voor het woord der mensen.
Dan is het makkelijker om een organisatie te besturen; je kunt dan immers alle regels zélf
naar eigen hand zetten. Je kunt jezelf dan onfeilbaar maken en gaan spreken uit Naam van God,
jezelf gelijk stellen aan Hem die alle Leven geeft.
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De Heere bouwt aan Zijn Lichaam, de Gemeente.
Daar hoeft en mag de mens zich niet mee bemoeien.
In het begin van God’s Woord staat eigenlijk al hoe het ook in Thyatire zal gaan;
de geschiedenis herhaalt zich vele malen; in de Hof trekt de slang de Woorden van God in twijfel en
vertelt een heel ander verhaal aan Eva. En Eva heeft er wel oren naar om als God te wezen.
Het is hoogmoed van Eva om te doen wat de slang zegt. De Slang is typologisch de Satan. Eva staat
typologisch voor de schepping. De schepping en haar schepselen staan vrouwelijk ten opzichte van
de Man, de Heere Jezus Christus.
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en
zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom
dezes hofs? 2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die
niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. 4 Toen zeide de slang tot de vrouw:
Gijlieden zult den dood niet sterven; 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen
uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. genesis 3
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een
boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook
haar man met haar, en hij at. genesis 3
19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur
geworpen. 20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij
zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen
uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de
ongerechtigheid werkt! 24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal
Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een Steenrots gebouwd heeft;
mattheus 7
Wij zouden geen organisaties en instituten bouwen maar de Heere laten bouwen op de Steenrots.
Wij zouden de levende stenen zijn waarmee de Heere Jezus Christus ons bouwt tot een heilig
Priesterdom.
1 Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden
deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
psalm 127
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
1 petrus 2
‘en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten’
Men dient de Heere niet maar Satan en zijn personeel.
Men dient de wereld en het zienlijke.
afgodenoffer eten = in gemeenschap leven met de afgoden, aan de tafel zitten, hetzelfde
voedsel eten als de afgoden. Deelhebben aan datzelfde afgodische leven.
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17 En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van Israël?
18 Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de
geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt.
19 Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op den berg Karmel, en de vierhonderd en
vijftig profeten van Baäl, en de vierhonderd profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten.
1 koningen 18
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de
dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4

:21 Want Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich
niet bekeerd.
In deze hele lange periode in de kerkgeschiedenis is er niks veranderd, terwijl er toch tijd genoeg
was. Er zijn heus wel kansen geweest tot bekering en de Goede Weg in te slaan maar men heeft zich
gehouden aan de eigen kerkelijke leer. Er was alleen maar wereldse strijd om de macht.
De pauselijke inquisitie was een rechtbank van de Katholieke Kerk, belast met de opsporing van,
het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters.
Ketters waren mensen die de kerkelijke leer niet wilde aannemen.
Maar men wordt straks beoordeeld naar de mate waarmee men zelf oordeelt.
1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. 2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij
geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. mattheus 7
‘opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij’
De kerk heeft zich niet bekeerd, alles bleef bij hetzelfde en ook nu is er nog steeds niet veel
veranderd in de Rooms katholieke kerk.
De Rooms Katholieke kerk is het rijkste instituut ter wereld.
Hoererij is hier de uitbeelding van afgodendienst; ontrouw aan de Heere;
Maria, heiligen en engelen vereren in plaats van de Levende God.
Hoererij is de uitbeelding van gemeenschap hebben met de wereld en haar belangen.
9 Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons
een Toevlucht. Sela.10 Immers zijn de gemene lieden ijdelheid ( leegheid), de grote lieden zijn
leugen; in de weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid.
11 Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij; wordt niet ijdel, als het vermogen
overvloedig aanwast, en zet er het hart niet op. psalm 62

:22 Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich
niet bekeren van hun werken.
:23 En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik
het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.
‘Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven’
Zij ( de kerk ) heeft zich niet bekeerd dus werp Ik haar op bed om daar, met alle volgelingen die de
kerkelijke leer in stand hielden en houden, overspel te bedrijven.
Het bed en het overspel wijzen op gemeenschap.
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Maar geen gemeenschap met de Levende God maar met elkaar en de wereld.
Ze wil God niet bekennen en erkennen.
Zij wil absoluut niet luisteren naar Zijn Woord, de Waarheid, dus de Heere heeft haar overgegeven
in een verkeerd denken. Blijf maar liggen op dat bed, zegt de Heere.
De Heere geeft degenen die volhardend en bewust zijn Waarheid ten onder houden over in hun
verkeerd denken. De Heere is wel goed maar niet gek en klopt op ieders hart maar als men Hem
consequent afwijst gaat de Kandelaar uit en wordt het Woord gesloten.
28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God
hen overgegeven in een verkeerden zin,( in een verkeerd denken ) om te doen dingen, die niet
betamen; 29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol
van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van
kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; 31 Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke
liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; 32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat
degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede
een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. romeinen 1
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer
toegeschroeid; 1 timotheus 4
‘in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken’
Als er voor de Wederkomst van de Heere geen bekering is, valt zij straks ten prooi aan de
Grote Verdrukking over de heidense volkeren. Dan volgt de dood. Er wordt dus een oordeel
aangekondigd over allen die zich boven Hem stellen. Iedereen die kerkelijke Wet en tucht hanteert
en Zijn Woord moedwillig verdraaid om er zelf beter van te worden, krijgt in de toekomst met Hém
te maken. Dat gaat over het instituut en niet over individuele gelovigen.
‘En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen’
Dit gaat over het nageslacht; hetgeen Izebel voortgebracht heeft uit overspel, zal gedood worden.
Velen zijn haar gevolgd in haar misleidingen en God zal hen met Zijn Adem wegdoen.
13 De HEERE schouwt uit den Hemel, en ziet alle mensenkinderen.
14 Hij ziet uit van Zijn vaste Woonplaats op alle inwoners der aarde.
15 Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken. psalm 33
4 Het verkeerde hart zal van mij wijken; den boze zal ik niet kennen.
5 Die zijn naaste in het heimelijke achterklapt; dien zal ik verdelgen; die hoog van ogen is, en trots
van hart, die zal ik niet vermogen. 6 Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij
mij zitten; die in den oprechten weg wandelt, die zal mij dienen.
7 Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die leugenen spreekt, zal voor mijn ogen niet
bevestigd worden. 8 Allen morgen zal ik alle goddelozen des lands verdelgen, om uit de stad des
HEEREN alle werkers der ongerechtigheid uit te roeien. psalm 101
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‘dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw
werken’
9 De HEERE zal den volken recht doen; richt mij, HEERE, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn
oprechtigheid, die bij mij is. 10 Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar
bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!
11 Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt. 12 God is een rechtvaardige Rechter,
en een God, Die te allen dage toornt. 13 Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten;
Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid. psalm 7
1 Een psalm van David! Doe mij recht, HEERE! want ik wandel in mijn oprechtigheid; en ik
vertrouw op den HEERE, ik zal niet wankelen. 2 Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn
nieren en mijn hart. 3 Want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik wandel in Uw
Waarheid. psalm 26
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.psalm 139
Hart en nieren komt men vooral tegen in het Oude Testament.
Zij hebben onder andere te maken met de werking en zuivering van het bloed.
Bloed staat in de Bijbel altijd voor ‘Leven’.
Bloed moet blijven stromen anders doet het zijn werking niet.
Het hart moet pompen om het bloed te laten stromen.
Het hart is typologisch de plaats waar de gedachten uit voortkomen,
hart staat voor de eigen geest en is ook de plaats waar het Geloof zetelt.
Nieren hebben met bloedzuivering te maken.
De Heere onderzoekt en peilt ons hart, ons denken en onze geest.
Ons hart en onze nieren. Het gaat over ons praktische leven van alledag;
ons aktieve leven. Laten wij de Heere Zijn Werk in ons volbrengen ?
Geven wij de Geest de ruimte of neemt ons ego die plaats in ?
Wij allen, leden van de Gemeente, Zijn Lichaam, zullen ons voor de Rechterstoel moeten
verantwoorden. Dan zal Hij ons beoordelen ( maar niet veroordelen ) naar de werken die
Hij door ons heen mocht doen. Hij zal geven een iegelijk naar Zijn Werk; naar de mate waarin Hij
Zijn Werk mocht volbrengen in en door de gelovige.
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een
iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij
kwaad. 2 korinthe 5
10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn
wegen, naar de vrucht zijner handelingen. jeremia 17
27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem
zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven. psalm 22
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:24 Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatire zijn, zovelen, als er deze leer niet
hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen
anderen last opleggen.
:25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.
In alle 7 perioden waren er gelovigen die bij het Woord bleven. Die oprecht handelden.
Maar in deze periode was het maatschappelijk zeer moeilijk om te functioneren
zonder de Roomse kerk. Juist omdat deze kerk in gemeenschap was met de wereld.
De Heere Jezus Christus richt Zich hier tot deze ware gelovigen.
Dat zijn zij die deze leer; de leer van Satan, de leer der kerk, de leer der Nikolaieten, de leer van
Izebel, niet hebben. De Heere roept op om het goede wat er is, te behouden.
De leer waar de Heere hier over spreekt, de kerkelijke leer, noemt Hij
‘het kennen van de diepten des satans’
Kennen= bekennen= gemeenschap hebben met= deelhebben aan.
Deze diepten van de Satan kregen vorm en inhoud in de grote afgoderij in de kerk
die in de middeleeuwen ontstond. Tot het gelovig overblijfsel en de mensen met een oprecht hart
zegt de Heere dat het weinige wat zij hebben, moeten vasthouden, bewaren en bewaken.
Raak niet verstrikt in allerlei leringen maar blijf bij het Woord. Volhard tot het einde.
Bij Zijn Wederkomst, bij de opname der Gemeente, het verschijnen voor de rechterstoel zal blijken
welke werken blijven staan en welke zullen verbranden..
Behoud het Goede en verwerp het kwade.
27 Samech. Wijk af van het kwade, en doe het goede, en woon in eeuwigheid.
28 Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid
worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid.
29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen. psalm 37
13 Houd het voorbeeld der gezonde Woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde,
die in Christus Jezus is. 14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest,
Die in ons woont. 2 timotheus 1
Iedere kerk staat los van geloof.
De Heere Jezus Christus gaat ons straks echt niet vragen bij welke kerk we zaten.
Dat doet niet ter zake. Het enige wat telt, is of je een kind van God bent.
Ook nu zijn er oprechte, gelovige Rooms katholieken.
Ieder die Zijn Naam belijdt zal zalig worden.
En ieder die Zijn Geest het Werk laat doen, zal daarvoor beloond worden.
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met
allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te
brengen; 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het
Hoofd is, namelijk Christus; efeze 4

:26 Die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de
Heidenen;
:27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld
worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
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‘die overwint’
De gelovige is altijd in strijd met de wereld; met zijn natuurlijke mens en zijn begeerlijkheden,
en ook met satan. Omdat wij niet van de wereld zijn maar er wel in leven.
Tegenwoordig zouden wij kunnen verdwalen in allerlei spirituele zaken of ons verliezen
in wereldse begeerlijkheden. Maar men zou zich blijven voeden met het Levend brengend Woord.
Ons aktieve, praktische leven moet gevoed met Geestelijk Brood want de wereld wordt geregeerd
door de duivel. De goede strijds des geloofs kunnen wij alleen winnen door Gods Wapenrusting
aan te doen. Onze nieuwe mens in Christus overwint de wereld. Ieder mens dat wedergeboren is,
is overwinnaar in Christus. Bij Zijn Opstanding heeft Hij elke macht overwonnen.
De macht der zonde, de macht der dood; Alles is Zijn Voeten onderworpen.
7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar (= duidelijk, klaar ), dat wij ook niet
kunnen iets daaruit dragen. 8 Maar als wij voedsel en deksel (= onderdak ) hebben, wij zullen
daarmede vergenoegd ( = tevreden) zijn. 9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking (=
ontstaat vanuit je eigen begeerlijkheden maar satan geeft je graag een zetje ), en in den strik, en in
vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en
ondergang. 10 Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust
hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.
11 Maar gij, o mens Gods, vlied ( = ontvlucht ) deze dingen; en jaag naar gerechtigheid,
godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. 12 Strijd den goeden strijd des
geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis
beleden hebt voor vele getuigen. 1 timotheus 6
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt
wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. efeze 6
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onzen Heere. romeinen 8
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld
overwint, namelijk ons geloof. 1 johannes 5
‘en die Mijn werken tot het einde toe bewaart’
Hier staat heel duidelijk dat het om Zijn Werken gaat.
De Werken die de Heere door ons mag doen.
Dat zijn Werken des Geloofs, dat zijn Goede en Rechtvaardige Werken.
Dat zijn Vruchtbare Werken.
Dat zijn de Werken waarvoor een Beloning wacht;
Loon, Kroon, Erfenis, Zoonschap, Heerlijkheid.
Hoe fantastisch; Hij werkt en wij worden daarvoor beloond !
‘Ik zal hem macht geven over de Heidenen’
Wie krijgt macht over de heidenen ? Aan wie geeft de Heere Jezus Christus die macht?
Aan degene die de goede strijd des geloofs heeft gestreden en heeft overwonnen.
Degene die in zijn praktische aktieve leven van alledag de Werken van de Heere door zich
heeft laten doen. Samengevat; degene die Loon verdiend heeft.
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Dat Loon bestaat in dit geval uit ‘macht over de Heidenen’.
Dat is niks anders dan deelhebben aan Zijn Heerlijkheid.
Heerlijkheid heeft met heersen te maken en ook met Erfenis.
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor
het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden
der heiligen. 9 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; 10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren;
en wij zullen als koningen heersen op de aarde. openbaring 5
Alles waar de Heere aanspraak op heeft; alles wat de Heere van de Vader ontvangen heeft,
daarin delen wij. Wij zijn Zijn Lichaam en delen in elke Geestelijke Zegening in de Hemel.
Alles wat voor de Heere Jezus Christus geldt, de gehele Bijbel door, geldt ook voor ons,
de Gemeente, Zijn Lichaam. Alle wedergeborenen tussen Zijn dood en Opstanding en de Opname
straks, delen in al Zijn Zegeningen. Dit gaat ons voorstellingsvemogen ver te boven maar voor God
is niets onmogelijk.
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. efeze 1
Bij Zijn Wederkomst, 7 jaar na de Opname, zullen wij de macht hebben over de heidenen.
Zullen wij met Hem deelhebben aan Zijn Heerlijkheid. Zullen wij macht krijgen in het
Geopenbaarde Koninkrijk. Zullen wij met Hem heersen. Dus als de Heere de heidenen zal hoeden
met een ijzeren staf en de heidenen zal vermorzelen als pottenbakkersvaten, dan zijn wij daarbij.
In Christus, als Zijn Lichaam. Het Hoofd staat boven het Lichaam en geeft instructies aan het
Lichaam. Wij zullen mét Christus erven en met Hem heersen. Niet de duizend jaren, maar voor
eeuwig, omdat aan Zijn Koningschap geen einde zal komen.
En wij zijn reeds koningen in Hem tot in eeuwigheid.
16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.
17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest,
zo heb macht over tien steden.lukas 19
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem
leven; 12 Indien wij verdragen,( die Mijn Werken tot het einde toe bewaart ) wij zullen ook met
Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 2 timotheus 2
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld
wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6
En hij (= degene die overwonnen heeft, degene die Loon, Kroon, Heerlijkheid, Erfenis heeft
opgebouwd ) zal ze ( de heidenen ) hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als
pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik ( de Heere Jezus Christus )van Mijn
Vader ontvangen heb.
8 Eis van Mij ( God de Vader), en Ik zal de heidenen geven tot Uw (de Heere Jezus Christus)
erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een
pottenbakkersvat. psalm 2
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5 En zij ( Israel ) baarde een mannelijken zoon ( = Zijn Lichaam, de Gemeente ), die al de heidenen
zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
openbaring 12
15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij (=de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam)
daarmede de heidenen slaan zou. En Hij ( terugverwijzend naar openbaring 2 vers 27, slaat dit niet
alleen op de Heere Jezus Christus maar ook op Zijn Lichaam de Gemeente ) zal hen hoeden met een
ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des
almachtigen Gods. openbaring 19
‘hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld
worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb’
Die ijzeren staf of roede is typologisch het oordeel van Godswege over de heidenen;
zij die de diepten des satans gekend hebben.
Dat oordeel, zegt de Heere, heeft Hij ontvangen van Zijn Vader.
En hebben wij in Christus, als Zijn Lichaam, daarom ook ontvangen.
De Vader is één met de Zoon, de Heere Jezus Christus.
De Gemeente, Zijn Lichaam is één met de Heere Jezus Christus.
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
johannes 5
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor
de grondlegging der wereld.johannes 17
31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal
oordelen, door een Man ( één Volkomen Man; Christus en de Gemeente ), Dien Hij daartoe
geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt
heeft.handelingen 17
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van
Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon
Gods, tot een volkomen Man,(= Christus en de Gemeente) tot de mate van de grootte der volheid
van Christus;efeze 4
8 Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen
zijn Uwer handen werk.jesaja 64

:28 En Ik zal hem de Morgenster geven.
25 Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.
26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de
heidenen;
27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden;
gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
28 En Ik zal hem de morgenster geven.
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Wie krijgt de Morgenster ?
Degene die houdt wat hij heeft, degene die overwint en Zijn Werken bewaart tot het einde.
Diegene zal macht krijgen over de heidenen en ze oordelen = de Morgenster krijgen.
De Morgenster is in dit vers de Heere Jezus Christus.
De Morgenster geeft Licht, is blinkend. Blinkend is een beeld van Heerlijkheid.
Het Loon wat wij zullen ontvangen, is naar de mate waarin wij de Heere hebben laten
werken door ons. Het Loon = Heerlijkheid ( Kroon, Zoonschap, Erfenis )
Wij zullen deelhebben aan Zijn Heerlijkheid, Die Hij ontvangen heeft van de Vader na
Zijn dood en Opstanding. De Heere Jezus Christus heeft Heerlijkheid ontvangen van de Vader voor
Zijn Gehoorzaamheid en Trouw en het Volbrachte Werk.
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te
doen; 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de Heerlijkheid, die Ik bij U had,
eer de wereld was. johannes 17
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt
heeft; 3 Dewelke, alzo Hij (de Heere Jezus Christus) is het Afschijnsel Zijner (=God )
Heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord
Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is
gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1
16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.
Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. openbaring 22

:29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
oren= horen= gehoorzamen= geloven= trouw zijn= Heerlijkheid
De Morgenster verschijnt als de nacht ten einde is, en de nieuwe Dag bijna is aangebroken.
En als de nieuwe Dag is aangebroken dan verschijnt de Zon der Gerechtigheid.
De nacht is voorbijgegaan en de Dag is nabij gekomen.
Wij zijn, in Hem, het Groot Hemels Licht dat straks over de gehele wereld zal schijnen.
De macht van satan over de koninkrijken der wereld zal teniet gedaan worden.
En deze macht over de Volkeren zal dan aan de overwinnaars gegeven worden;
Niet nu, tijdens de apousia (= Lichamelijke afwezigheid) van Christus,
maar straks in Zijn parousia (= Lichamelijke aanwezigheid)
Straks zal de Gemeente, het Lichaam van Christus, als overwinnaar heersen met Christus,
wanneer Hij, en wij met Hem, zullen verschijnen in Heerlijkheid
Amen.
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Hoofdstuk 3
: 1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods
heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt
dood.
Sardis = ontkomenden, ontsnapten, overblijfsel
de periode in de kerkgeschiedenis van 1517- 1750
De brief aan Sardis beschrijft de periode van de kerkhervorming in de 16e eeuw.
Men houdt daar het jaartal 1517 bij aan omdat Luther toen 95 stellingen aan de deur van
een kerk in Wittenberg ( Duistland ) spijkerde.
Luther was ook degene die zei: ‘Men wordt gerechtvaardigd van de zonden, door geloof alleen’.
Dat is een Bijbelse Waarheid waar men toen maar ook nu vaak niets van wil weten.
Het was een begin van iets wat al langer speelde in de kerk.
Er kwamen al eerder protesten van onder meer de Engelse theoloog John Wycliff (1330-1384), de
Nederlandse grondlegger van de Moderne Devotie ( een spirituele beweging binnen de
middeleeuwse katholieke Kerk die opkwam aan het eind van de 14e eeuw. De beweging ontstond
doordat mensen niet tevreden waren met hun situatie door misstanden onder de geestelijkheid en in
de kerkelijke leiding), Geert Grote (1340-1384) en de Boheemse ( Tsjechië ) priester Johannes Hus
(ca. 1370-1415). Deze Johannes Hus werd op de brandstapel gezet met een papieren hoed waarop
‘ketter’ stond. Een duidelijke waarschuwing in de richting van hen die op geloofsgebied
‘dwaalden’; oftewel hun mond opentrokken tegen de kerk.
Er zijn altijd wel groeperingen geweest die de kerkelijke leer niet trouw waren maar trouw bleven
aan Zijn Woord. Dit werd echter zeer bemoeilijkt doordat er een verbod op Bijbels was.
Meestal greep de kerk in omdat zij zich gedwarsboomd voelde door dit soort trouwe gelovigen.
Zoals we in de brief aan Pergamus konden lezen, hadden kerk en staat tesamen
het gezag. Constantijn de Grote stond aan de basis van de Rooms katholieke kerk.
Het Christendom was een staatsgodsdienst geworden.
Het Christendom werd door hem verbonden aan de wereld ( zwaar huwelijk tussen kerk en staat ).
Na Luther en zijn stellingen kwam er veel opstand, reformatie, verzet vanuit gelovige kringen.
Dit heeft destijds ook alle politieke machtsverhoudingen veranderd.
Het werd een ware omwenteling want kerk en staat waren compleet verweven.
In Duitsland had je Luther, in Nederland de hervormer Calvijn met het Calvinisme.
Daaruit vloeide ook een sociale en politieke leer.
Een verandering op het gebied van zowel het kerkelijk als het politiek gezag.
Als antwoord van de kerk kwam de contra-reformatie.
De contra-reformatie was de hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk.
Ze moesten wel reageren op alle onrust. Bepaalde zaken veranderden en verbeterden om
de rust en overzicht ( en daardoor het gezag ) weer terug te krijgen.
Luther protesteerde tegen de ergste misstanden maar voornamelijk tegen de ‘aflaten’ binnen
de Roomse kerk. Vanaf de 5e eeuw begon de katholieke kerk met het vergeven van de dagelijkse
zonden. Christenen die een misstap hadden begaan, konden deze opbiechten bij een bisschop,
waarna zij als boetedoening een bepaalde religieuze taak moesten verrichten. Dit kon variëren van
het doen van een gebed tot het afleggen van een pelgrimage. Door het biechten en de boetedoening
voorkwamen de Christenen dat ze na hun dood in het vagevuur terecht zouden komen.
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In de loop der tijd werd dit systeem van verzoening steeds vaker toegepast en werd het ook steeds
verder uitgebreid. Er werden hele lijsten opgesteld, de zogenaamde boeteboeken, waarin alle
zonden en bijbehorende straffen systematisch bijgehouden werden. Daarnaast ontstond in de 11e
eeuw het principe van de algehele aflaat. Door het verrichten van bepaalde religieuze activiteiten
kon men alle begane zonden in één keer aflossen, mits zij opgebiecht waren. Zo beloofde Paus
Urbanus II alle deelnemers aan de Eerste Kruistocht in 1095 een volledige aflaat.
Het duurde echter niet lang of er werd volop misbruik gemaakt van de aflaten. Zo begonnen lokale
geestelijken religieuze werken en activiteiten te belonen met aflaatbewijzen voor toekomstige
zonden. Daarnaast werden dergelijke documenten ook simpelweg verkocht, in ruil voor financiële
bijdrages aan de bouw van kerken of scholen. Er bestonden zelfs vervalste aflaatbrieven die
beloofden dat men hiermee doodzondes af kon kopen. Dit alles was in strijd met de kerkelijke leer,
die stelde dat een aflaat alleen gold voor dagelijkse zonden die al opgebiecht waren.
De kerk probeerde deze praktijk in te perken door vast te leggen dat een aflaat maximaal één jaar
geldig was, maar dit mocht niet baten. Er verschenen vervalste aflaten waarop stond dat deze
duizenden jaren geldig waren. Eén document uit omstreeks 1480 beloofde zelfs een aflaat van
20.000 jaar. De bezitter hoefde na iedere misstap slechts een aantal gebedsregels op te zeggen en al
zijn zonden waren vergeven. Daarnaast werden er zelfs aflaten verkocht waarbij men een al
overleden voorouder nog kon bevrijden van het vagevuur.
In 1517 besloot Paus Leo X toestemming te geven aflaten te verkopen in ruil voor een bijdrage aan
de bouw van de nieuwe Sint Pieterbasiliek in Rome.
Een mooie commerciële aktie met een uiteindelijk fraai resultaat.
De Duitse priester Maarten Luther werd ook geconfronteerd met deze frauduleuze aflaten;
Als hij een aantal gelovigen uit zijn parochie boetedoening op wil leggen na de biecht, presenteren
zij het aflaatbewijs en eisen zij vrijstelling. Luther is hierover zo verontwaardigd dat hij zich in zijn
beroemde 95 stellingen fel uitspreekt tegen de verkoop van aflaatbrieven aan overledenen en
degenen die nog niet gebiecht hebben.
Buiten deze aflaten waren er nog vele andere kerkelijke leerstellingen die haaks op Zijn Woord
stonden. Zoals bijvoorbeeld de kinderdoop
Deze is nergens in de Bijbel terug te vinden maar gebaseerd op kerkelijke regels.
Kinderdoop was ‘makkelijker’;
dan kon men in de boeken beter bijhouden hoeveel zieltjes een kerk telde.
De ‘maaltijd des Heren’ is binnen de Rooms katholieke kerk uitgegroeid tot iets magisch.
Volgens de kerk verandert tijdens de eucharistie (de mis ) het brood en de wijn in het Lichaam en
Bloed van Christus. Ze hebben er een term voor bedacht; Transsubstantiatie.
Volgens het katholieke dogma (geloofswaarheid) is elke christen aan de geconsacreerde heilige
hostie en aan de geconsacreerde wijn goddelijke aanbidding verschuldigd, zelfs aan het kleinste
deeltje ervan. De gedachte erachter is een beeld van de dood en na inname van de hostie, en dus de
Heere Jezus Christus, kom je weer tot leven. Luther wees de leer van de transsubstantiatie af.
Wij weten ( inmiddels) heel duidelijk dat Brood en Wijn in de Bijbel een uitbeelding zijn van
de Levende Christus. Een beeld van deelhebben aan Hem en Zijn Opstandingsleven.
Zijn Brood en Wijn is typologisch deelnemen aan het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade.
Geen beeld van dood maar juist van Leven.
Bloed is in de Bijbel een type van ‘leven’. Bloed vervoert zuurstof, Geest, Rouach.
Bloed reinigt. Zoals de Hogepriester ons reinigt met Zijn Bloed.
Hij het Hoofd wij zijn Lichaam; hetzelfde Vlees en Bloed !!
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De Roomse kerk en vele Gemeenten zien zichzelf ook nog altijd als de Bruid van Christus.
Er zijn vele plaatsen in de Bijbel aan te wijzen om eenvoudig aan te tonen dat dat absoluut
geen Waarheid is. Wij als gelovigen, als Wedergeborenen, zijn Eén met Christus.
Wij delen in Hem in elke geestelijke zegening in de Hemel.
Hij als Hoofd, wij Zijn Lichaam; tesamen de Bruidegom. Hoe kunnen wij zijn bruid zijn ?
Met de reformatie had men al deze dogma’s en leerstellingen van de kerk moeten afzweren.
Maar we hoeven maar naar de kerk(en) van nu te kijken en we weten dat vele tradities en
het grootste gedachtegoed van de Roomse kerk, gewoon is doorgegeven en voor Waarheid wordt
gehouden. Men had de reformatie kunnen gebruiken om de kerkelijke leren af te schaffen en los te
laten. Maar zelfs in onze dagen houdt men zich hier nog steeds aan vast. Terwijl al deze menselijke,
wereldse regels en wetten in tegenspraak zijn met de Bijbel. En ook nog zeer eenvoudig op te
zoeken en na te kijken. De oproep aan de Gemeente te Thyatire, om zich te bekeren van profetes
Jezabel, is niet doorgevoerd. De Satan kan lachen maar Degene Die het laatst lacht….

: 1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods
heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt
dood.
Sardis = ontkomenden, ontsnapten, overblijfsel
4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die
was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;
-20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en
de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en
de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. openbaring 1
Hoe positief wij achteraf ook zouden kunnen denken over de kerkhervorming, de Heere is er niet
positief over. Hij spreekt zeer rechtstreeks; gij zijt dood.
Dit gaat over het Protestantisme. Het is een dood geloof.
Een dood geloof wordt niet in Leven gehouden door de Geest.
Een dood geloof heeft niets van doen met de Levende God.
Op zich waren de hervormingen een goede ontwikkeling maar deze zijn halverwege gestopt en zijn
nooit afgemaakt. En uiteindelijk heeft de reformatie meer kwaad gedaan dan goed.
Er waren discussies over de regels en er kwamen nieuwe regels maar het Levende Woord werd
dood gezwegen. Hoe meer discussies en regels, hoe meer concessies er gedaan worden en hoe
minder er van Het Woord overblijft.
Er kwamen meteen allerlei nieuwe kerkelijke groeperingen bij. En uiteindelijk draaide het overal
toch weer om menselijke regels; wetmatige systemen. En iedere groepering had een eigen
geloofsbelijdenis of statuten en formulieren als soort bescherming van de eigen inzichten;
afbakening van eigen terrein. God gebruikt geen organisaties of instituten, God gebruikt mensen.
Mensen die zich in Zijn Dienst willen stellen als een levende Gode welbehagelijke offerande.
‘Ik weet uw werken’
Ze lijken voor de Heere welbehagelijk maar het zijn geen levende maar
dode werken; werken der Wet en ten behoeve van de wereld.
Dan sluit het Woord Zich en wordt de Kandelaar weggenomen.
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1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede,
en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. romeinen 12

: 2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol
gevonden voor God.
Zijt wakende = word wakker, blijf waakzaam
Dit slaat terug op ‘gij zijt dood’ uit vers 1.
‘Slapen’ is symboliek, is een uitbeelding van ‘dood’.
Denk aan ‘rust zacht’, als iemand is overleden.
Versterk het ‘overige’ , wat nog over is, van een leven uit geloof, zodat ook dat niet verloren zal
gaan; Sardis betekent ‘overblijfsel’.
Mensen als Luther en Calvijn hebben op zich goed werk geleverd.
Zeker gezien hun beperkte capaciteiten en mogelijkheden in die tijd.
Zij hebben het kerkelijk gezag van zich afgeschud en plaatsten het gezag van de Bijbel boven alles.
Zij en vele anderen hebben enkele Bijbelse Waarheden gepredikt die lijnrecht tegenover de
kerkelijke leer stonden, zoals; ’men wordt alleen door geloof gerechtvaardigd’ en men werd bekend
met ‘de oude en de nieuwe mens’, ook leerde men over de ‘eigen verantwoording ten opzichte van
de Heere’. Ze hebben de beste bedoelingen gehad maar de gehele reformatie, het protestantisme,
hetgeen voortkwam uit de Roomse kerk, werd niet ‘vol’ gevonden door God.
En we hoeven alleen maar te kijken naar ons eigen land en we begrijpen wat de Heere hiermee
bedoelt. Nederland kent op dit moment zeer veel verschillende kerkelijke stromingen.
Elk hebben zij hun eigen statuten, regels, formulieren, tradities.
Het gezag van de Bijbel is al lang weer ingeruild voor het gezag van een instituut.
9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus,
onzen Heere. 10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij
allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in
eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen. 1 korinthe 1
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
5 Een Heere, een geloof, een doop, efeze 4
Een lichaam waarvan elk lid een andere kant op wil en niet naar de opdrachten van het Hoofd wil
luisteren, functioneert niet; kan geen Werken verrichten. En zeker geen Vruchtbare.
13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken,
hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.
14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.
15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom
niet van het lichaam?
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16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom
niet van het lichaam? 17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het
gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn?
18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild
heeft. 19 Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn?
20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam. 21 En het oog kan niet zeggen tot
de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.
22 Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.
23 En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij
overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering.
24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd,
gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft;
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden
dragen. 26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt,
zo verblijden zich al de leden mede. 27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het
bijzonder. 1 korinthe 12

: 3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij
dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over
u komen zal.
Hier wordt gesproken over ‘het Woord’, de Heere Jezus Christus.
Bekeer u naar Hem. Keer terug naar de Oorsprong.
Keer terug naar uw eerste Liefde.
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
johannes 1
14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen ( Woord ), dan over allen rijkdom.
15 Ik zal Uw bevelen ( gezaghebbend Woord ) overdenken, en op Uw paden letten.
16 Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen ( beslissingen; hegeen U bepaalt );
Uw Woord zal ik niet vergeten. 17 Gimel. Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw Woord beware.
18 Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw Wet (thora= onderwijs, onderricht ).
psalm 119
21 Die Mijn geboden ( Zijn gehele Woord =al het ‘gebodene’) heeft, en dezelve bewaart, die is het,
die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben,
en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. johannes 14
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de
waarheid niet; 5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt
geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook
zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. 7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een
oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne
gehoord hebt. 1 johannes 2
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Indien gij dan niet waakt = als je niet waakzaam bent, als je slaapt, als je niet alert bent
zo zal Ik over u komen als een dief = dan zal ik ‘plotseling’ bij je zijn.
Een dief komt onverwacht in een onachtzaam moment. Een moment dat je niet waakzaam bent.
Op het moment dat je slaapt, word je overrompeld.
‘en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal’
dit slaat op de Wederkomst van de Heere Jezus Christus.
Dit werkt nog steeds zo want kerkelijk Nederland heeft nog steeds geen idee van de Wederkomst
van de Heere op aarde. De kerkelijke instituten prediken geen Wederkomst op aarde.
Zij gaan ervan uit dat de kerk het geopenbaard Koninkrijk is. Zij bouwen en werken aan dit
‘koninkrijk’. Zij werken aan een oude schepping. Zij zien de ‘Jongste dag’ (= grote Witte Troon
na het 1000 jarig geopenbaarde Koninkrijk ) als Zijn Wederkomst. Maar als men de Bijbel ook maar
enigszins onderzoekt, komt men tot de conclusie dat het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere
Jezus Christus nog steeds niet is verschenen en dus nog aanstaande is.
Zacharia 9 en 14 zijn echt niet weg te redeneren en ook de Beloften van de Heere niet;
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot
heerlijkheid door ons. 2 korinthe 1
Bijvoorbeeld, dat de stammen van Israël bijeenvergaderd zullen worden en dat Jeruzalem compleet
verwoest zal worden en dat de duivel 1.000 jaar gebonden zal worden. Dit is nog maar een greep
van wat er daadwerkelijk staat over het geopenbaarde Koninkrijk op aarde van de Heere Jezus
Christus. Ook de Belofte dat de Christus op de Troon van David zal zitten, is niet alleen de Troon
in de Hemel, als Zoon van God maar is ook de Troon in Jeruzalem op aarde, Hij is tevens de Zoon
des Mensen. Maar mensen zijn geneigd tot filosoferen; hun eigen gedachten en bedenkingen zijn
belangrijker dan Zijn Woord, dat zwart op wit staat. Hun Wijsheid is eigen-wijsheid.
De Bijbel is er gewoon zeer duidelijk over dus; bekeer u en weest waakzaam.
De reformatie heeft verzuimd om deze dingen alsnog hun herstel te geven, dat wil zeggen om ze te
geloven vanuit de Bijbel en ze een plaats te geven in hun leringen. De kerk is in de kerkelijke
kringen vaak nog steeds dat bruidje, dat smacht naar de bruidegom in de toekomst, ooit een keer.
De doop is in de reformatie een besprenkeling geworden en dat is heel wat anders dan het was.
Men heeft ook verzuimd om dat te herstellen. Het is allemaal niet vol gevonden voor God.
Wat men terugvond in die dagen, met dank aan Luther, is dat de mens gerechtvaardigd wordt uit
geloof alleen. Maar je mag blij zijn als je die Waarheid onder Christenen vandaag nog terugvindt.
Van heel de rest weet men nagenoeg niets.
Van de Heerlijkheid van Christus, van de Verheerlijkte positie van de Gemeente, inclusief de
Opname van de Gemeente en van het Hogepriesterschap van de Heere heeft men geen flauw idee.
De meest elementaire Gemeentelijke Waarheden kennen gelovigen niet meer.
Deze zijn in de loop der tijd verdwenen, weggeredeneerd met menselijk inzicht.
De menselijke filosofie verkozen boven Zijn Waarheid.

: 4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij
zullen met Mij wandelen in witteklederen, overmits zij het waardig zijn.
: 5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen
uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
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‘die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witteklederen,
overmits zij het waardig zijn’
Ook in deze periode waren er mensen die het met eer en geweten alleen bij de Bijbel hebben
gehouden; ‘weinige namen’, dat wel. Een gelovig overblijfsel = Sardis. Een klein clubje dus.
Zij hebben hun klederen niet bevlekt. Zij hebben gewandeld in gemeenschap met de Heere
en Zijn Woord en vanuit de Kracht van de Geest van Christus in hen.
Aan deze overwinnaars belooft de Heere, dat zij met Hem zullen wandelen in witte klederen.
Witte Klederen zijn een beeld van Zijn Heerlijkheid. ( Loon, Kroon, Zoonschap, Erfenis )
12 En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk
en Heerlijkheid. 13 Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der
prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord,
maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. 1 thessalonicenzen 2
14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der Heerlijkheid van onzen
Heere Jezus Christus. 15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn,
hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. 2 thessalonicenzen 2
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
12 En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig
en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der Heerlijkheid van den groten God en onzen
Zaligmaker Jezus Christus; titus 2
‘Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen’
= deel hebben aan de Heerlijkheid van Christus als Beloning voor een leven uit geloof.
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve
gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in
het boek des levens van de grondlegging nederwerping der wereld), ziende het beest, dat was en
niet is, hoewel het is.openbaring 17
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den
poel des vuurs. openbaring 20
De overwinnaars uit Sardis, maar tevens alle overwinnaars door het geloof van, en in Christus,
zullen met de Heere Jezus Christus wandelen in witte klederen.
‘Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens’
Hun namen staan geschreven in het Boek des Levens.
Van de nederwerping af, is het bij God bekend wiens namen in het Boek des Levens staan.
Namelijk allen die hebben geloofd, en nog steeds geloven en degenen die nog zullen gaan geloven
in God en Zijn Woord Christus.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun Woord in Mij geloven
zullen. johannes 17
‘Ik zal zijn naam belijden’
In de oude naam wordt uitgebeeld wie men eens was naar de oude mens;
En in het ontvangen van een nieuwe naam, wordt uitgebeeld wie men in Christus geworden is.
De Heere Jezus Christus belijdt dan hun namen voor Zijn Vader en Zijn engelen.
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Dan zal de Vader, Erfenis en Zoonschap uitdelen, op grond van wie men geworden is.
Het is een onvoorstelbare grote eer om niet alleen witte klederen van de Heere te zullen
ontvangen voor het overwinningsleven uit geloof maar dat Hij ook onze nieuwe naam belijdt
voor Zijn Vader, Die ook onze Vader is.
En dit alles voor hetgeen Hijzelf in ons gewerkt en bewerkt en uitgewerkt heeft.
13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid.
14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig
te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.
1 kronieken 29
32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn
Vader, Die in de hemelen is. mattheus 10
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden
zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke
boven allen naam is;
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de
aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot
heerlijkheid Gods des Vaders. filippenzen 2
En daarom deze ernstige aansporing; om ons te onderwerpen aan het Gezag van Gods Woord;
We zouden het grote doel, dat wij door God geroepen zijn tot dienstbaarheid en zoonschap,
dan ook voor ogen houden; Mocht u dit doel toch uit het oog verloren zijn, en uw geestelijk leven,
meer ‘dood dan levend’ zijn, klinkt het enige antwoord:
‘Bekeer u, keer terug, en begin opnieuw met de Heere uw God’.

: 6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
: 7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de
Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en
niemand opent:
Filadelfia = Broederliefde; Broederlijke liefde
De Gemeente Filadelfia staat model voor de periode van ongeveer 1750 tot ongeveer 1940.
Dit is de enige brief waarin de Heere alleen maar positieve zaken benoemd.
de Heilige en Waarachtige;
De Heilige, de Waarachtige is Degene die de Waarheid is.
Er is niemand Heilig ( vdq = Qodesh ) gelijk de Heere
Heiligen = Zich afscheiden van; Zich wijden aan;
Zich afzonderen van de wereld en Zich wijden aan de Heere
Bestemd zijn voor een door God bepaald doel
Uitverkorenen; Geroepenen
Wij zijn Heilig in ( tesamen met ) Christus. Wij zijn Heilig omdat Christus Heilig is en wij zijn
Lichaam zijn. Er is niemand Heilig gelijk de Heere.
Elk wedergeboren mens bezit de Geest en is daarmee heilig = bekwaam tot dienst aan de Heere.
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23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den
Heere Heilig genaamd worden.) lukas 2
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw
onwetendheid waren; 15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook
gijzelven heilig in al uw wandel; 16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
1 petrus 1
18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is,
bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij
den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.
21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen. 1 Johannes 5
Dit is de enige positieve Brief want vanaf de apostolische tijd ging het eigenlijk al mis.
Deze periode kenmerkt zich door mensen die er uit zichzelf op uit trokken om het
Evangelie te verkondigen. ( zoals Johannes de Heer )
Dus niet in dienst van een kerk maar in Dienst van de Heere;
een vrije prediking zonder zich iets aan te trekken van welk gezag dan ook.
Er werd veel Bijbelstudie gegeven.
Kerk en staat waren inmiddels gescheiden dus de omstandigheden waren gunstig.
Deze mensen kregen ruimte, ook van de overheid.
Dus tijd en omstandigheden maakte dit mogelijk
Als men zich geroepen voelde, kon men het Evangelie verkondigen.
Zonder financiële steun van een kerkelijke organisatie.
Gewoon op een paard gaan zitten en overal prediken over de Heere.
Tot Engeland en Amerika aan toe.
Nu heb je zendingsgenootschappen en gaat men er in de eerste plaats op uit om maatschappelijkeen sociale- ontwikkelingshulp te verlenen. Evangeliseren is vaak bijzaak geworden.
Op deze manier zijn de zendingsorganisaties ontstaan; uit het initiatief van individuen.
Hierin herken je de methode die de apostelen hanteerden. Ze gingen gewoon. Waarheen dan ook.
Zo moet het dus. Niet geregeld in een kerkelijke organisatie, een instituut, een zendingsgenootschap
of wat dan ook. Maar gewoon met de roeping van de Heere.
Onder Gezag van de Heere en met vertrouwen op de Heere.
Christelijke aktiviteit buiten de kerkelijke instituten.
Maar men is dit weer kwijtgeraakt; nu wordt meteen gevraagd; ‘van welke kerk gaat dit uit?’
5 Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de
hovaardigen, en die tot leugen afwijken. psalm 40
6 De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen?psalm 118
Historisch bezien, komen we eigenlijk niet verder dan tot Thyatire (= Katholicisme), en tot
Sardis (= Protestantisme), welke beiden tot aan de Opname zullen blijven bestaan.
Filadelfia, is de uitbeelding van het Ware, binnen het Christendom;
Filadelfia (= broederlijke liefde) wordt in alle tijden in kerken en samenkomsten gevonden.
Het is het ‘passend symbool’ voor het Ware-Christen zijn;
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Broederlijke Liefde, is een liefde die ontstaat uit een Levende, bloed-verwantschap;
met Dezelfde Vader.
Filadelfia was een Gemeente die zich bewust was, gekocht te zijn door het Dierbaar
Bloed van de Heere Jezus Christus.bHier vind je de Waarheid weer terug.
De Waarheid die men in voorgaande Gemeentelijke perioden kwijt geraakt was.
23 Zo zal ik Uw Naam Mijn broederen vertellen; in het midden der Gemeente zal ik U prijzen.
psalm 22
48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn
Mijn broeders?
49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en
zuster, en moeder. mattheus 12
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga
heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God
en uw God.johannes 20
De Heere Jezus Christus zegt: Mijn Vader en uw Vader.
Maar de Heere Jezus Christus zegt niet: Mijn Vader en onze Vader.
Als de Heere spreekt over ons als over Zijn broederen, dan geeft de Schrift ons
geen enkele aanwijzing om over Hem te spreken als over: onze Broeder.

: 7 Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:
Sleutel = Mepathach = jtpm = Vanwege het Openen
= Christus
= Hij Die de Sleutel Davids is, en Die de Sleutel Davids heeft
Christus is de Enige Die de mens toegang kan verschaffen: Tot het Eeuwige Leven
: Tot in Zijn Koninkrijk
De enige voorwaarde is, geloof in Hem en Zijn Goddelijk en Onveranderlijk Woord.
De Sleutel maakt het verschil tussen Vrijheid en gevangenschap; tussen Genade en Wet
22 En Ik zal den sleutel van het ( Konings ) huis van David op Zijn Schouder leggen; en Hij zal
opendoen, en niemand zal sluiten, en Hij zal sluiten, en niemand zal opendoen.jesaja 22
Het is de vervulling van bovenstaande profetie uit Jesaja.
Wanneer de Heere straks komt, zal Hij met Zijn Sleutel , Zijn Koninkrijk op Aarde ‘openen’.
Sinds Zijn Opstanding heeft de Heere met Zijn Sleutel, de Deur van Zijn Vrederijk geopend.
Eerst ten behoeve van het nu nog Verborgen Koninkrijk van Christus, in de Hemel;
en na de opname van de Gemeente, zal de Heere Zijn Sleutel gebruiken, om de Deur te
openen van Zijn Geopenbaarde Koninkrijk op Aarde.
Voor een ieder die in Hem gelooft
De Sleutel Davids is de verwijzing naar het Geopenbaarde Koninkrijk van de Zone Davids;
niemand kan ongemerkt naar binnen en niemand kan uitgaan buiten Hem om.
Alleen de Heere heeft alle sleutels.
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Richteren 3:20
Ehud, oftewel Echad, doet de deur op slot voor Eglon (= type van satan)
Jesaja 22:22
Koning Christus, is de Sleutel van Zijn Koninkrijk
Lukas 11:52
Christus is de Sleutel der Kennis en der Wijsheid
Openbaring 3:7
De Heilige en Waarachtige God, is, en heeft de Sleutel Davids
Openbaring 9:1
Aan de 5e Engel (Christus en Lichaam) wordt de Sleutel van de put des afgronds gegeven
Openbaring 20:1
En ik zag de Engel afkomen uit den hemel, hebbende den Sleutel des afgronds, en een grote
keten in Zijn hand;

: 8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende Deur voor u gegeven, en niemand kan Die
sluiten, want gij hebt kleine kracht,
En gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.
Individuele mensen, die niet afhankelijk waren van een kerk, gingen erop uit.
Ze predikten het Evangelie. Men wilde de Waarheid prediken.
Dit deden ze zonder financiële hulp van de kerk, stichting of familie. Dat lijkt kleine kracht.
Maar hoe groter de kracht is van welk orgaan dan ook dat in jouw onderhouds behoeften voorziet,
hoe minder je nodig hebt van de Heere. Omdat je dan concessies moet doen met de wereld.
Pas wanneer men ‘zwak’ durft te zijn, kan Zijn Kracht volbracht worden.
Pas wanneer de oude mens afgelegd wordt, kan men de nieuwe mens aandoen
Om Zijn Kracht het Werk te laten doen, zal men de oude mens moeten negeren.
In onze dienst aan Hem, zouden wij rekenen op Zijn Kracht en niet op ons eigen ego.
De Geopende Deur is de Heere Jezus Christus en niemand kan Die sluiten want
gij hebt kleine kracht en daardoor hebt gij Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend.
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg; want Mijn Kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de Kracht van Christus in
mij wone. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in
vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' Wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
2 korinthe 12
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven
wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en
heiligheid. efeze 4
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Die Zijn Woord bewaard en Zijn Naam niet verloochend kan door de Deur naar binnen.
7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen
hebben hen niet gehoord. 9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden
worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. johannes 10
Hij is dus niet alleen de Sleutel maar tevens de Deur;
Deur naar de Vrijheid, Deur naar de Genade, Deur naar het Hemels Koninkrijk,
Deur naar de Nieuwe Schepping.
Al deze deuren waren onder het Oude Verbond gesloten maar
zijn door de Opgestane Christus geopend. Hij is de Sleutel.
( En typologisch waren daarom de deuren van de Opperzaal gesloten tót het moment dat Hij als de
Sleutel Davids blies met Zijn Geest. Na het blazen van de Geest was de Gemeente, Zijn Lichaam
werkelijkheid en was het Nieuwe Verbond werkelijkheid.
Allereerst van toepassing op de apostelen; de Gemeente. De deuren zaten voor Thomas, als type
van het ongelovig Joodse Volk, langer dicht ).
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren,
waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en
zeide tot hen: Vrede zij ulieden! johannes 20
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus
kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
johannes 20

: 9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en
zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw
voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.
9 Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die
zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. openbaring 2
Dit is overdrachtelijk.
Joden staan voor Wet en religie en regels en beperking.
Dit komt niet van de Heere Jezus Christus maar van de Satan ( synagoge; leerhuis des satans ).
Ze liegen; de duivel is een leugenaar, hij is de vader van de leugen.
Hier wordt dus gesproken over mensen die de Waarheid ten onder houden;
zij die bewust naast het Woord van God lopen en anderen willen misleiden.
Het zijn de ‘ergernissen’ ; mensen die anderen van het geloof proberen te houden.
Het zijn ongelovigen.
44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een
mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is
in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en
de vader derzelve leugen. Johannes 8
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‘Zie, ik geef uit de synagoge des satans degenen die zeggen dat zij Joden zijn maar die zijn het
niet, maar liegen’
Zie, Ik zal ervoor zorgen dat zij voor u zullen verschijnen en knielen aan uw voeten en ze zullen
bekennen dat Ik u liefheb. De Heere bemoedigt de getrouwen van de Gemeente Filadelfia door ze te
verzekeren dat degenen die hen nu tegenwerken in de Toekomst daarvoor zullen moeten verschijnen
voor Hem en Zijn Lichaam, de Gemeente. Want tesamen met Hem zullen wij de wereld oordelen.
Wij zijn gezegend met elke geestelijke Zegening in de Hemel in Christus;
wij zijn één met de Heere Jezus Christus; van hetzelfde Been en Bloed; Zijn Lichaam.
Alles wat voor de Heere Jezus Christus van toepassing is, is ook op de Gemeente van toepassing.
22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand
meer. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan,
en het zal niet wederkeren: dat Mij alleknie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.
jesaja 45
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld
wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?1 korinthe 6
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met
Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
mattheus 25
41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al
de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren
heeft om te horen, die hore. mattheus 13
27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en
alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. mattheus 16
38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig
geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de
heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen. markus 8
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is
gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun
goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de
goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. judas
8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het
stof lekken. psalm 72
11 Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden; zij zullen terugkeren, zij zullen in
een ogenblik beschaamd worden. psalm 6
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de
aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot
heerlijkheid Gods des Vaders. filippenzen 2
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35 Het geweld, dat mij en mijn vlees is aangedaan, zij op Babel! ( Satan ) zegge de inwoneres van
Sion; en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldea! zegge Jeruzalem.
36 Daarom, zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal uw twist twisten, en uw wraak wreken; en Ik zal haar
zee droog maken, en haar springader opdrogen.37 En Babel zal worden tot steen hopen, een woning
der draken, een ontzetting en aanfluiting, dat er geen inwoner zij.
jeremia 51

:10 Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure
der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.
10 Die de oprechten doet dwalen op een kwaden weg, zal zelf in zijn gracht vallen; maar de vromen
zullen het goede beërven.spreuken 28
Omdat de Gemeente van Filadelfia, het Woord van God in lijdzaamheid (met passie) bewaard
heeft en alleen bij het Woord gebleven is, zo zal de Heere de Gemeente van Filadelfia
bewaren in de ure van verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.
Het gaat nog steeds over de periode van heel de kerkgeschiedenis in onze Bedeling.
En ‘de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal,’ is hooguit de verwijzing
naar de Grote Verdrukking die in de volgende Bedeling, over de gehele wereld komen zal.
Zoals ook het vorige vers daar indirect naar verwijst.
Natuurlijk heeft ook de Gemeente van Filadelfia last van verzoekingen;
zoals elke gelovige in Christus, van elke tijd, verzocht wordt.
Dat kan ook niet anders want de duivel is de god dezer eeuw,
bovendien zijn wij mensen hier op aarde nog in het zondige vlees.
De Heere gebruikt de verzoekingen tot beproeving en zal degene
belonen die de verzoeking met Zijn Wapenrusting afweerd.
Degene die de oude mens aflegt en de nieuwe mens in Christus aantrekt
en dus de Heere het Werk in en door zich laat doen,
ontvangt hiervoor een Beloning ( Loon Kroon Erfenis Heerlijkheid Zoonschap )
Dit kwamen we ook al tegen in Openbaring 2
10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis
werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw
tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.openbaring 2
Verzoeking is een aanval en heeft tot doel dat men het Woord van God zou loslaten.
De duivel wil elke gelovige onklaar maken in zijn dienst aan de Heere;
door bijvoorbeeld de werken der Wet in te fluisteren.
Zo beïnvloedt de duivel je geweten en heeft daardoor macht.
Als je druk bent met de werken der Wet, ben je niet meer onder de Genade en ben je
niet meer geschikt voor de dienst aan de Heere.
Als je druk bent met werken om deze oude Schepping te recyclen, kun je je in die tijd
niet door de Heere laten gebruiken in Zijn Dienst. Je bent dan dienstknecht van de oude schepping.
In plaats van dienstknecht van de nieuwe Schepping.
Er zijn nog maar weinig mensen die geloven dat heel de Bijbel het Woord van God is.
Maar de Gemeente van Filadelfia heeft het Woord bewaard en de Heere heeft haar
daarom ‘bewaard in de verzoekingen’;
Hij zal haar belonen met Heerlijkheid ( Kroon, Loon, Erfenis, Zoonschap )
14

7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. jakobus 4

:11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
:12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer
daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns
Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn
nieuwen Naam.
:13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

:11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Haastelijk

= Zonder uitstel
En gezien vanuit de eeuwigheid, is het maar een korte tijd
Houd vast dat gij hebt = Houd vast aan al hetgeen de Heere ons gezegd en beloofd heeft
Een Kroon, als bekroning en beloning op een leven uit geloof in Christus.
Door verzoekingen te weerstaan en de Heere en Zijn Woord trouw te blijven;
zodat de Heere Zijn Werk zou kunnen volbrengen door en in jou.
Dit kan alleen als nieuw schepsel, dit kan alleen de nieuwe mens in Christus.
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij
de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.
jakobus 1
‘Zie, Ik kom haastelijk’
De Heere spreekt hier over Zijn Wederkomst; wij kunnen de Heere spoedig verwachten.
Zijn Wederkomst op de Olijfberg is het eerstvolgende agendapunt in Zijn Raadsbesluit.
Het einde van Zijn Verborgenheid en het begin van het Geopenbaarde Koninkrijk op aarde van de
Heere Jezus Christus. Zijn Parousia = Zijn Lichamelijke Aanwezigheid.
Daaraan voorafgaand is de opname der Gemeente.
Dat moment is gelijk aan de Rechterstoel en daar zal blijken of er een Kroon ( Zoonschap,
Heerlijkheid, Loon, Erfenis ) is weggelegd voor de getrouwen, die zich in de praktijk van het leven
vastgehouden hebben aan het Woord Gods; het Woord bewaard hebben.
In gemeenschap hebben geleefd met de Heere Jezus Christus.
Dan zal blijken wie wij geworden zijn, dan zal de eventuele Heerlijkheid aan ons geopenbaard
worden. Wij zouden gaan staan en standhouden en staande blijven met de Geestelijke
Wapenrusting, zodat de bekroning op een leven uit, en in geloof, aan ons niet voorbij zal gaan.
Zodat wij niet naakt komen te staan. Dan wordt geopenbaard wie wij zijn zullen.
Het eeuwige Leven kan ons nooit meer ontnomen worden, want uit Genade en op grond van
geloof in de Heere Jezus Christus hebben wij deel aan Zijn Opstandingsleven.
En Genade kent nou eenmaal geen enkele verplichting, anders is het geen Genade meer.
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 2 korinthe 5
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar
wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien,
gelijk Hij is. 1 johannes 3
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:12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer
daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns
Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn
nieuwen Naam.
15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is
de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. 1 timotheus 3
‘Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer
daaruit gaan’
Die overwint is degene die standvastig in Zijn Woord blijft staan;
is degene die Zijn Woord in lijdzaamheid ( met passie, gedrevenheid ) bewaard heeft
Die overwint is degene die met de Wapenrusting Gods de boze pareert.
Dan zullen zij ontvangen; Loon, Kroon, Erfenis, Heerlijkheid, Zoonschap,
Dan zullen zij zijn als een pilaar in den tempel Gods.
Een pilaar is een steun in het Bouwwerk, Het zijn degenen op wie de Heere bouwen kan.
Het zijn degenen die bewezen hebben capabel te zijn om verantwoording te dragen.
Een pilaar in den Tempel Gods zijn, is deelhebben aan Zijn Heerlijkheid op basis van
een leven uit geloof en afhankelijkheid.
Deze pilaar is nu nog niet geopenbaard maar met het afdalen van het ‘nieuwen Jeruzalem’,
zal zichtbaar zijn door en in wie de Heere mocht bouwen.

Bij Zijn Wederkomst, samen met Zijn Lichaam. En dat is dan ook het Nieuwen Jeruzalem;
De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, de vele duizenden engelen.
23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de
vrije was, door de beloftenis; 24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn
de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar;
25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is,
en dienstbaar is met haar kinderen. 26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons
aller moeder.galaten 4
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het
hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 23 Tot de algemene vergadering en de
Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over
allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen; hebreeën 12
‘Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods’
De Heere maakt de overwinnaars tot pilaren, zuilen, steundragers in Zijn Tempel.
Degenen die volharden in geloof, met diegenen zal de Heere Zich met Zijn Naam verbinden.
Daarmee komt tot uitdrukking dat de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam één zijn.
Dat Zij onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Dat komt tot uitdrukking in de naam.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn;
johannes 17
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een
Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen
vervult. efeze 1
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De Naam Mijns Gods;
IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL
13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen:
De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal
ik tot hen zeggen? 14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij:
Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!
15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE,
de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot
ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot
geslacht. exodus 3
De Naam van de Stad Mijns Gods;
nieuw Jeruzalem
en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems,
dat uit den hemel van Mijn God afdaalt vers 12
De Nieuwe Naam van onze Verlosser;
Woord Gods, Koning der koningen, Heere der heren
12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij
had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het
Woord Gods. 14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en
rein fijn lijnwaad. 15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen
slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn
des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. 16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij
dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.
openbaring 19

:13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt.
Het Geloof is uit het gehoor; oren = horen = gehoorzamen
Die ore heeft, die hore; ‘let op, wat Ik u zeg; er zit nog een betekenis achter’
De Geest zal ons in heel de Waarheid leiden.
Dat gebeurt in het verborgene en is het Werk van de Heere Zelf.

:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen:
Dit zegt de Amen, de Trouwe, en Waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods
Laodicea; het recht van het volk
Laos = volk
dikazo = recht, oordeel
Deze Gemeente staat overdrachtelijk model voor de periode van ongeveer 1940 tot heden.
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Dit is de laatste van de 7 brieven en hiermee wordt de periode van de kerkgeschiedenis beëindigd.
Het is een heel negatieve brief en daardoor niet erg populair. De Heere heeft behoorlijk wat kritiek.
De verzoeking uit vers 10 is over de wereld gekomen;
‘Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure
der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen’.
Deze periode, die tot op heden voortduurt, wordt gekenmerkt door onverschilligheid.
Men vindt alles best. Alles is goed. Men is niet enthousiast maar ook niet afwijzend, niet vijandig.
Wij noemen dat ‘tolerant’ maar in feite kan het ze niet schelen; het maakt ze niks uit. Geen interesse
voor het Woord van God. Er zijn vele Christenen die zeggen dat ‘er een God bestaat’.
Maar het gaat er niet om of Hij wél of niet bestaat; het gaat erom wat Hij gesproken heeft !
Als men zegt te geloven, zou men moeten weten waarín men gelooft. Er zijn vele naamsChristenen die bij een kerk horen maar absoluut niet weten wat er in Zijn Woord staat.
Terwijl de Heere Zich bekend maakt via Zijn Woord ( en Geest ). Via de Bijbel zouden wij de
Hoedanigheden en de Aspecten van de Heere leren kennen. Zijn hele Raadsbesluit staat erin.
Er staat hoe de geschiedenis verloopt; tot aan de ‘nieuwe Hemel en de nieuwe aarde’.
Maar men wil geen gemeenschap met het Woord, met de Heere Jezus Christus.
Er is totale desinteresse. Niet koud of warm maar lauw. De Bijbel wordt hedentendage zo verdraaid
dat ‘de mens er iets aan moet hebben’; men moet zich ‘er prettig bij voelen’, bij wat men leest.
De Heere staat niet centraal, maar de mens!
De Bijbel is vele malen herschreven en vele malen vertaald; dat is respectloos naar de Schrijver toe.
Dat zouden we eens moeten proberen bij andere schrijvers van literatuur; dan komt men voor de
rechter! De Bijbel is commercieel geworden. Er is er nu zelfs Een in ‘roman-stijl’; prettig leesbaar.
Maar men zou moeite doen om de Bijbel te onderzoeken en te begrijpen.
Men zou moeite doen om Hem daadwerkelijk te leren kennen.
4 De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er
geen God is.psalm 10
4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens
mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en
te onderzoeken in Zijn tempel.psalm 27
37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem
ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. 38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij
gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft. 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve
het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. johannes 5
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in
het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen,
ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des
mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij
zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 1 korinthe 2
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Het is een excuus te zeggen dat Zijn Woord te moeilijk zou zijn, onbegrijpelijk zou zijn.
De Geest leidt u in alle Waarheid en wanneer men de Waarheid zoekt, zal men Die, op welke
wijze dan ook, vinden. Omdat dat nu eenmaal een gebed naar Zijn Wil is.
Maar het mag geen tijd en moeite kosten. Dan haakt men af.
Het volk maakt de dienst uit ( Laodicea ); de mens wil zélf uitmaken wat men gelooft.
Er wordt dan ook zélf een betekenis gegeven aan Zijn Woord. Maar alle woorden en zinnen hebben
de betekenis die De Schrijver erin legt. Door Zijn Woorden zou men de Schrijver leren kennen en
begrijpen. Elk Woord is bewust en met zorg gekozen door de Schrijver; dus men is niet vrij om er
zélf een betekenis aan te geven. Ieder woord, iedere zin en elk Boek is van Waarde voor de
Schrijver, dus men zou er niks van negeren. Het is absoluut respectloos er zomaar een zin uit te
halen om iets uit te leggen. Alles zou men lezen in samenhang, in verband met elkaar.
Maar men vindt het al gauw ‘te lang’ en ‘teveel informatie’. Maar de Geest zal u leiden en bij
daadwerkelijke interesse kan men vrij lang lezen en luisteren. Een film die 2 uur duurt, is voor de
meesten geen probleem maar als een Bijbeluitleg te lang is, worden mensen ongedurig.
De naamschristenen hangen ook graag praktische zaken en moraal op aan Zijn Woord;
samenwonen, abortus, scheidingen, overspel, winkelbeleid op zondag, politieke partijen etc.
Maar dit alles is onbelangrijk voor God en daardoor ook onbelangrijk voor ons.
De Heere maakt Zich niet druk om de oude schepping en ook wij zouden de oude mens negeren.
Wij hebben de Bijbel ondergeschikt gemaakt aan de maatschappij en ons leven; Laodicea
Het gezag wordt, naarmate de tijd verstrijkt, afgewezen. ( denk aan; dokter, burgemeester,
onderwijzer, politie etc zij hadden vroeger autoriteit)
De Goddelijke Oorsprong van het Woord wordt ontkent, alles wordt in twijfel getrokken;
wie waar wanneer en hoe is het Woord tot stand gekomen.
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot
onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk
volmaaktelijk toegerust. 2 timotheus 3
19 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 opga in
uw harten. 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 petrus 1
18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand
tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit
het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. openbaring 22
Democratie, het oordeel van het volk ( Laodicea ) wordt in deze tijd wereldwijd opgedrongen.
Maar wij krijgen straks een Koning Die de Dienst uitmaakt.
Deze Herder kent Zijn schapen en weet wat Zijn schapen nodig hebben.
Want niet de mens maar God is de Autoriteit. Hij heeft de Waarheid in pacht.
Zijn Woord, de Bijbel, is van Boven naar beneden geschreven.
De Heere Jezus Christus staat in elk Boek centraal en wij zouden ons bij alles wat wij lezen
in Zijn Woord afvragen; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus ?
En niet; hoe kan ik dit verhaal inpassen in mijn eigen dagelijkse leven ?
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‘Dit zegt de Amen, de Trouwe, en Waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods’
Hij is de Amen. Amen is Grieks voor ‘Voorwaar’.
Voor Waar is voor Waarheid. Het is een krachtige bevestiging.
Het woord ‘Amen’ oftewel het woord ‘Voorwaar’, staat 26 keer in het Johannes Evangelie.
De getalswaarde van de Naam Jehovah = hwhy is 26.
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen,
Gode tot heerlijkheid door ons. 2 korinthe 1
Hij is de Trouwe en Waarachtige Getuige.
Trouw is Hij Die onveranderlijk is; Hij is de Blijvende.
Trouw aan Het Woord, Trouw aan God, Trouw aan de Hemelse Vader.
Waarachtig is voor ‘Waar’ geacht, Waarheid.
Amen, Trouw en Waarachtig hebben allemaal met Waarheid te maken.
‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’.
De Heere Jezus Christus getuigt van de Waarheid Gods.
De Heere Jezus Christus is de Ware Getuige;
Degene die van de Waarheid getuigt.
De Waarachtige Getuige Gods.
6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is;
Die trouwe houdt in der eeuwigheid. psalm 146
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij
den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus
Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 1 johannes 5
38 Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden, gelijk de maan; en de Getuige in den hemel is getrouw.
Sela.psalm 89
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste
der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in
Zijn bloed.openbaring 1
Hij is het Begin der Schepping Gods.
De Heere Jezus Christus is het Begin der Schepping Gods. Hij is de Schepper van de
Oude Schepping; Hij is ook de Schepper en dus het Begin van de Nieuwe Schepping.
Wat is er aan het Begin van de Schepping ? Het Woord! God spreekt. Zo maakt Hij Zich bekend.
Doordat God sprak, is de Schepping ontstaan. God is onzienlijk, ontastbaar, abstract.
Hij manifesteert Zich in Kracht, dat is Zijn Geest.
Rouach = jwr = Geest Gods
‘De Geest Gods zweefde over de wateren’.
Jehova = hwhy = God is Woord, en Hij drukt Zich naar buiten toe uit (Hij openbaart Zich)
Jehova is de veruiterlijking van Wie God is; Jehova getuigt van Wie God is.
Jehova is het gesproken Woord.
Jehovah (of Jahweh) = Ik Ben Die Ik Ben; De altijd Zijnde = Heere
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1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze
ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;
2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen
ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) 1 johannes 1
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is
geen ding gemaakt, dat gemaakt is. johannes 1
De Heere Jezus is het Vleesgeworden Woord. Hij is een trouwe Getuige van God.
God de Vader myhla hwhy = Jehovah Elohim openbaart Zich in Zijn Zoon.
De Heere jezus zei; ‘wie Mij kent, kent de Vader’ en ‘Mijn Werken en Mijn Woorden Zijn van de
Vader’. De Heere Jezus was in Zijn vleeswording ondergeschikt aan de Vader. Hij was Zijn
Dienstknecht. De Zoon is onderworpen aan de Vader. Het werkt bij ons ongeveer op dezelfde
manier; we hebben eerst onze gedachten, die zijn onzienlijk en onaantastbaar.
Als wij onze gedachten uitspreken door middel van woorden, worden onze
gedachten bekend aan anderen en vervolgens gaat ons lichaam deze taak uitvoeren.
Dus eerst geest, dan woord en dan lichaam. Het lichaam is ondergeschikt.
De Heere Jezus is het vleesgeworden Woord; is de Belichaming en daardoor ondergeschikt aan de
Vader. Ook hedentendage is de Heere Jezus Christus Dienstknecht van de Heere. Als Hogepriester.
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; hebreeën 1
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die
Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden
spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij
om de werken zelve. johannes 14
De Heere Jezus werd in Zijn Opstanding en Hemelvaart
Jehovah, de Heere Christus; de Gezalfde, de Messias
Pasen en pinksteren vallen inderdaad op één dag;
1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het
graf; en zag den steen van het graf weggenomen.
-19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren,
waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en
zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn
zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. 21 Jezus dan zeide wederom tot
hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest
johannes 20
In Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus gesteld tot een Erfgenaam van alles; de Gezalfde
Gods; de Heilige Geest, Jehova. De Heere Jezus Christus is het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid.
De Heere Jezus Christus is de Openbaring van Gods Wezen. Al wat openbaar maakt, is Licht.
Als het Woord Gods Zich openbaart, dan verschijnt er Licht en Leven.
Als God Zich openbaart, dan verschijnt daar de Heere Jezus Christus.
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15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;
alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen
bestaan te zamen door Hem; kolossenzen 1
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en
Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft
( heeft aangesteld ) , gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. hebreeën 3
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt
heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking
onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit
in de hoogste hemelen; hebreeën 1

God heeft gesproken en wat de mens daarvan vindt, doet er niet toe.
God liegt niet en Zijn Woord staat vast, is onveranderlijk.
5 Een Waarachtig Getuige ( de Heere Jezus (Christus) zal niet liegen;
maar een vals getuige blaast leugens ( de duivel ). spreuken 14
2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft,
voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; titus 1
19 God is geen Man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou
Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? numeri 23

:15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
Lauwe Werken Zijn geen Vruchtbare Werken. Lauwheid ‘noch koud noch heet’ kenmerkt deze
periode en zeker onze tijd nu. Totale onverschilligheid ten opzichte van Zijn Woord.
Niet positief en niet negatief. Alles is best.
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Er zijn geen ruzies meer over kerkelijke leringen.
Ook elke valse lering, elk on-Bijbels gedachtegoed is prima.
Doe maar wat je wilt, als je je er maar prettig voelt.
‘dat verdien je’ en ‘dat ben je waard’
‘Lees jij in de Bijbel ? Oh, wat fijn voor jou. En wat brengt het je ?
Wat wil je ermee gaan doen? Ja, het past ook echt bij jou.’
De Heere zegt; ik weet dat jullie onverschillig zijn; noch koud noch heet.
Och, waren jullie maar koud of heet. Maar jullie zijn geen van beiden.
Niet in gemeenschap met de aangenomen Waarheid en ook niet helemaal
afwijzend tegenover de Waarheid.
20 Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls, en verzamelde de profeten op den berg Karmel.
21 Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de
HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet
een woord. 1 koningen 18
23 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.lukas 11

:16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig
zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
4 En zullen hun gehoor van de Waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
2 timotheus 4
Ik zal u uit Mijn Mond spuwen. Wat komt er uit de Mond van de Heere Jezus Christus ?
Het Woord van God. Speeksel = water = typologisch het Woord van God.
De ‘lauwe mensen’ pretenderen door hun belijdenis dat zij Christenen zijn.
Maar dat is enkel schijn; ze staan ingeschreven bij een instituut.
Ze scharen zich onder het Christendom en zijn slechts naams-christenen.
De Heere spuwt hen uit Zijn Mond; Hij zal de Kandelaar wegnemen.
Zij nemen geen deel meer aan Zijn Woord; zij leven niet in gemeenschap met het Woord;
de Heere spuwt hen uit. De Geest is bedroefd en uiteindelijk zal Hij uitgeblust worden.
21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld
geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; romeinen 1
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der
verlossing. efeze 4
19 Blust den Geest niet uit. 1 thessalonicenzen 5
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met
een brandijzer toegeschroeid; 1 timotheus 4
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:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek;
En gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet;
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.
2 korinthe 4
Dit vers is de beschrijving van het Christendom in deze tijd; als religie.
Maar wij horen daar helemaal niet bij want geloof en religie zijn onverenigbaar.
Naar wereldse maatstaven zijn zij rijk maar hun geestelijke armoede is groot.
En dat is ellendig en jammerlijk met het oog op de Toekomst;
de Openbaring van de Heere Jezus Christus.
Ze doen alles zonder de Heere en laten de Heere buiten staan. De Wereld is hun
leefgebied. Terwijl wij niet voor niets zijn getrokken uit deze wereld.
Men roemt in eigen kracht en in eigen rijkdom en in een eigen gerechtigheid.
Ze zijn stervende; het proces van afgescheiden worden van het Leven; uitgespuugd.
Hun hart is opgehouden te kloppen voor de Heere Jezus Christus en men is straatarm.
9 Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden,
daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 2 korinthe 8
7 Er is een, die zichzelven rijk maakt, en niet met al heeft, en een, die zichzelven arm maakt,
en heeft veel goed. spreuken 13
17 Die Blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die Wijn en Olie liefheeft,
zal niet rijk worden. spreuken 21
11 Een rijk man is wijs in zijn ogen; maar de arme, die verstandig is, doorzoekt hem. spreuken 28
De mensen die de Heere uitspuugt, zijn blind maar hebben daar geen idee van.
We zijn toch goede mensen? We doen toch genoeg voor onze medemens?
Men heeft Zijn Boek wel maar kan het niet lezen. Hun geweten ( het ‘weten van God’)
is dichtgeschroeid. Hun ogen zijn blind. Als je blind bent, zie je geen Licht.
Licht is in de Bijbel synoniem voor Leven en voor Waarheid. Als je blind bent, kun je niet in Zijn
Licht wandelen. Als je blind bent, ben je dood. Dood is in de Bijbel; geen communicatie met God.
15 Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws troons; Goedertierenheid en Waarheid gaan
voor Uw aanschijn henen. 16 Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank ( de klank van Zijn
Woorden ) kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.( in gemeenschap met
Hem leven ) 17 Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw Gerechtigheid
verhoogd worden. psalm 89
7 Maar indien wij in het Licht wandelen, gelijk Hij in het Licht is, zo hebben wij gemeenschap met
elkander, en het Bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 johannes 1
De mensen die de Heere uitspuugt, zijn naakt maar hebben daar geen idee van.
Zij zijn hier reeds naakt maar nog erger ; zij zullen straks, bij de Opname der Gemeente,
de Rechterstoel, ook naakt bevonden worden. Dus niet bekleed of overkleed.
Dus geen Loon Kroon Erfenis Zoonschap of Heerlijkheid, geen beloning voor een leven uit geloof.
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1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van
God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 2 Want ook in dezen
zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. 3 Zo wij
ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn,
zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het
sterfelijke van het leven verslonden worde. 5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons
ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. 2 korinthe 5
18 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen
den Hemel, en voor u; 19 En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij
als een van uw huurlingen. 20 En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem
was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om
zijn hals, en kuste hem. 21 En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en
voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. 22 Maar de vader zeide tot zijn
dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan
zijn hand, en schoenen aan de voeten; lukas 15

:18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt
worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid
niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven
doorgraven en stelen; 20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest
verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 21 Want waar uw schat is, daar zal
ook uw hart zijn. mattheus 6
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Kolossenzen 3
Goud kopen opdat gij rijk moogt worden.
Witte klederen opdat gij niet naakt komt te staan.
De ogen zalven opdat gij kunt zien en niet blind bent.
De Heere raadt deze zaken ten zeerste aan zodat men in gemeenschap met Hem
en Zijn Woord zou blijven. Het zijn Aanbevelingen Die ons zouden
leiden naar Heerlijkheid. Wij zouden in Gemeenschap leven met de Geest der Zoonstelling
want Hij zal ons leiden naar Zoonschap ( Heerlijkheid, Loon, Troon, Erfenis)
Deze zaken zijn vanzelfsprekend overdrachtelijk.
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt
ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen Zoonstelling, door Welken wij roepen: Abba,
Vader! romeinen 8
‘Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt
worden’
Goud is Genade, Goud is Zijn Opstandingsleven. Goud is Eeuwigheid en Koningschap.
Goud is de Heere Jezus Christus .
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Moeten we dan iets doen voor Zijn Genade? Moeten we het kopen ?
Genade kende toch geen enkele verplichting ?
Dat klopt, maar als je die Genade ontvangt is het de bedoeling dat je je eigen idealen en gedachten
opgeeft. We zouden de oude mens opgeven en de nieuwe mens aandoen.
Men zal het oude moeten inruilen en daarom heet het kopen.
Wij zouden zeggen; ‘hier ben ik Heere’, wij zouden ons aanbieden als dienstknecht.
Wij zouden de Wil van de Heere doen en op deze manier zullen wij beloond worden.
Want de verzoekingen zijn dan beproevingen geworden.
Zijn Eeuwige Leven kun je niet kopen want dat is uit Genade gegeven, op grond van geloof.
Maar de Heere raadt ons ten sterkste aan om de prijs te aanvaarden van dit gelouterd Goud.
Het kost je weliswaar je oude leven met de oude mens maar dit Goud betaalt Zich straks terug;
namelijk eeuwige Heerlijkheid.
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 17 Daarom zijt niet onverstandig, maar
verstaat, welke de wil des Heeren zij. efeze 5
1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja
komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, Wijn en melk!
2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen Brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet
verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het Goede, en laat uw ziel in vettigheid zich
verlustigen. jesaja 55
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid
ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen
bewaard is voor u. 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die
bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig
tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen;
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en
door het vuurbeproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de
openbaring van Jezus Christus; 1 petrus 1
‘en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden’
Dit hebben we al bekeken in het vorige vers. De witte klederen zijn een type van het feit dat wij
bekleed zijn met de Rechtvaardigheid van God. Alle overwinnaars door het geloof van
en in Christus zullen met de Heere Jezus Christus wandelen in witte klederen.
Het is de uitbeelding van een door de Heere gereinigde levenswandel.
‘En de schande uwer naaktheid niet geopenbaard zal worden’
Betekent dat men ‘niet naakt zal komen te staan’ maar eeuwige Heerlijkheid zichtbaar zal worden.
‘zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt’
Zalfolie is altijd een beeld van de Heilige Geest en waar men die Geest ontvangt en bovendien
die Geest Zijn werk ook laat doen, zullen wij inderdaad ziende worden. Wij hebben de Geest
ontvangen, opdat wij zouden weten, en dus zien, de dingen die ons van God geschonken zijn.
Maar dat weet men in Laodicea absoluut niet en dus is men blind.
Hun ogen zouden gericht zijn op de Overste Leidsman, de Gezalfde des Heeren.
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die
Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter
hand des troons van God.hebreeën 12
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Door Hem zouden zij ontvangen, verlichte ogen des verstands;
namelijk geestelijk inzicht krijgen.
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der
wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der
sterkte Zijner macht, efeze 1
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. 6 Dit gezegd hebbende, spoog Hij op
de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel , en streek dat slijk op de ogen des blinden; 7 En zeide tot
hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet vertaald wordt: uitgezonden). Hij
dan ging heen en wies ( waste ) zich, en kwam ziende. johannes 9
slijk = modder en speeksel = water
water = het Woord
licht = Leven en Waarheid
De Heere Jezus Christus ( Die het Levende Water is) is de Mond Gods uitgegaan.
Als God spreekt, dan verschijnt de Heere Jezus Christus, Die het Woord Gods is.
Dit Woord Gods, dit Water, dit Speeksel, is uit de Hemel nedergedaald en heeft
Zich vernederd ( is nedergedaald van Boven naar beneden ) door Zich te vermengen met de Aarde.
Hij heeft de Gestaltenis van een Dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden;
zo is de Heere Jezus ook vlees en bloed deelachtig geworden, 100 % mens.
En dat wordt hier voorgesteld als: Slijk. Slijk is aarde met water.
De ogen van deze blindgeborene hebben eerst een ontmoeting met dit Slijk.
De blindgeborene heeft eerst een ontmoeting met het vlees geworden Woord van God.
Het Licht der Wereld komt in de Gedaante van Slijk, tot deze blindgeborene;
Dit Slijk, als uitbeelding van de Mens Jezus, komt tot de ogen van deze blindgeborene;
Maar alleen de Menswording van de Heere Jezus, is niet genoeg, om de mens te
verlossen van zijn zonden; de mens te verlossen van zijn Geestelijke blindheid.
Want de blindgeborene kan nog steeds niet zien.
Ondanks dat deze blindgeborene nog steeds niets kan zien, moet hij blindelings
geloven; hij moet blindelings gehoorzamen hetgeen de Heere Jezus tot hem zegt.
28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij
gezonden heeft. johannes 6
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader,
dan door Mij. johannes 14
Want wat hij nodig heeft voor de genezing van zijn blindheid, is Water.
Water als uitbeelding van het Woord van God.
De Heere Jezus zendt daarom de blindgeborene naar het Badwater Siloam, om zich
daar te laten onderdompelen door dit Badwater, als uitbeelding van het Woord van God.
De Heere Jezus verwijst de blindgeborene naar het Woord van God.
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De blindgeborene gelooft blindelings het Woord van de Heere Jezus want hij gaat.
En hij laat zich reinigen door dit Badwater en zal ziende tot de Heere terugkomen.
Hij komt terug en heeft het Licht gezien
Siloam; Shalach

= Dat wat uitgezonden wordt;
Dat wat met een bepaald doel uitgezonden is
= Uitstromen; Uitstrekken; Overvloeien; Samenvloeien; Voortgang

Dit Badwater is een overvloedige en overvloeiende Watervoorraad.
Water = Woord, dat God uitgezonden heeft met een bepaald doel.
Het is die plaats, waar overvloedig veel Water aanwezig is.
Al wat God uitgezonden, al wat God gesproken heeft in het verleden, is nu samengevloeid tot 1
compleet Woord van God. En het Laatste Woord Dat God gezonden heeft, is Zijn Zoon.
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
hebreeën 1
Het Badwater van Siloam is de uitbeelding van heel het Oude Verbond.
De Wet, de Psalmen en de Profeten zijn immers één groot Getuigenis van de Messias.
En de man zal via dit Badwater ontdekken dat de Heere Jezus de lang beloofde Messias is.
Nadat de man deze ontmoeting heeft gehad met de Heere Jezus Christus heeft hij bij wijze
van spreken in geloof zijn Bijbel (deze Goddelijke Watervoorraad) opengedaan en toen zijn
de schellen van zijn ogen gevallen.
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat
het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en
de Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
lukas 24
Men komt eerst tot geloof, daarna gaat men lezen in Zijn Woord ( geleid door de Geest
Die hij gekregen heeft op het moment van geloven ). Als men gaat lezen, zal men het
Licht zien. Dat Licht gaat schijnen in je hart. En in dat Licht zou men dan gaan wandelen.
In Laodicea is men niet ondergedompeld in Zijn Badwater.
In Laodicea is er alleen Slijk aan te pas gekomen.
Maar dat is onvoldoende om Zijn Licht te kunnen zien.
Men heeft het Woord niet gepakt en gelezen. Men is onverschillig.
Daardoor blijft men blind. Ziende blind welteverstaan. Men heeft daarom ogenzalf nodig;
men zou zich laten leiden door de Heilige Geest in alle Waarheid ( = Licht ) .
Heel de Schrift is een Getuigenis over de Heere Christus en Messias.
De Heere verwijst de blinden van Laodicea om ogenzalf ( de Heilige Geest )
te gebruiken. Ogenzalf Die hen zal doen lezen in Zijn Woord.
Gemeenschap met Zijn Woord en zodoende gemeenschap met de Heere Jezus Christus.
Hun blinde ogen zouden verlichte ogen des verstand worden door de Zalf.
12 Een horend oor, en een ziend oog heeft de HEERE gemaakt, ja, die beide.
13 Heb den slaap niet lief, opdat gij niet arm wordt; open uw ogen, verzadig u met Brood.
Brood = de Heere Jezus Christus is het levende Brood uit de Hemel nedergedaald.
De Heere Jezus Christus is het Woord Gods spreuken 20
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:19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.
bestraffen = vanuit het Grieks; met woorden en overtuigingen
kastijden = opvoeden
De Heere doet aan allen die zijn afgedwaald een oproep tot bekering; tot wederkeren naar Hem.
Er is altijd een weg terug voor al Zijn kinderen. Denk daarbij aan de ‘verloren zoon’.
De Heere kastijdt degene die Hij liefheeft. De Heere betoont daarin Zijn Liefde, hoewel er binnen
de Gemeente van Laodicea geen of zeer weinig liefde is voor Hem.
11 Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding;
12 Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken
hij een welbehagen heeft. spreuken 3
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er,
dien de vader niet kastijdt?) 8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn
geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. 9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel
tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten
onderworpen zijn, en leven? 10 Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun
goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden
deelachtig worden. 11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde,
maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid
dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe
knieën; 13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet verdraaid worde,
maar dat het veelmeer genezen worde. hebreeën 12
‘Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik ‘
De straf en het geselen komen niet rechtstreeks van de Heere.
Hij verzoekt niemand maar laat de verzoekingen toe als beproeving.
Verzoeking en narigheden en kwaad zijn inherent aan deze in zonden vervallen wereld.
De Heere neemt niet alle kwaad van de wereld voor ons weg.
Hij heeft wel alle zonden voor ons weggedragen.
Het door de Heere ‘toegelaten verzocht worden’, beproefd worden, is tot een doel, tot meerdere eer
voor de Heere. Ook al geven deze beproevingen droefheid, realiseer je dat de Heere ‘je niet zal
begeven, je niet zal verlaten’ en dat wij als Loon voor het doorstaan van de beproevingen en het
blijven staan in Zijn Woord, Heerlijkheid zullen ontvangen.
Bij de opvoeding van een kind zal een Vader soms krachtig op moeten treden maar dit zal dan ten
alle tijden in het belang van het kind zijn. En zo kan een opvoedkundige tik toch liefdevol zijn. Een
vader is immers ( levens-)wijzer dan het kind en kijkt naar wat goed is voor de toekomst van dat
kind. Zo zal een vader ook niet alle ‘gevaar’ ( verzoeking) voor zijn kind wegnemen. De vader
weet immers dat ervaring de beste leerschool is.( beproeving )
Ervaring is ondervinding. Oefening baart kunst. Beproeving baart Zoonschap.
13 Eet Honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte.
14 Zodanig is de kennis der Wijsheid voor uw ziel; als gij ze vindt, zo zal er Beloning wezen,
en uw verwachting zal niet afgesneden worden.
spreuken 24 Honing = het Woord van God.( net zoals Water en Brood )
Indien je je verdiept in Zijn Woord en als je in Gemeenschap leeft en blijft met het Woord;
de Heere Jezus Christus, zal er Beloning wezen. Het deelachtig zijn aan Zijner Heerlijkheid; Loon
Kroon Troon Erfenis Zoonschap
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:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen,
Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij
In Hooglied staat ook een dergelijk ‘kloppen’; De Bruidegom ( Christus en Zijn Lichaam ) klopt
aan de deur van Zijn slaperige Bruid, het Volk Israël.
Ook voor ons is het een geestelijk aanmanen van Christus aan de deur van ons geweten.
Door Zijn Woord en Geest wil Hij ons uit zonden en slaperigheid wekken.
Wij zouden naar Zijn Stem horen = verhoren = gehoorzamen= geloven.
Indien wij zijn Stem horen, Zijn Woord gehoorzamen; de nieuwe mens aandoen;
leven wij in Gemeenschap met Hem; eten wij van Dezelfde Tafel.
Hij geeft Zijn Brood en Wijn ( = het Leven van het Nieuwe Verbond ) aan de Zijnen.
15 En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem:
Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. lukas 14
‘Ik sta aan de deur, en Ik klop’
Dit klinkt allemaal heel positief maar feitelijk is het een zeer triest vers;
De Heere staat aan de deur van het Christendom te kloppen omdat ze Hem buitengesloten hebben.
Het is een vermaning aan Laodicea ; ‘open de deur zodat Ik kan inkomen’.
Hoor naar Mijn Stem, laat Mijn Woord klinken in Laodicea, doe open !
Laodicea heeft de deur op slot gedaan.
Zijn kloppen op de deur van hun hart, is het openbaren van Zijn innige Liefde voor hen.
Hij wil Avondmaal houden met hen en de afgeweken gelovige zou met Hem eten.
Eten, maaltijd houden = eten van Hetzelfde Opstandingsleven, eten van Zijn Brood en Vlees.
Het is een type van in Gemeenschap leven met de Heere.
Deelnemen aan Zijn Eeuwige Opstandingsleven.
1 Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij;
Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig ( = het Woord, vaste spijs) gegeten; Ik heb
Mijn wijn (Opstandingsleven), mitsgaders Mijn melk ( melk en honing ) gedronken.
Eet, vrienden! drinkt,( = Avondmaal ) en wordt dronken,( van de Geest ) o liefsten!
2 Ik sliep,( het Volk Israël ) maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten ( De Geliefde ), Die
klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn
hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen. hooglied 5
Wij zouden de deur voor Hem opendoen en Hem binnenlaten en de wereld buitensluiten.
Want wij zijn getrokken uit de wereld en zouden onze blik naar Boven houden.
Net zoals de situatie indertijd in de Opperzaal ( = type van de Hemel ), waar de discipelen
verzameld waren en de deur dicht was om de vreze der Joden (de religie in die dagen, dus die was
buiten ) Terwijl de deur dicht was en de religie buitengesloten was, kwam de Heere Jezus binnen.
Dat is de Gemeente zoals die zou moeten zijn; in Gemeenschap met de Heere en niet met de wereld.
Jozef stuurde in zijn tijd in Egypte al de Egyptenaren de deur uit en deed de deur op slot en zei:
‘Ik ben Jozef.’ Hij liet zich niet kennen aan Zijn broeders in Egypte ( type van de wereld ) maar
juist afgesloten van de wereld.
De Heere klopt dus niet alleen op de deur van het Christendom te Laodicea maar klopt tevens
op het hart van elke individu. Ieder persoonlijk wordt aangesproken om een keuze te maken voor
Hem. Dat is een individuele keuze. En daar hangt een prijskaartje aan. Maar straks zal deze prijs
vergoed worden door de Heere Jezus Christus.
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1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis ( dit huis heeft een deur; het hart )dezes tabernakels
gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig
in de hemelen. 2 korinthe 5
6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt
heeft. 7 Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden,
zo gij Zijn stem hoort, 8 Verhardt uw hart niet, gelijk te Meriba, gelijk ten dage van Massa in de
woestijn; psalm 95
16 Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle Wijsheid; leert en vermaant elkander, met
psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
kolossenzen 3
Degenen die de Heere binnen gelaten hebben; zij die de Heere in hun hart gesloten hebben,
horen naar Zijn Stem en leven in Gemeenschap met het Woord. Het levende Woord.
Deze zijn de overwinnaars. Zij hebben in Christus de wereld overwonnen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
romeinen 8
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden ( al het gebodene; geheel Zijn Woord )bewaren;
en Zijn geboden( Zijn Onderwijs, Zijn Woord ) zijn niet zwaar.
4 Want al wat uit God geboren is (de wedergeborene heeft de Goddelijke natuur) , overwint de
wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.( door geloof worden
wij wedergeboren en worden wij uit deze wereld getrokken; de wereld overwonnen )
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
1 johannes 5

:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb,
en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
In Openbaring 2 hebben we reeds gelezen;
De Heere Jezus Christus is Hogepriester en Koning en aangezien wij zijn Lichaam zijn
en delen in elke geestelijke zegening in Christus in de Hemel, zijn ook wij koningen en priesters.
De functie van Koning en Hogepriester hoort bij het Eerstgeboorterecht van de Eerstgeborene.
‘ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon’
Uit vers 21 lezen wij heel duidelijk dat de Vader en de Zoon Eén zijn. Dit is vergelijkbaar terug
te vinden in oa. Johannes 17 en Hebreeën 1. Het is dus niet zo dat er ‘2 Tronen in de Hemel staan’.
God de Vader en de Zoon Heere Jezus Christus zijn Eén zoals ook wij één zijn met de Heere Jezus
Christus; Hij het Hoofd, wij zijn Lichaam.
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn;
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. johannes 17
8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws
koninkrijks is een rechte schepter. 9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat;
daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten. hebreeën 1
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11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem
leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; (Die overwint, Ik zal hem
geven met Mij te zitten in Mijn troon ) indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;
13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met
Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. mattheus 25
Het principe in 2.000 jaar kerkgeschiedenis is, dat wie trouw is aan de Heere met Hem tot Zoon en
tot Erfgenaam gesteld zal worden in de toekomst. Daar zien wij allen naar uit. Dat is niet gebonden
aan één periode. De omstandigheden zijn steeds anders door die zeven perioden heen, maar de
beloften Gods zijn altijd precies hetzelfde. Wie, ondanks de omstandigheden, standvastig blijft en
zich niet laat meeslepen met allerlei wind der leer, zal daarvoor van Godswege beloond worden.
Die zal met Hem delen in Heerlijkheid ( heeft met ‘heersen’ te maken ) in Zijn openbaring.
Daar gaan de volgende hoofdstukken over.
In hoofdstuk 4 vind je de gelovigen uit deze bedeling terug, rondom de troon, in de Hemel.
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot
een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met
allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te
brengen; 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het
Hoofd is, namelijk Christus; 16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en
samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk
deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. efeze 4
Amen.

32

Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 en 5 zijn een inleiding tot het eigenlijke onderwerp; de Openbaring van de
Heere Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Deze 2 hoofdstukken zijn feitelijk één visioen.
Johannes zag een uitbeelding van de Hemelse situatie.
Het is een symbolische voorstelling van zaken. Dat is trouwens altijd wat betreft de dingen in
de Hemel. Deze zaken kunnen wij ons toch niet indenken en gaat ons voorstellingsvermogen
te boven en daarom wordt het ons op een symbolische wijze voorgesteld.

: 1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik
gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen,
hetgeen na dezen geschieden moet.
Na dezen; ná de voorgaande hoofdstukken over de kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis
houdt op als de Gemeente, alle gelovigen in Christus, zijn opgenomen ( oftewel; weggerukt )
‘een deur was geopend in den Hemel’
Dit houdt in dat deze deur daarvoor gesloten was.
De Hemel was gesloten. De Heere bemoeit Zich nu niet in grote mate met de wereld maar
daar komt verandering in. Petrus zegt dat het wachten ‘lankmoedig’ is van de Heere omdat
Hij wil dat zij allen tot bekering komen. Maar, zegt Petrus, de Heere vertraagt de Belofte om
de ongelovigen te oordelen niet. De Hemel is nu nog gesloten. Maar de Hemel zal opengaan.
De Heere Zelf zal nederdalen maar eerst gaat Zijn Lichaam, de Gemeente Hem tegemoet om
samen ( Hoofd en Lichaam ) met Hem geopenbaard te worden ; als Hij Zijn Voeten zal
zetten op de Olijfberg. Hij zal wederkomen op dezelfde manier als Hij gegaan is.
Want ‘na dezen’ zal Hij de vervallen hut van David wederoprichten.
1 Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw
aangezicht vervloten; 2 Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen,
om Uw Naam aan Uw wederpartijders bekend te maken! Laat alzo de heidenen voor Uw
aangezicht beven. jesaja 64
8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend
jaren, en duizend jaren als een dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar
is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot
bekering komen. 2 petrus 3
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden
in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere
wezen. 1 thessalonicenzen 4
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het
noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. zacharia 14
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8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult
Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der
aarde. 9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam
Hem weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij
heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij
Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen
is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien
heenvaren. 12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt
de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. handelingen 1
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te
nemen door Zijn Naam. 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk
geschreven is: 16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van
David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal
denzelven weder oprichten. handelingen 15
‘en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende’
Vanuit hoofdstuk 1 weten we dat die eerste stem als van een Bazuin, het Woord,
de Stem van de Heere Jezus Christus is.
10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem,
als van een bazuin, hoofdstuk 1
‘Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet’
Tegen Johannes wordt gezegd; kom maar naar Boven dan zal Ik laten zien wat er allemaal
staat te gebeuren. Opnieuw lezen we ‘na dezen’. De Heere laat vanaf nu zien wat er na de
Opname van de Gemeente gaat gebeuren. Daar zijn vele Christenen toch wel benieuwd naar.
Anabaino = Kom hier op; Kom omhoog; Klim op
= Opklimmen via de Zoon des mensen, zegt Joh.1:52
= Het opklimmen van Johannes, als symbolische uitbeelding
van de Opname van de Gemeente
Na Patmos = Na mijn doding = Nadat al het oude is weggedaan mbt de Gemeente.
9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het
Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om
het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus. openbaring 1
52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel
zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.
johannes 1

: 2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel,
en er zat Een op den troon.
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10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als
van een bazuin openbaring 1
‘In den geest’
want het gaat over geestelijke zaken. Het is een vaste uitdrukking in het Oude Testament;
profeten zagen dan geestelijke dingen die er niet letterlijk waren.
Het zijn visioenen met een overdrachtelijke betekenis, zij hebben een symbolische betekenis.
Ze kregen visioenen en daar gaat het hele Bijbelboek Openbaring over.
‘er was een Troon gezet in den Hemel, en er zat Een op den Troon’
Er wordt in Openbaring heel veel aangehaald uit het Oude Testament, vooral uit Daniël.
Wat verborgen was in het Oude Testament, wordt hier geopenbaard; wordt hier duidelijk.
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik
overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. openbaring 3
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed
wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken,
deszelfs raderen een brandend vuur. daniël 7
In bovenstaand vers uit Daniël staat dat hij in een visioen zag dat er tronen gezet werden;
meerdere dus. In Openbaring 1 hebben we gelezen dat de gelovigen in Christus koningen en
priesters zijn. Bij koningen horen tronen en kronen.
Tronen voor al die koningen in Christus. Tronen voor de Gemeente.
Het spreekt voor zich dat die ‘Oude van dagen’ (= de Eeuwige) symboliek is voor ‘God’;
voor de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat zien, ziet men de Heere Jezus Christus.
God is onzienlijk, is Geest.
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als
koningen heersen op de aarde. openbaring 5
Van oudsher sprak de Koning recht; de Koning had tevens de functie van Rechter.
Zoals ook de Heere Jezus Christus Koning en Rechter is.
Een Troon zetten heeft dan ook te maken met ‘gericht’ ( berechting, rechtbank );
‘Een Troon zetten’ heeft te maken met zitten, ‘zitting houden’.
Zit aan Mijn Rechterhand; de Rechter gaat zitten.
De Rechtzitting begint als de Rechter gaat zitten.
Dan worden de Boeken geopend en kan de Rechtzitting beginnen.
15 Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws Troons; psalm 89
25 Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze!
dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van U! zou de Rechter der ganse
aarde geen recht doen? genesis 18
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5 Want Gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan; Gij hebt gezeten op den troon,
o Rechter, der Gerechtigheid. 6 Gij hebt de heidenen gescholden, den goddeloze verdaan,
hun naam uitgedelgd, tot in eeuwigheid en altoos. psalm 9
22 Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze
Koning. Hij zal ons behouden. jesaja 33
Hem is alles onderworpen.
Maar wij, als Zijn Lichaam, als koningen, zitten met Hem op de Troon.
Wij zullen zijn bij de vestiging van Zijn Koninkrijk en daarom gaan wij Hem eerst
tegemoet in de lucht; zodat wij samen met Hem nederdalen. Dan begint de Dag des Heeren.
Wij zullen met Hem de wereld oordelen. Wij zullen met Hem heersen.
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle
dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu
zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, hebreeën 2
1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de
onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6
10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden
verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met
Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem
verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw;
Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2
Bij de Opname van de Gemeente, zijn wij volkomen geest.
Het verderfelijke heeft dan het onverderfelijke aangedaan.
Onder de Macht van Gods Geest zijn ook wij bekwaam om Gods oordelen te aanschouwen
en daar volkomen mee in te stemmen en uit te voeren.
In ( samen met ) de Geest is ook de enige en juiste gemoedstoestand om de dingen van God te
kunnen geloven en begrijpen om vervolgens ook aan anderen deze dingen bekend te maken.
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is,
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 Dewelke wij ook
spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de
Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 1 korinthe 2
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al
de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij
verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 15 Al wat de
Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u
verkondigen. johannes 16
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Veel zaken uit het Boek Daniël worden in Openbaring uitgelegd.
Men kan ze bijna niet zonder elkaar lezen.
9 Dit zag ik, totdat er tronen ( = De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam de Gemeente)
gezet werden, en de Oude van dagen ( Heere van Eeuwigheid ) Zich zette ( zitting houden;
rechtbank ), Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn
troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur.
10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden ( Gemeente )
dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich,
en de boeken werden geopend.
-13 Verder zag ik in de nachtgezichten ( visioenen ), en ziet, er kwam Een met de wolken des
hemels, als eens mensen zoon,( = Zoon des mensen ) en Hij kwam tot den Oude van dagen
(= Vader der Eeuwigheid) ,en zij deden Hem voor Denzelven naderen.
14 En Hem (= de Mens Jezus Christus tegenover God ; de Vader en de Zoon ) werd gegeven
Heerschappij,( Zoon des mensen werd Hij bij Zijn Geboorte in Bethlehem erfgenaam van
Adam; zou over de gehele aarde heersen. johannes 5; de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon
gegeven. Hij is dus Zoon des mensen en Zoon van God en heeft alle oordeel en alle
Heerschappij gekregen van de Vader, van God. Dat kan ook niet anders want als men God
ziet, ziet men de Heere Jezus Christus) en Eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën
en tongen eren zouden; Zijn Heerschappij is een eeuwige Heerschappij, die niet vergaan zal,
en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. Daniël 7
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid,
Vredevorst; jesaja 9
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den
Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden
heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood
overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de
doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.
26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven,
het leven te hebben in Zichzelven;
27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.
johannes 5
De Heere Jezus Christus ( tesamen met Zijn Lichaam ) is gezeten op de Troon van God en
tevens gezeten op de Troon van Adam en tevens gezeten op de Troon van David.
Het is één Troon.
1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij
heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.
2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af. psalm 93
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: 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog
was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk.
De Heere Jezus Christus is De Steen.
Steen = nba

nb
hnb
ba

= Eben =
=
= Ben =
= Banah =
= Ab
=

Samentrekking van Vader en Zoon
De 2 Stenen Tafelen is het Getuigenis van Vader en Zoon
Zoon = Bouwwerk
Bouwen
Vader
De Zoon, is de Erfgenaam en het Bouwwerk van de Vader

4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij
God uitverkoren en dierbaar;
-6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien
de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en
een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;
8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook
gezet zijn. 1 petrus 2
Edelstenen zijn ‘edel’ omdat ze licht doorlaten.
Hoe meer licht deze stenen doorlaten, hoe edeler.
Ze zijn ook kostbaarder naarmate ze meer licht doorlaten.
Lichtdoorlatend is zonder enige duisternis; doorzichtig.
Ze ontstaan onder invloed van temperatuur en druk onder het aardoppervlak;
door verdrukking. Edelstenen vindt men vaak op een kroon; kroonjuwelen.
Edelstenen zijn typen van Christus.
Zij geven uitdrukking aan eeuwige, onvergankelijke dingen,
omdat ze blijvend zijn.
De edele stenen wijzen in dit vers naar ‘de Eeuwige Troon’.
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 1 johannes 1
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van
Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen.
jeremia 10
Ook olijfolie komt tot stand door persing. Via verdrukking worden olijven, olijfolie.
Olijfbomen zijn de uitbeelding van eeuwig, onvergankelijk Leven.
Olijfolie is type van de Heilige Geest.
De Heere Jezus werd zo zwaar verdrukt, totdat Hij uiteindelijk Olie,
Licht, Leven, Geest voortbracht.
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Gethsemanee = hnmv tg = Hof van olijfbomen
= Persbak; Plaats van vertreding der olijven
Vertreden, Verdrukken; Verdrukking; Persen van olijven
hnmv
= Shemonah = Hebreeuws woord voor acht; Als getal 8
nmv
= Shemon
= Olie
tg = Gath
= Pers (Verdrukking)
7 Gij hebt Mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.
8 Uw grimmigheid ligt op Mij; Gij hebt Mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.
9 Mijn bekenden hebt Gij verre van Mij gedaan, Gij hebt Mij hun tot een groten gruwel
gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen.
10 Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag;
Ik strek Mijn Handen uit tot U. psalm 88
3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat
de verdrukking lijdzaamheid werkt; romeinen 5
10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote
stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk,
namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. openbaring 21
Kristal is geheel lichtdoorlatend, doorzichtig. Het licht wordt in kristal niet gebroken.
Jaspis

=

hpvy = 395
mymvh = 395 = Ha Shamaijim = beide Hemelen
hmvn = 395 = Neshamah = medeweten met God
De Uitbeelding van de Zoon van God, en Hemelse Heere

19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd.
Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het vierde
Smaragd. 20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste
Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde
Amethyst. openbaring 21
Sardius = mda = Odem = Rood; Roodachtig; Rode Gloed; Goddelijke Vuurgloed
= Het 6e Steen als Fundament van de Tempel.
6; Spreekt over de mens, die weliswaar op de 6e dag geschapen werd
Maar spreekt uiteraard en in bijzonderheid over de Zoon des mensen.
= De Uitbeelding van de Kostelijke en Volmaakte Zoon des Mensen,
Die God is.
Beide Stenen spreken over de Verhoogde en Verheerlijkte Heere Jezus Christus;
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Odem = Rood = Adam.
Rood en edel = De Adelijke en Laatste Adam.
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel;
de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 1 korinthe 15
‘en een regenboog was rondom den troon’
Dit zal een regenboog in een hele cirkel zijn geweest; helemaal rondom de Troon.
De boog is een uitbeelding van een Kroon.
Licht bevat 7 kleuren. Wij zien deze kleuren tesamen als wit.
Maar als het licht ‘gebroken’ wordt, door regen, ontstaat een boog met meerdere
kleuren. Deze kleuren staan typologisch voor de verschillende Aspecten van de Heere Jezus
Christus. Efeze 5 spreekt over de veelkleurige Wijsheid van God, de vertalers hebben er
echter ‘veelvuldige Wijsheid’ van gemaakt.
Zowel de edelstenen als de regenboog staan voor de verschillende eigenschappen en
hoedanigheden van de Heere Jezus Christus. Zoals Zijn eigenschappen ook uitgedrukt worden
in de verschillende Namen en Titels van de Heere.
2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en
Zijn klederen werden wit gelijk het licht. mattheus 17
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in
den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; efeze 5
‘in het aanzien der steen Smaragd gelijk’
Deze oude wereld, de aarde als zodanig, bestaat uit stenen.
Hele grote zijn bergen. Hele kleine noemen we gruis, zand of stof.
Ze zijn in het algemeen niet edel.
Edelstenen zijn de uitdrukking van een nieuwe Schepping.
Een veranderde wereld waarvan het belangrijkste kenmerk is dat die lichtdoorlatend is.
Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. Het licht gaat er doorheen, wordt daarin
gebroken of soms afgebroken ( half edelstenen ) en daardoor ontstaan er diverse kleuren.
Het kenmerk van deze wereld is dat het Licht er wel op schijnt, maar niet doorheen.
Het ontvangt het Licht niet.
Het kenmerk van de Nieuwe Schepping is dat deze niet alleen Gods Licht ontvangt,
maar ook opneemt en doorgeeft.
Er zal dan geen schaduw zijn.; duisternis ( dood, satan, de Wet ) wijkt voor Licht.
5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben;
want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
openbaring 22
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der
heiligen in het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet
heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; kolossenzen 1
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt
in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. johannes 1
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: 4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig
ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun
hoofden.
Ouderlingen = eerstelingen = raad van oudsten = eerstgeborenen = Gemeente.
In de grondtekst, in het Hebreeuws, is dit allemaal hetzelfde woord, in de Statenvertaling niet.
De oudste is de eerste en dus hoger in rang
Eerstgeborenen = Zonen = erfgenamen = priesters = koningen = Gemeente
De Gemeente is in Christus de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping.
Volgens het Oude Testament krijgt de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis en de
eerstgeborene erft automatisch de titel van koning en priester.
Dat hoort gewoon bij het eerstgeboorterecht.
17 Maar den eerstgeborene, den zoon der gehate, zal hij kennen, gevende hem het
dubbele deel van alles, wat bij hem zal worden gevonden; want hij is het beginsel zijner
kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. deuteronomium 21
27 Hij zal Mij noemen: Gij zijt Mijn Vader! Mijn God, en de Rotssteen mijns heils!
28 Ook zal Ik Hem ten Eerstgeborenen Zoon stellen, ten hoogste over de koningen
(vandaar de tronen en de kronen ) der aarde. psalm 89
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte
rechtvaardigen;hebreeën 12
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard ( 1 joh.5:1; wij zijn uit God geboren ) door het Woord
der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen ( van de nieuwe
schepping ). jakobus 1
Waarom wordt de Gemeente aangeduid als ‘vierentwintig’?
Dat is het dubbele van twaalf en twaalf staat voor Heerschappij.
Denk aan de twaalf stammen van Israël;
zij waren geroepen tot Koningschap ( Heerschappij ) over de volkeren.
David verdeelde in het Oude Testament de priesters in 24 orden.
Deze priesters gaven onderwijs in het Woord van God en offerden in hun dienst aan God.
Ook waren er 24 zangkoren; zanger-orden. Om dienst te doen in de Tempel; rondom de Ark
des Verbonds, rondom de Heere. Zangers zingen met één mond; zingen hetzelfde; eren God.
De getalswaarde van David is vierentwintig.
Priesters en zangers zijn een uitbeelding van de Gemeente.
Het Oude Testament is een beeld van het Nieuwe en dus is het een uitbeelding van de
Gemeente. In het Nieuwe Testament vinden wij terug dat ook wij zouden zingen en offeren.
Want ook wij, als priesters, doen dienst in Zijn Tempel om geestelijke offeranden te brengen.
De Heere Jezus Christus is het Middelpunt van de tronen.
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18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke
liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere
Jezus Christus; efeze 5
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en
weest dankbaar.
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander,
met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met
aangenaamheid in uw hart. kolossenzen 3
4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij
God uitverkoren en dierbaar; 5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een
geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode
aangenaam zijn door Jezus Christus. 1 petrus 2
15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der
lippen, die Zijn Naam belijden.16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet;
want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. hebreeën 13
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
romeinen 12
‘en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende’
Ouderlingen, eersten, die naar de Hemel gegaan zijn, kunnen alleen maar de Gemeente zijn.
Want de Gemeente is de enige categorie van mensen die überhaupt ooit naar de Hemel gaat
of daar al gezet is. Alleen de gelovigen uit onze Bedeling, omdat ze eerstgeborenen zijn,
omdat ze eerstelingen zijn van het Nieuwe Verbond. Eerstegeborenen van de Nieuwe
Schepping. Oudtestamentische gelovigen gingen niet naar de Hemel; zijn dus niet in de
Hemel en zullen ook nooit naar de hemel gaan.
Dat is nooit beloofd en is ook nooit de bedoeling geweest.
Zij waren trouwens ook geen eerstelingen. Ze waren wel gelovigen, maar niet wedergeboren,
omdat dat niet kon op dat moment. Er was vóór Christus nog niemand wedergeboren.
De Heere Jezus Christus is dé Eersteling.
Daarna waren de discipelen en de gelovigen eerstelingen.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt;
opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt;
want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.johannes 17
27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U
gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u,dat gij,
die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op
den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf
geslachten Israëls. 29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader,
of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud
( =ingaan in het Koninkrijk ) ontvangen, en het eeuwige leven beërven. mattheus 19
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‘en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende’ = het gericht zette zich,
rechtzitting. De Gemeente zal, tesamen met Die Ene op de Troon, recht spreken.
‘bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden’
In hoofdstuk 2 en 3 hebben we gelezen dat de Heere Jezus Christus bij alle Gemeenten,
in alle perioden van de Kerkgeschiedenis, beloften heeft gedaan aan de overwinnaars in
Geloof. De Heere heeft een Beloning in het vooruitzicht gesteld aan degenen die Hem en Zijn
Woord trouw zouden zijn. Zij zullen deelnemen aan Zijn Heerlijkheid. Wanneer wij ons in
afhankelijkheid hebben aangeboden aan de Hogepriester de Heere Jezus Christus, als wij de
Heere Zijn Werk hebben laten doen, ontvangen wij daarvoor Loon, Kroon, Troon, Erfenis,
Zoonschap, Heerlijkheid.
Dan zullen wij overkleed worden en niet naakt komen te staan.
Dan zullen wij delen in Zijn Heerschappij en de Kroon op Zijn (!!) Werk (in ons) dragen.
Witte klederen als uitbeelding van de Heerlijkheid Die ons ten deel zal vallen.
Gouden Kronen als uitbeelding van Eeuwige Heerschappij samen met de Koning;
Hij het Hoofd, wij als Zijn Lichaam.
De 24 ouderlingen zijn de uitbeelding van de Gemeente van eerstgeborenen die Loon hebben
ontvangen van de Heere Jezus Christus.
Timotheus zei;
7 Ik heb den goeden strijd (de strijd tegen de verzoekingen, tegen de duivel; de wapenrusting
Gods aangedaan ) gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden ( ik ben
trouw gebleven aan Hem en Zijn Woord ); 8 Voorts is mij weggelegd de Kroon der
Rechtvaardigheid ( Beloning voor een leven uit geloof), welke mij de Heere, de rechtvaardige
Rechter, in dien dag geven zal ( voor de Rechterstoel ); en niet alleen mij, maar ook allen,
die Zijn verschijning liefgehad hebben.( liefhebben= praktisch dienen ) 2 Timotheus 4
24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs
ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.
25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit,
opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.
26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;
27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins,
daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.1 korinthe 9
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem
liefhebben.jakobus 1

: 5 En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige
lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.
Bliksem, Glinstering
= qrb = Baraq
Donderslagen, Groot geluid, Luide Stem = lwq = Qowl

11

‘En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen’
Bliksemen en donderslagen zijn stemmen.
Bliksem en donder zijn uitbeeldingen van het spreken van God.
18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den
rokenden berg ( dit zijn uitbeeldingen van het Krachtig Spreken van God ); toen het volk
zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;
19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet
spreke, opdat wij niet sterven!
20 En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en
opdat Zijn vreze (= donder en bliksem bewerken ontzag voor de Heere )voor uw aangezicht
zou zijn, dat gij niet zondigdet. exodus 20
Bliksem ( Vuur uit de Hemel ) en donder hebben met oordeel te maken.
5 Neig Uw hemelen, HEERE! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken.
6 Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen. psalm 144
26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de
binnenkameren; gelooft het niet.
27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook
de toekomst ( wederkomst ) van den Zoon des mensen wezen.mattheus 24
In Mattheus 24 geeft de Heere Jezus antwoord op de vraag van de discipelen;
wat zal het teken zijn van Uw aanwezigheid ( Parousia ) ?
Nog voordat de Heere Jezus Christus zichtbaar op de Olijfberg verschijnt, voorzegt de
bliksem Zijn Aanwezigheid, de Bliksem is het teken voorafgaand aan de verschijning van
de Heere Jezus Christus. Dat is op de Dag des Heeren; als de Heere de volkeren oordeelt.
God spreekt al 2.000 jaar niet. Zijn Zwijgen is een kenmerk van de Verborgenheid.
Maar straks zal Hij spreken. Rechtspreken; oordelen
5 Dan ( niet nu maar straks op de Dag des Heeren dán zal Hij spreken maar nú zwijgt Hij )
zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. psalm 2
‘en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten
Gods’
De 7 vurige Lampen zijn dus de 7 Geesten Gods.
Deze zagen we ook al in hoofdstuk 1.
4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is,
en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;
openbaring 1
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Dit 7-voudig Werk van de Geest verwijst naar onze dagen;
Spreekt over al het werk wat de Heere begonnen is, én wat de Heere zal
voleindigen in deze Wereld van de 7 dagen.
7= het complete Werk van de Geest; de volkomenheid van het Werk Gods.
Ze zijn dus ook een uitbeelding van de Gemeente maar meer specifiek van de priesterlijke
functie van de Gemeente. De kronen en tronen verwijzen meer naar de koninklijke functie.
Het zijn er nu geen 24 maar 7.
Het werk Gods is de Openbaring van Zijn Woord en daarmee van Zijn Heerlijkheid.
Dit is terug te vinden in 7 lampen. Zelfs als er in de Bijbel maar één lamp is, heeft die meestal
nog 7 armen. ‘Zeven vurige lampen waren brandende voor de troon’, dat is onze positie.
‘Welke zijn de zeven geesten Gods’, want geest staat ook voor geestelijk werk, voor
onzienlijke dingen in het algemeen. Geesten zijn niet alleen maar wezens die we niet zien
kunnen, maar het zijn alle abstracte dingen. ‘De 7 geesten’ staat voor het werk Gods,
dat Hij doet door de Gemeente en dat Hij ook straks bij Zijn Wederkomst zal doen door de
Gemeente.
Zeven vurige lampen
Geest is een onzienlijke Kracht. ( de Geest zweefde over de wateren )
Als Geest aktief wordt, komt er Licht. ( God zeide; daar zij Licht )
29 Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren.
2 samuël 22
105 Nun. Uw woord is een Lamp voor mijn voet, en een Licht voor mijn pad.
psalm 119
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve ( het Woord )gemaakt,
en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve ( het Woord ) was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. johannes 1
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 1 johannes 1
Het Woord, de Bijbel is Licht, voortgebracht door God.
Vurige Lampen zijn Licht van de Geest.
God gaat Zijn Licht laten schijnen; God gaat Zich openbaren.
Als God Zich gaat openbaren is daar de Heere Jezus Christus en de Gemeente.
De Gemeente als Lichtdrager.

: 6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom
den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
Kristal = steen dat doorzichtig is, doorschijnend glas van zeer hoge kwaliteit.
Zee = een hoeveelheid Water
Water = het Woord van God
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Vanuit de Bijbel kennen we ook een koperen zee. Een koperen zee is een koperen wasvat.
Een glazen zee is een glazen wasvat. Een wasvat stond in de Tabernakel en in de Tempel.
2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het
beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden
aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; openbaring 15
23 Verder maakte hij de gegotene zee; van tien ellen was zij van haar enen rand tot haar
anderen rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig
ellen omving ze rondom. 24 En onder haar rand waren knoppen, dezelve rondom
omsingelende, tien in een el, omringende die zee rondom; twee rijen dezer knoppen waren
in haar gieting gegoten. 25 Zij stond op twaalf runderen; drie ziende naar het noorden, en drie
ziende naar het westen, en drie ziende naar het zuiden, en drie ziende naar het oosten; en
de zee was boven op dezelve; en al hun achterdelen waren inwaarts. 1 koningen 7
Voordat de Hogepriester en de priesters uit het Oude Testament zich aan hun
dienstwerk zouden wijden, moesten zij eerst hun handen en hun voeten reinigen aan het
Koperen Wasvat. De handen en voeten ten teken van de ‘dagelijkse handel en wandel’.
Ze werden ook eenmalig gereinigd op het moment dat ze in het priesterambt gesteld werden.
Het Wasvat spreekt over reiniging en zuivering. Het Wasvat stond bij binnenkomst in de
Tabernakel als eerste na het Brandofferaltaar.
17 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 18 Gij zult ook een koperen wasvat maken,
met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en
tussen het altaar, en gij zult water daarin doen; 19 Dat Aäron en zijn zonen zich aaruit wassen,
hun handen en voeten. 20 Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij
zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te
dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken; 21 Zij zullen dan hun handen en
voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en
zijn zaad, bij hun geslachten. exodus 30
Als we dit gaan vergelijken met het Nieuwe Verbond;
Men moet eerst Wedergeboren zijn, namelijk het Brandofferaltaar passeren.
Het Brandofferaltaar staat typologisch voor het plaatsvervangend lijden en sterven en
Opstanding van de Heere Jezus Christus.
Pas als we zijn wedergeboren zijn we in staat dienstwerk te doen voor de Heere.
En vervolgens komen we bij het Wasvat; daar vindt de dagelijkse reiniging met Water plaats.
De Heere Jezus Christus als Hogepriester naar de ordening van Melchizédek reinigt
dagelijks onze handel en wandel maar bovenal; onze gewetens.
Daarvoor is Water nodig; namelijk het Woord van God dat ons denken, handel en wandel
en gewetens reinigt.
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze
harten gereinigd zijnde van het kwaadgeweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein
water. hebreeën 10
Dit wordt ook schitterend geïllustreerd in Johannes 13 bij de voetwassing.
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9 Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?
Als hij dat houdt naar Uw Woord. psalm 119
3 Gijlieden zijt nu rein om het Woord, dat Ik tot u gesproken heb. johannes 15
26 Opdat Hij haar ( de Gemeente ) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des
waters door het Woord; efeze 5
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en
onzen Zaligmaker Jezus Christus;
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft ( Hij heeft Zich als Hogepriesters gegeven
aangezien Hij ook het Koningsschap had kunnen opeisen ), opdat Hij ons zou verlossen van
alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zoureinigen, ijverig in goede werken.
titus 2
‘een glazen zee, kristal gelijk’
Het is dus een doorzichtig wasvat; dat staat voor reiniging en zuivering.
Licht dat overal doorheen schijnt; alle vuiligheid is eruit.
Als teken dat we ontvankelijk zijn geworden voor het Licht, het Woord.
De gedachte hierbij is dat deze 24 oudsten gereinigd zijn, gezuiverd zijn, volmaakt zijn
geworden. Het heeft bovendien rechtstreeks van doen met de priesterlijke positie van deze 24
oudsten. Priesters naar de ordening van Melchizédek.
‘En in het midden des troons’
= In het midden waar de Troon staat.
Het Wasvat staat dichter bij de Troon dan de 24 Tronen
Deze Troon was in het Oude Testament de ‘Ark des Verbonds’ met daarop de Verzoendeksel.
Op het Verzoendeksel ( typologisch de Hogepriester naar de ordening van Melchizédek; de
Heere Jezus Christus ) waren 4 cherubim.( met het aangezicht van een Mens, een Leeuw, een
Os en een Arend )
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den Troon der Genade, opdat wij
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer
tijd.hebreeën 4
‘vier dieren zijnde vol ogen van voren en van achteren’
De 4 dieren van het Verzoendeksel van de Ark des Verbonds, staan hier in Openbaring
rondom de Troon. Dat de ‘4 dieren vol ogen’ zijn, houdt in dat deze 4 dieren een geestelijke
betekenis hebben. Ogen staan voor geest en ogen staan voor licht en daarmee voor Wijsheid.
Het staat voor abstracte, onzienlijke dingen. Deze 4 dieren drukken een geestelijk Waarheid
uit. Ze hebben een symbolische betekenis.

: 7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde
dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.
Deze beschrijving komt ongeveer overeen met de vier dieren uit Ezechiël 1 en 10.
Alleen de tweede is anders;
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Leeuw, os, mens en arend
; Ezechiël 1
Leeuw, cherub, mens en arend ; Ezechiël 10
Leeuw, kalf, mens en arend
; Openbaring 4
10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht
eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen
aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht. 11 Ook waren hun aangezichten en
hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee
bedekten hun lichamen. 12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen;
waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.
13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de
gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans,
en uit het vuur kwam een bliksem voort. 14 De dieren nu liepen en keerden weder als de
gedaante van een weerlicht.ezechiël 1
14 En elkeen had vier aangezichten; het eerste aangezicht was het aangezicht eens cherubs,
en het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het derde het aangezicht eens
leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends.15 En die cherubs hieven zich omhoog;
dit was hetzelfde dier, dat ik bij de rivier Chebar gezien had. ezechiël 10
Deze dieren bestaan niet in het echt. Ze komen alleen in de symboliek voor; de dieren
zijn een beeld van iets anders. Dat komen we vaker tegen in de Bijbel; bijvoorbeeld
eenhoorn en draak. En ook buiten de Bijbel kennen we dit soort symboliek; sfinx en griffioen.
Deze dieren worden cherub(s) genoemd. In Jesaja 6 worden ze seraf(s) genoemd.
Het meervoud in het Hebreeuws is cherubim en serafim.
Seraph = Vurig, vuur, vlam . Als de plaatsen in de Bijbel waar het woord ‘seraph’
voorkomt, vergeleken worden, is de betekenis ‘Geestelijke mens’.
In positieve zin, is het de Geestelijke Mens, Deze Ene Vurige.
Namelijk de Verhoogde, en Verheerlijkte Zoon des mensen; Christus.
Het woord ‘Cherub’ op zich betekent niets. Alleen de anagrammen van de letters,
dezelfde tekens in een andere volgorde, laten meer zien;
Cherub = brk
Bekor = rkb = Eerstgeborene ; De Eerstgeborene aller creaturen
Rakab = bkr = Wagen, Ruiter
; De Wagen, Voertuig = Woord Gods
Barak = krb = Knielen, zegenen ; De Gezegende des Heeren.
Het zijn geen bestaande engelen, of Hemelse wezens, maar symbolische voorstellingen.
De Rooms- Katholieke kerk heeft er ‘engelen’ van gemaakt.
Bestaande Hemelse wezens; engelen in verschillende rangorde.
Ze hebben een hiërarchie verzonnen; aarts-engel, serafijn en cherubijn(tje).
Aarts-engel betekent echter; Eerste Engel en dat is de Heere Jezus Christus.
Maar deze Seraphim of deze Cherubim worden op verschillende wijze beschreven
vanwege hun symbolische en typologische betekenis.
‘en rondom den troon, vier dieren’ ( vers 6; het vorige vers )
Deze Cherubim en deze Seraphim, zijn de uitbeelding van de Troon en de
Heerlijkheid van Christus; de Verhoogde Christus.
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De troon met daaromheen de 4 Cherubim, is een uitbeelding van de Heerlijkheid
van Christus, de Eerstgeborene aller creaturen.
Ze zijn de uitbeelding van de Verheerlijkte Christus, zittend op Zijn Troon.
De 4 dieren of 4 Cherubim, worden ook uitgebeeld in de 4 Evangeliën.
Elk Evangelie benadrukt een andere hoedanigheid, eigenschap, aspect van de Heere;
De Leeuw
; De Koning
; Koningschap
= Mattheus
De Os
; De Dienstknecht ; Knecht des Heeren
= Markus
De Mens
; De Mens
; Zoon des mensen
= Lukas
De Adelaar
; De Zoon van God ; Hemelse Positie, Hogepriester = Johannes
Ook in de kleuren van de Tabernakel vind je hetzelfde principe terug;
Blauw = Koningschap, hemelsblauw
Purper = Middelaar, rood en blauw
Rood = Mens zijn, Adam betekent ‘rood’
Wit
= Priesterschap, reinheid
In veel oude Christelijke kunst vind je de Evangelisten Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes
uitgebeeld via die vier Cherubim. Ze worden beschouwd als hun symbolen.
We zouden Christus niet kennen als we die vier Evangeliën niet hadden.
De leeuw komt overeen met de strekking van het Mattheüs-Evangelie: de Heere
wordt daarin beschreven als de Koning. De Leeuw van Juda. De Leeuw is de uitbeelding
van Koningschap over de aarde. Daarom is de leeuw in sprookjes en in stripverhalen en in de
symboliek altijd gekroond. En ook in de Nederlandse symboliek. De Leeuw is de koning van
het dierenrijk Daarna krijg je de Os. De os is een lastdier en jukdragend. Het komt overeen
met het Markus-Evangelie, waarin ons de Heere Jezus beschreven wordt als de Knecht des
Heeren. Daarna krijgen we het Lukas-Evangelie, dat komt overeen met de Mens uit dit rijtje.
In Lukas wordt de Heere Jezus beschreven als mens. Als Zoon des mensen. Als je de
menselijke hoedanigheden van de Heere wilt leren kennen uit de Evangeliën, dan moet je bij
Lukas zijn. Dat ligt voor de hand, want Lukas was arts. Daarna krijgen we nog het JohannesEvangelie, overeenkomend met de Arend. Het Johannes-Evangelie beschrijft de Heere Jezus
in Zijn Hemelse positie. Als Zoon van God.
Waar de Leeuw de Koning is van de aarde, is de Arend de Koning van de Hemel.
Deze vier dieren waren in het Oude Testament; in Ezechiël, Jesaja - en wellicht al in Genesis
3 - de uitbeelding van de Heerlijkheid van Christus en ze zijn het hier nog steeds. Dat deze
vier dieren dezelfde zijn als de Cherubs moge duidelijk zijn, maar dat ze ook dezelfde zijn als
de Serafs uit Jesaja 6 blijkt uit het volgende vers.

: 8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van
binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is
de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
Vleugels zijn een beeld van Hemelse, Geestelijk zaken. Er is dan een geestelijke betekenis.
In de Bijbel is bij dit vers een tekstverwijzing naar Jesaja 6 : 3.
Daar staat hetzelfde over de Serafim rondom de troon.
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Serafs zijn volstrekt identiek aan Cherubs en ze roepen: ‘heilig, heilig, heilig is de Heere
God’. Drie keer en dat slaat op: ‘Die was en Die is en Die komen zal’.
Het gaat om de Heere Jezus Christus, Die het Beeld Gods is.
De functie van de Cherubs is, dat ze uitdrukking geven aan de Heerlijkheid van Christus.
2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder
zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij
3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der
heirscharen! ( God van alle volkeren ) De ganse aarde is van Zijn Heerlijkheid vol! jesaja 6
De 4 dieren, de Cherubim of Serafim houden niet op om de Heere te verheerlijken.
Wat die dieren doen, doen de oudsten ook. Wij zijn geroepen tot Heerlijkheid Gods.
Die Heerlijkheid komt tot uitdrukking in de Gemeente.
En als de Heere in Heerlijkheid verschijnt zal hij komen met zijn Gemeente,
Zijn Lichaam, Zijn Loon.
15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal Hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij Hem zijn.
Ik zal er Hem uittrekken, en zal Hem verheerlijken.psalm 91
28 Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende:
En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.
29 De schare dan, die daar stond, en dit hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was.
Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. 30 Jezus antwoordde en zeide: Niet
om Mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. 31 Nu is het oordeel dezer
wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. 32 En Ik, zo wanneer Ik
van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. johannes 12
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de
ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den
enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 4 Ik heb U
verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had,
eer de wereld was. johannes 17
Waaruit bestaat de Heerlijkheid die de Heere Jezus Christus na Zijn dood en Opstanding
’opeist’? Waaruit bestaat de Erfenis waar Hij als Erfgenaam recht op heeft ?
Waaruit bestaat het Loon voor Zijn Voleindigde, Volbrachte Werk ?
Een deel van het antwoord vinden wij in Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed; het
gebed van de Heere Jezus tot Zijn Vader. De strekking van dit gebed is, dat de eenheid die er is
tussen de Heere Jezus Christus ( ná Zijn Opstanding ) en God de Vader, dezelfde eenheid is als
de eenheid tussen God de Vader en de Gemeente, het Lichaam van Christus.
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader,
de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem
gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
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3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus
Christus, Dien Gij gezonden hebt. 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het
werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven,
met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
-22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn,
gelijk als Wij Eén zijn;
-24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij
liefgehad, vóór de grondlegging nederwerping der wereld. johannes 17
Op het moment dat de Vader Heerlijkheid geeft aan de Zoon, geeft de Vader daarmee
Macht aan de Zoon. De Heere Jezus Christus heeft Macht ontvangen over alle vlees.
Heerlijkheid heeft met heersen te maken.
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:
Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde. mattheus 28
16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.
17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt
geweest, zo heb macht over tien steden. 18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond
heeft vijf ponden gewonnen.19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.
lukas 19
Daarom heeft Hij ook Macht om Eeuwig Leven te geven aan iedereen die op grond van
geloof, door de Vader aan de Zoon wordt gegeven. Dus doordat wij het Woord der Waarheid
hebben ontvangen én geloofd, zijn wij door de Vader aan de Zoon gegeven. De Zoon geeft
ons het Eeuwige Leven.
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem
gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. johannes 17
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. johannes 14
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke;
en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
----57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader;
alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. johannes 6
De Zoon geeft ons het Eeuwige Leven, en vervolgens zorgt de Zoon dan ook voor ons,
want wij zijn Zijn eigendom. En omdát wij Zijn eigendom zijn, zouden wij Zijn Stem,
Zijn Woord gehoorzamen. Wij zijn dienstknechten.
In Johannes 17 kun je lezen dat de eerste Heerlijkheid (uit de Schepping) die de Heere
ontvangt, de Gemeente is. Als eerste vrucht van de oogst, wordt de Gemeente aan
Hem gegeven.
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En dat is wat in deze Bedeling nog steeds gebeurt;
God verzamelt Zich individuele gelovigen uit deze duistere en boze wereld.
God verzamelt Zich uit de heidenen een Volk voor Zijn Naam.
Vervolgens geeft Hij ons als Loon aan de Heere Jezus Christus.
Zijn Lichaam, de Gemeente is Zijn Heerlijkheid en Zijn Persoonlijk Bezit.
Zijn Loon
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet,
Zijn Loon is bij Hem (= de Gemeente; Zijn Lichaam, logisch dat wij bij de Wederkomst van
de Heere bij Hem zijn; wij zijn tenslotte Zijn Lichaam.), en Zijn arbeidsloon ( Wedergeboren
Joodse Volk= Israël )is voor Zijn aangezicht. jesaja 40
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn Loon is met Mij , om een iegelijk te vergelden,
gelijk zijn werk zal zijn. openbaring 22
11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion:
Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
12 En zij (= wedergeboren Israël ) zullen hen (= de Gemeente , Zijn Lichaam) noemen het
heilige volk, de verlosten des HEEREN; en gij ( = Jeruzalem ) zult genoemd worden de
gezochte, de stad, die niet verlaten is. jesaja 62
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is,
Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest,
welke Godes zijn. 1 korinthe 6
Als wij de eerstelingen van de Oogst zijn, als de Gemeente, Zijn Lichaam
het begin van Zijn Heerlijkheid is, volgt er dus nog meer Heerlijkheid.
Want wij weten dat ‘de Oogst’ uit vier perioden bestaat.
De Eerstelingen Garf is de Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus.
Daarna vindt plaats de ‘Eerstelingen van de Oogst’ is de Gemeente ,
dan ‘de Oogst’ zijn de gelovigen uit het Volk Israël en daarna volgt nog een ‘nalezing’
dat zijn de gelovigen uit de heidenen .
Dus al deze gelovigen in Christus zullen door de Vader aan de Heere gegeven worden.
En natuurlijk ook alle gelovigen in God (Christus) uit het Oude Testament die nog
‘geborgen zijn in God’ en nog voor de Grote Witte Troon zullen verschijnen.
De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft
voor Zijn Leven in volledige afhankelijkheid en vertrouwen ( geloof ) in de Vader.
De Heere Jezus heeft Zijn Leven gegeven en alle Werk in gehoorzaamheid volbracht
voor de Vader.
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood
des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam
gegeven, welke boven allen naam is; filippenzen 2

20

De Heere Jezus heeft echter op Zijn Beurt de Vader een Gelofte gedaan;
‘Als de Vader Hem zou redden uit de dood, zou Hij ( de Heere Jezus Christus )
de Naam van de Vader in Eeuwigheid prijzen en loven en eren; temidden van de
gehele Gemeente, Zijn Lichaam.’
De Heere Jezus Christus looft God de Vader met Zijn Geest en Zijn Lichaam;
met Zijn gehele Wezen. Het is prachtig en voor ons mensen nauwelijks te bevatten dat de Vader
de Gemeente gegeven heeft aan de Zoon maar dat de Zoon diezelfde Gemeente weer opdraagt
(offreert als Hogepriester) aan de Vader. Daarbij bedenkend dat de Vader en de Zoon Eén zijn.
20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.
21 Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds.
22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.
23 Zo ( dan ) zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen;
in het midden der gemeente zal ik U prijzen. psalm 22
6 Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften; Gij hebt mij gegeven de erfenis
dergenen, die Uw Naam vrezen.
-9 Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag.
psalm 61
26 Van U zal Mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in
tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen psalm 22
1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen;
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.
3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen;
ik vond benauwdheid en droefenis. 4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende:
Och HEERE! bevrijd mijn ziel. 5 De HEERE is genadig en rechtvaardig,
en onze God is ontfermende. 6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch
Hij heeft mij verlost. 7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u
welgedaan. 8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen,
mijn voet van aanstoot. 9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN,
in de landen der levenden. 10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.
11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.
16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd;
Gij hebt mijn banden losgemaakt. 17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging,
( de Gemeente is de offerande ) en den Naam des HEEREN aanroepen. 18 Ik zal mijn
gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 19 In de
voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!
psalm 116
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God de Vader heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, ter Verheerlijking gesteld tot
Hogepriester. Hogepriester van Zijn ( eerste ) Volk, de Gemeente.
Als Hogepriester Heiligt de Heere Jezus Christus ons tot op vandaag de dag door ons geweten
te reinigen van dode werken, zodat wij de Levende God kunnen dienen.

: 9 En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon
zat, Die in alle eeuwigheid leeft;
:10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem,
Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:
:11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de Heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt
alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
We hebben zojuist in meerdere Psalmen gelezen dat de Zoon, door zijn Gelofte aan de Vader,
middels de Gemeente, de Vader zou eren en dankzeggen.
Hij zou de Gemeente offreren aan de Vader, om Zijn Gelofte te betalen.
Maar de Gemeente is tevens door de Vader aan de Zoon geschonken als Beloning,
als Heerlijkheid voor Zijn volbrachte Werk.
Er staat maar Eén Troon in het midden; op die Troon zit zowel de Vader als de Zoon;
op die Troon zit de Levende God. Prachtig hoe hier de symboliek laat zien dat de Vader en
de Zoon Dezelfde zijn. Beider Verheerlijking komt tot uiting via de Gemeente.
Straks, als wij met Hem geopenbaard zullen worden, zal Zijn en daarmee onze Heerlijkheid
voor iedereen waarneembaar zijn.
22 En Ik heb hun ( de Gemeente ) de Heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt;
opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; johannes 17
27 Want de Zoon des mensen zal komen in de Heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen,
( de Gemeente ) en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. mattheus 16
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn Heerlijkheid, en al de heilige engelen
met Hem ( de Gemeente ), dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. mattheus 25
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem
geopenbaard worden in Heerlijkheid. kolossenzen3
Zodra de 4 dieren, die Cherubim, Hem verheerlijken, eren en dankzeggen, doen de 24 oudsten
precies hetzelfde. De symboliek en de functie van de 4 dieren is exact hetzelfde als
van de 24 oudsten, de Gemeente. De 24 oudsten, de Gemeente, werpen hun kronen, hun
Heerlijkheid voor den Troon. Zeggende; Gij Heere, Levende God, zijt waardig te ontvangen
de Heerlijkheid en de Eer en de Kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen en door Uw wil
zijn zij en zijn zij geschapen. Wij als Gemeente zijn geroepen tot Heerlijkheid Gods. In ons, in
de Gemeente, zou Christus (en daarmee God) verheerlijkt worden. Wij zijn een volk voor Zijn
Naam. Daar waar Christus in ons gestalte krijgt, komt de Heerlijkheid van Christus tot
uitdrukking via ons. Wij hebben deel aan Zijn Heerlijkheid. Wij zullen met Hem geopenbaard
worden in Heerlijkheid.Hij is onze vervulling en wij zijn Zijn vervulling; hetzelfde Vlees en
Been. Onlosmakelijk verbonden.
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‘Want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen’
Ook wij zijn door Hem geschapen. Met verwijzing, niet naar de oude schepping, maar naar de
Nieuwe Schepping. Voor zover er in onze levens wat tot stand gebracht is, is het inderdaad
door Zijn Kracht; door Zijn Geest.
17 Want Hij heeft van God den Vader Eer en Heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem
van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 2 petrus 1
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot
een Hoofd boven alle dingen;
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.
efeze 1
‘wierpen hun kronen voor den troon’
Wij geven die kroon heus niet meer af, maar in de symboliek gebeurt het wel, want daarin
wordt uitgedrukt: Heere het is door Uw Werk dat wij die kroon hebben ontvangen. Niet alleen
U hebt hem ons gegeven, uitgereikt aan het eind van de loopbaan, maar het is in Uw Kracht
waardoor wij die loopbaan hebben kunnen lopen.
Het was uit Uw Genade, want van onszelf hadden wij die dingen toch niet gekund.
Uit onszelf kunnen wij niets voor de Heere betekenen.
Wij hebben immers via onze menselijke natuur de erfzonde meegekregen.
Alleen omdat wij ‘uit God geboren, Wedergeboren zijn’, zijn wij de Goddelijke natuur
deelachtig, zijn wij Nieuwe Schepping en kunnen wij de Heere dienen.
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij
hebt ontvangen den Geest der Zoonstelling, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
romeinen 8
13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer Heerlijkheid.
14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om
vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.
1 kronieken 29
Amen.
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Hoofdstuk 5
In hoofdstuk 4 en 5 gebeurt niet zo heel veel in het visioen maar is een uitgangspunt van
waaruit de Openbaring begint. Deze hoofdstukken beschrijven via symboliek de situatie in
de Hemel, ná de opname van de Gemeente. Natuurlijk bevindt de Gemeente zich op dit
moment ook al in de Hemel maar het gaat hier over de situatie als de Gemeente voltooid en
voltallig is. Het moment dat de Gemeente zal zijn geworden tot één Volkomen Man, tot de
mate van de grootte der Volheid van Christus. De Heere maakt na de opname Werk van Zijn
Openbaring op aarde. Zijn Koninkrijk der Hemelen zal dan worden uitgebreid naar de aarde.
Het wachten is nu op de Koning. Dat is vanaf het volgende hoofdstuk.
7 Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij
Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de Werken Uwer handen;
8 Alle dingen hebt Gij onder Zijn Voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij Hem alle dingen
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet onderworpen zij; doch nu zien
wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond, Die een weinig minder dan de
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de Genade Gods voor
allen den dood smaken zou.
10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat
Hij, vele kinderen tot de Heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door
lijden zou heiligen. 11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een;
om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. hebreeën 2

: 1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van
binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.
We weten wie er op Die Troon zit; De Heere Jezus Christus.
Een Verheerlijkte Christus op de Troon in de Hemel en van daaruit zal die Heerlijkheid ook
op aarde geopenbaard gaan worden.
Zijn Wederkomst tesamen met Zijn Verheerlijkte Lichaam, de Gemeente.
‘in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en
van buiten’
In Zijn Rechterhand een Boek. Het Boek is aan 2 zijden beschreven en verzegeld met
7 zegels. Het Boek is een Boekrol. Het Boek is het Woord van God. Het feit dat het aan
beide zijden is beschreven, laat zien dat er twee aspecten zitten aan Gods Woord.
De ‘10 geboden’ werden ook geschreven op twee stenen tafelen; van voor en van achteren.
15 En Mozes wendde zich om, en klom van den berg af, met de twee Tafelen der Getuigenis
in zijn hand; dezeTafelen waren op haar beide zijden beschreven, zij waren op de ene en op
de andere zijde beschreven.16 En diezelfde tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook
Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. exodus 32
‘verzegeld met zeven zegelen’
7 zegels = spreekt over al het Werk wat de Heere begonnen is en wat de Heere zal
voleindigen in deze Wereld van de 7 dagen.
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En dat is precies wat er in Gods Woord staat;
het Werk, het programma van God; God’s eeuwige Voornemen staat erin.
De gehele geschiedenis staat erin; History = His Story. Hij heeft alles in Zijn Hand.
In Ezechiël gaat het ook over Cherubim ( hoofdstuk 4 ) en gaat het eveneens over de Boekrol;
‘voor en achter’ beschreven. In dit eerste vers staat ‘van binnen en van buiten’ beschreven.
Daarmee wordt aangegeven dat er 2 kanten zitten aan het Woord.
8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat
wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef. 9 Toen zag ik, en ziet, er was een
hand tot mij uitgestoken; en ziet, daarin was de rol eens boeks. 10 En Hij spreidde die voor
mijn aangezicht uit; en zij was beschreven voor en achter; en daarin waren geschreven
klaagliederen, en zuchting, en wee. ezechiël 2
Paulus zegt in Kolossenzen dat de Wet tegen ons is, om dat gelijk weer af te zwakken door te
zeggen; ‘nou ja, enigerwijze’. Daarmee zegt ook Paulus dat er 2 kanten zitten aan de Wet.
14 Uitgewist hebbende het handschrift ( door Zijn Hand geschreven ), dat tegen ons was, in
inzettingen ( = Wetten ) bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft
datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
kolossenzen 2
Aan de ene kant wordt de Wet beschreven als ‘heilig, rechtvaardig en goed’ en spreekt de Wet
over Verzoening en het Nieuwe Verbond der Genade. Dat is als we kijken naar de kant waarin
de Wet een schaduw der toekomende zaken is; dat de Wet een beeld is van de Komst van de
Messias. Aan de andere kant lezen we dat de Wet ‘een bediening des doods’ is en een ‘juk en
vloek’ en niemand door de Wet gerechtvaardigd kan worden.
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
-16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe
maan, of der sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het
lichaam is van Christus. kolossenzen 2
1 Want de Wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld
zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen,
nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. hebreeën 10
Feitelijk worden er 2 zaken beschreven in Zijn Woord;
1) De hele wereld valt onder het oordeel en alles zal teniet gedaan worden.
2) God maakt een nieuwe Schepping uit die oude schepping.
Wet en Genade
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46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de
duisternis (oude schepping; dood) niet blijve. 47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en
niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld
oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. 48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet
ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het Woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen
ten laatsten dage. johannes 12
Vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus staat de Boekrol, het draaiboek, stil.
Het Boek zit dicht, het is verzegeld maar straks gaat het weer open.
De Hemel is dicht maar gaat straks weer open. De Heere zwijgt maar zal straks weer spreken.
Ook Daniël de profeet kreeg van de Heere te horen dat Zijn Boek verzegeld is. Daniël begreep
weinig van alles wat hij zag en hoorde in visioenen en probeerde de Heere te overtuigen om
het hem allemaal uit te leggen. Maar de Heere zei; ophouden Daniël deze Woorden zijn
verzegeld tot het einde. Straks als het zegel eraf is, kan het Draaiboek verder.
4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde;
velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
-8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van
deze dingen? 9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en
verzegeld tot den tijd van het einde. Daniël 12
Vanaf bladzijde 1 van Zijn Woord is er het Plan van God een Koninkrijk op aarde op te
richten. Sinds de Opstanding is dat Koninkrijk er ook daadwerkelijk maar vooralsnog
verborgen in de Hemel. Op aarde is er nog niks van te zien.
Wanneer gaat het Boek weer open en wordt er een begin gemaakt met het geopenbaarde
Koninkrijk op aarde van de Heere Jezus Christus ?
24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te
sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een
eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om
de heiligheid der heiligheden te zalven.daniël 9
In Daniel 9 vinden wij het antwoord op de vraag wanneer dat Koninkrijk op aarde komt.
Zeventig weken staat hier voor 490 jaar waarvan er 483 ( 69 jaar weken) voorbij waren bij
de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Vanaf dat moment staat de Boekrol stil en is het
wachten op het aanbreken van die laatste 70e ( = 7 jaren ) jaarweek van Daniël.
In de tussenliggende periode van 2.000 jaar is de Heere als Hogepriester bezig Zich een Volk
voor Zijn Naam te verzamelen.
Petrus hield een redevoering in de Tempel te Jeruzalem waarin hij al vertelde tegen de Joden
dat de Heere zou wederkomen als men zich tot Hem zou wenden.
De vertalers wisten zich hier geen raad mee omdat de kerken er vanuit gaan dat zij het
Koninkrijk op aarde zouden vestigen. De juiste vertaling staat onder de doorgestreepte verzen.
17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het ( het doden van de Heere Jezus ) door onwetendheid
gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door
den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
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19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden
der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; opdat tijden der
verkoeling (= verademing= het Nieuwe Verbond) zullen komen als men zich bekeert en Hij
zenden zal de Heere Jezus Christus. 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der
wederoprichting aller dingen( Hij is nu in de Hemel totdat de oprichting van het Koninkrijk
zal beginnen ), die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle
eeuw. handelingen 3
De Heere Jezus Zelf zei al dat Hij pas zou wederkeren als het Joodse Volk ( het huis Israël )
Zijn Naam aan zou roepen. Aan het einde van de 70e jaarweek, na de 3 ½ jaar verdrukking
over Israël, zal de Heere Zijn Voeten zetten op de Olijfberg en een gelovig overblijfsel zal
Zijn Naam aanroepen.
Het joodse Volk als zodanig kan op dit moment niet tot geloof komen omdat de Heere haar
zinnen verhard heeft en er eerst een oordeel over het Volk komt. Bij de opname van de
Gemeente, bij de Volheid van Christus, zal de verharding over het Volk worden opgeheven.
Maar natuurlijk kan, vanaf de Opstanding, elke individuele Jood de Heere Jezus Christus
aannemen en daarmee tot Zijn Lichaam gaan behoren.
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 35 Ziet, uw huis wordt ulieden
woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen
zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! lukas 13
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en
vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des
HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem
zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de
HEERE zal roepen.joël 2
9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert,
en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal
het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn
God. zacharia 13
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt,
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der
heidenen ( de volheid van Zijn Lichaam de Gemeente ) zal ingegaan zijn. romeinen 11
3 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij.
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te
nemen door Zijn Naam. 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk
geschreven is: 16 Na dezen ( nadat een Hemels Volk verzameld zal zijn; Hij is nu nog bezig
een Volk te vormen, bezig met de opbouw van de Gemeente ) zal Ik wederkeren, en weder
opbouwen de tabernakel van David , die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder
opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 17 Opdat de overblijvende mensen den
Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere,
Die dit alles doet. handelingen 15
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: 2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem:
Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?
Wie is waardig; Wie heeft het verdiend ? Wie is het waard ? Wie heeft er Recht op ?
Wie is waardig de zegels te verbreken en het draaiboek, de Boekrol af te rollen ?
Wie is waardig de heilsgeschiedenis uit te voeren en te volbrengen ?
Wie is Degene Die de Hemel opent en Zich gaat openbaren op de aarde ?
Wie is Degene Die recht heeft op het Eeuwige Koningschap over de gehele aarde ?
Wie is waardig bevonden ? Daarop is maar één antwoord mogelijk;
De Heere Jezus Christus is waardig het Boek te openen en de zegelen te verbreken.
Hij heeft recht op het Eeuwige Koningschap. Als de Onzienlijke Zich laat zien, Zich
openbaart, zien we de Christus. Alleen Hij heeft de Waardigheid van een Koning.
‘een sterken engel, uitroepende met een grote stem’
‘Grote stem’ staat in nagenoeg elk hoofdstuk van Openbaring.
Ik denk omdat het benadrukt dat de Heere na lange periode van stilzwijgen
nu daadwerkelijk spreekt. En Hij spreekt niet alleen; Hij spreekt met Gezag.
Hij oordeelt als Rechtvaardige Rechter. Koning en Rechter.
Er zal nu geluisterd gaan worden naar Die Grote Stem.
Hij laat van Zich horen en zal gehoord worden.
Die sterken engel staat symbolisch voor De Sterke Engel.
Hij is Sterk en zal bij Zijn Openbaring Zijn Kracht gebruiken.
Deze Sterke Engel is de Eerste Engel, de Aarts- Engel; Michaël.
Michaël = Wie is gelijk aan God ?
Deze Engel roept met Grote Stem; Zijn Krachtig Woord spreekt.
De Heere Jezus Christus is het Woord Gods;
Wie is gelijk aan God ? Deze Stem, Dit Woord, Deze Engel;
deze Boodschapper van God.
8 Wie is de Koning der Ere? De HEERE, Sterk en Geweldig, de HEERE, geweldig in den
strijd. psalm 24
14 Gij hebt een Arm met Macht; Uw hand is Sterk, Uw rechterhand is Hoog. psalm 89
8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal
met vuur verbrand worden; want Sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. openbaring 18
7 En er werd krijg ( oorlog, strijd ) in den Hemel: Michaël en zijn engelen ( Christus en de
Gemeente ) krijgden tegen den draak ( Satan en zijn personeel ), en de draak krijgde ook en
zijn engelen. openbaring 12
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt
genoemd het Woord Gods. openbaring 19
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: 3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen,
noch hetzelve in zien.
niemand
11 En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn
broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwsen man uit
zijn broederen sloeg. 12 En hij zag herwaarts en gindswaarts; en toen hij zag, dat er niemand
was, zo versloeg hij den Egyptenaar, en verborg hem in het zand.
13 Des anderen daags ging hij wederom uit, en ziet, twee Hebreeuwse mannen twistten; en hij
zeide tot den ongerechte: Waarom slaat gij uw naaste?
14 Hij dan zeide: Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit, om mij
te doden, gelijk gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes, en zeide: Voorwaar,
deze zaak is bekend geworden exodus 2
Mozes hoopte dat Israël in Hem de Verlosser zou zien.
Mozes hier als een type van de Heere Jezus Christus. Dit wordt uitgelegd in Handelingen 7
1 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is
niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken een
scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van
ulieden, dat Hij niet hoort. 3 Want uw handen zijn met bloed bevlekt; en uw vingeren met
ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht.
4 Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het
gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij
zwanger, en zij baren ongerechtigheid.
-15 Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de
HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was. 16 Dewijl Hij
zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom
bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn Gerechtigheid ondersteunde Hem. jesaja 59
34 Ik heb merkelijk gezien de mishandeling Mijns volks, dat in Egypte is, en Ik heb hun
zuchten gehoord en ben nedergekomen, om hen daaruit te verlossen; en nu, kom herwaarts,
Ik zal u naar Egypte zenden.35 Dezen Mozes, welken zij verloochend hadden, zeggende:
Wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? dezen, zeg ik, heeft God tot een overste en
verlosser gezonden, door de hand des Engels, Die hem verschenen was in het doornenbos.
handelingen 7
De Heere Jezus Christus werd niet herkend als Verlosser en Messias.
En niemand kon het Boek openen of zelfs maar inzien.
Niemand Die het Raadsbesluit van de Heere kon of wilde volvoeren.
De Heere Jezus Christus heeft deze Taak op Zich genomen.
De Heere Jezus Christus is het Woord Gods;
alleen door Hem kan het Boek geopend worden.

: 4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te
lezen, noch hetzelve in te zien.
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Johannes weende zeer. Johannes weende omdat hem beloofd was dat hij de ‘de dingen die
haast geschieden moeten’ te zien zou krijgen. Johannes denkt waarschijnlijk even dat er een
kink in de kabel komt en hij verder niets meer te zien zal krijgen omdat het Boek gesloten
blijft. Johannes verlangde er erg naar om alles te weten te komen van wat er staat te gebeuren.
1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te
tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn
dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft ;openbaring 1
16 Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt,
Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden;
Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur; 17 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij
zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen; maar het
kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden. lukas 3
Johannes de Doper, hier een type van de Heere Jezus, zegt onder het Oude Verbond; De Heere
Jezus Christus komt na Mij en Die is Sterker ( sterken Engel ) dan Ik .
Ik ben het niet waard, ben niet waardig om in Zijn Schoenen te staan; om het Raadsbesluit,
het Programma van de Vader te volvoeren. Hij is Degene Die waardig is de wereld te oordelen
en de Rechtvaardigen in Zijn Koninkrijk binnen te laten en de onrechtvaardigen met Zijn
Vuur te verteren.

: 5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van
Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven
zegelen open te breken.
Een van de ouderlingen die rondom de Troon zat, uit hoofdstuk 4 vers 4, zegt tegen Johannes;
‘Ween niet‘. Deze ouderling spreekt voor de gehele Gemeente.
De Gemeente, Zijn Lichaam weet zonder gezien te hebben Wie Overwinnaar is.
Met gelovige ogen hebben de ouderlingen al tevoren gezien ‘Wie er met Eer en Heerlijkheid
Gekroond is’. De ouderlingen weten hoe het verder zal gaan in de Heilsgeschiedenis.
Vandaar dat de ouderling Johannes met deze kennis kan verblijden en vertroosten.
zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Johannes 20
9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond, Die een weinig minder dan de
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor
allen den dood smaken zou. hebreeën 2
‘De Leeuw Die uit de Stam Juda is, de Wortel Davids’
Dit is de letterlijke verwijzing naar Genesis 49;
daarin spreekt Jakob de zegeningen uit over zijn zonen.
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Hand = dy
= Jod (Jood)
Loven = hdy
= Jadah
Juda = hdwhy = Jehuda Met de hand kun je God loven maar ook verwerpen.
Judea = Grieks-Romeinse benaming
Judas = Juda, het Joodse Volk, de 2- Stammen. Heeft Zijn Heere en Meester verraden.
voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn
uitgestort.handelingen 1 = Het verstrooid worden en het uiteenvallen van de Joodse Staat.
Jacob heeft 12 zonen die later de 12 Stamvaders vormen van het Volk Israel.
En hoewel Koningschap en Priesterschap en Eerstgeboorterecht alleen toekomt
aan de Eerstgeborene, worden deze Functies door Jacob verdeeld onder zijn zonen.
Jacob ( later Israël genoemd ) haalt het Koningschap, het Priesterschap en het
Eerstgeboorterecht los van de Eerstgeborene.
Want Juda, en dus de Stam van Juda, ontvangt het koningschap over Israel.
En Levi, en dus de Stam van Levi, ontvangt het priesterschap over Israel.
Maar Efraim, en dus de Stam Efraim, wordt aangesteld tot Eerstgeborene van Israel.
Efraim, de 2e zoon van Jozef, ontvangt de hoogste zegen; De dubbele erfenis.
De Stam Efraim ontvangt het Eerstgeboorterecht boven alle andere Stammen.
Jacob komt in Egypte.
Jacob groeit uit tot een groot Volk, namelijk het Volk Israël.
Israël wordt slaaf in Egypte maar zij wordt via Mozes verlost uit Egypte.
Na een woestijnreis van 40 jaar wordt zij door Jozua in het Land Kanaan gebracht.
En uiteindelijk krijgt het Volk Israël een Koning
Saul, uit de Stam van Benjamin werd koning over de 12-Stammen van het Volk Israel.
Daarna werd David, uit de Stam van Juda, koning over de 12-Stammen van Israel.
Daarna werd Salomo, de zoon van David, koning over de 12-Stammen van Israel
Daarna werd Rehabeam, de zoon van Salomo, koning over de 12-Stammen van Israël.
Maar Rehabeam legt het Volk Israël zulke zware wetten op, dat er een scheiding
komt binnen de 12-Stammen van het Volk Israël.
De 10-Stammen, onder leiding Jerobeam, uit de Stam van Efraim, vinden deze wetten en
belastingen te zwaar en scheiden zich dan ook af van koning Rehabeam.
Rehabeam, uit de Stam van Juda blijft koning over de 2-Stammen (Juda en Benjamin)
Jerobeam, uit de Stam van Efraim wordt koning over de 10-Stammen.
En zo kwam er dus een breuk in het Koninkrijk van het Volk Israel.
Efraim, de 10-Stammen, is voor Juda, het Joodse Volk, nog steeds verdwenen.
En Juda, het Joodse Volk, de 2-Stammen, is nog steeds verdwenen voor de 10-Stammen.
Dit is tot op de dag van vandaag.
Het Koningschap van de Heere Jezus Christus berust op, en is de vervulling van de
belofte aan Juda; 8 Juda! gij zijt het , u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek
uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp!
gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een
leeuw ( verwijst naar Koningschap ), en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? (Wie
kan Hem wat maken ?) 10 De schepter zal van Juda niet wijken ( eeuwig Koningschap ),
noch de wetgever ( Koning is tevens Rechter ) van tussen zijn voeten, totdat Silo (Silo
verwijst naar de verborgen Christus; naar het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus.)
komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. genesis 49
8

Silo = een Messiaanse titel. Het schijnt verband te houden met ‘shalom’ en dus met vrede.
schepter = scepter = koningsstaf, roede . de scepter zwaaien = de baas zijn
Koningschap wordt gegeven aan de stam van Juda en daarmee aan de stamoudste en dat is de
Heere Jezus Christus. ‘De Leeuw uit Juda’ is duidelijk de verwijzing naar Genesis 49.
Zo kom je van het laatste Bijbelboek ( Openbaring ) in het eerste ( Genesis ).
Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids
23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon
van Jozef, den zoon van Heli, 24 Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van
Melchi, den zoon van Janna, den zoon van Jozef, 25 Den zoon van Mattathias, den zoon van
Amos, den zoon van Naum, den zoon van Esli, den zoon van Naggai, 26 Den zoon van
Maath, den zoon van Mattathias, den zoon van Semeï, den zoon van Jozef, den zoon van Juda,
27 Den zoon van Johannes, den zoon van Rhesa, den zoon van Zorobabel, den zoon van
Salathiël, den zoon van Neri, 28 Den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van
Kosam, den zoon van Elmodam, den zoon van Er, 29 Den zoon van Joses, den zoon van
Eliëzer, den zoon van Jorim, den zoon van Matthat, den zoon van Levi, 30 Den zoon van
Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den zoon van Eljakim,
31 Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van
Nathan, den zoon van David, 32 Den zoon van Jesse, den zoon van Obed, den zoon van
Booz, den zoon van Salmon, den zoon van Nahasson, 33 Den zoon van Aminadab, den zoon
van Aram, den zoon van Esrom, den zoon van Fares, den zoon van Juda, 34 Den zoon van
Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den zoon van
Nachor, 35 Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van Falek, den zoon van
Heber, den zoon van Sala, 36 Den zoon van Kaïnan, den zoon van Arfaxad, den zoon van
Sem, den zoon van Noe, den zoon van Lamech, 37 Den zoon van Mathusala, den zoon van
Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Malaleel, den zoon van Kaïnan, 38 Den zoon van
Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God. lukas 3
In de geschiedenis lopen geslachtslijnen uit Juda tot in onze dagen;
Koninklijke adellijke geslachten in Europa. Al van voor Christus zijn er lijsten met koningen.
Zelfs van het huis van David loopt nog een lijn in Spanje en Ierland. David komt uit de
geslachtslijn via Perez. Perez = Breuk; Bres; Onderbreking ( is de tweelingbroer van Zera =
Zaad; Het Eeuwig Blijvende Woord van God; Verschijnen; Kroon ). Na David is er geen
Troon van David meer in Jeruzalem geweest. De Heere Jezus Christus is de Uiteindelijke en
Definitieve Vorst uit het huis van Juda. Hij is de definitieve Zone Davids.
5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid
doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal
Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.
jeremia 23
14 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken zal, dat Ik
tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. 15 In die dagen, en te dier tijd
zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid
doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze
is, die haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID. 17 Want zo zegt de HEERE:
Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den troon van het huis Israëls zitte
jeremia 33
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De Leeuw uit de Stam van Juda wordt ook ‘de Wortel Davids’ genoemd.
Dat is een verwijzing naar Jesaja 11
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn
wortelen zal Vrucht voortbrengen. jesaja 11
‘Een scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen’ is beeldspraak voor de Opstanding van
de Heere Jezus Christus uit de dood. De Tronk werd afgehouwen toen Hij stierf.
Maar Hij bracht weer een scheut voort toen de Heere Jezus Christus uit de dood opstond.
In breed verband is dat de Stam (= afgehouwen Tronk ); het (Konings-) Huis van Isaï.
want David was de zoon van Isaï. Dat is de verwijzing naar de stam van Juda, maar
uiteindelijk is het de verwijzing naar de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus.
Via de aardse lijn Zal de Troon en Kroon terecht komen bij Degene Die daar recht op heeft.
Straks, bij Zijn Wederkomst, zal Hij vervullen hetgeen nog niet vervuld is;
Zijn Troon en Koningschap in Jeruzalem, Juda, heel Israël en uiteindelijk Koning over alle
volkeren.( en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en
tot aan het uiterste der aarde. handelingen 1 ).
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik
uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal Zijn Koninkrijk
bevestigen. 13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel Zijns Koninkrijks
bevestigen tot in eeuwigheid. 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een
zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der
mensenkinderen straffen. 15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als
Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen.
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw
aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.17 Naar al deze woorden, en naar dit
ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. 2 samuël 7
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere,
zal Hem den Troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis Jakobs
Koning zijn in der Eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.lukas 1
De Heere Jezus Christus is de Zoon van David maar tevens de Zoon van God.
Op dit moment zit Hij op de Hemelse Troon, via God de Vader, en regeert Hij een Hemels
Koninkrijk met daarin wonend een Hemels Volk.
Straks zal Hij Zijn Koninkrijk der Hemelen uitbreiden naar de aarde.

: 6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden
van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven
ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.
En ik zag, en ziet
Johannes verwachtte een Leeuw te zien maar zag een Lam
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een Lam, staande als geslacht
In het Boek Openbaring wordt 16x gesproken over de Heere Jezus Christus als ‘het Lam’.
In het Oude Testament werd een Lam gebruikt als offerdier.
in het midden van den Troon = op de Troon
Staande = Opgestaan; Opstanding
5 Gij zult een volkomen ( ongeschonden ) lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de
schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.
6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse
gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.
7 En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den
bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.
-10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft
tot den morgen, zult gij met vuur verbranden.
-13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het
bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn,
wanneer Ik Egypteland slaan zal.
14 En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest
vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. exodus 12
12 Zij zullen daarvan niet overlaten tot den morgen, en zullen daaraan geen been breken;
naar alle inzetting van het pascha zullen zij dat houden. numeri 9
Pascha = jsp = Pesach = Voorbijgaan
Het Pascha was een feest ter herinnering aan de slavernij van het Volk Israel in Egypte.
De Engel des verderf gaat voorbij aan degene die schuilt achter het Bloed van het Goddelijk
Lam; degene die schuilt achter deze nu Levende Deur, blijft gespaard van het verderf.
Bij de Pesachmaaltijd werd een lam gegeten.
Typologisch is eten = gemeenschap hebben met; deelhebben aan hetzelfde leven.
Het lam is een type van de Heere Jezus; Hij ging als een lam naar de slachtbank.
Het slachten en het eten van het Paaslam is een type van het lijden en sterven van
de Heere Jezus. Na het eten van dit lam werd alles wat ervan overbleef, van tafel gehaald.
Dat wat van het Paaslam overgebleven was, mocht op straffe des doods, niet meer gegeten
worden maar moest buiten de legerplaats verbrand worden.
Met het vorige, namelijk met het eerste leven, danwel met het oude leven, de oude schepping,
zouden wij geen gemeenschap meer hebben. ( niet meer van eten )
Al het oude is voorbij, ziet alles is nieuw geworden
Het opgegeten Paaslam is een type van het einde van het Leven onder het Oude Verbond.
De dood van de Heere Jezus betekende het einde van het Oude Verbond.
De botten mochten niet gebroken worden.
Ook bij de Heere Jezus aan het kruis brak men Zijn Benen niet.
Na het Paaslam, als alles daarvan weggehaald was, kwam er nóg een maaltijd op tafel;
namelijk Brood en Wijn, als type van het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade.
Brood = Levende Brood, de Heere Jezus Christus, het Woord
Wijn = Opstandingsleven, Eeuwig Leven, van de Heere Jezus Christus
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Dit Nieuwe Leven, het Opstandingsleven ( het Brood en de Wijn ) komt ná het offer van de
Heere Jezus ( het lam). Voor iedereen is er de kans om deel te nemen aan dit Nieuwe leven.
Het enige wat daarvoor nodig is, is Geloof. Bij Wedergeboorte is men automatisch een
nieuw schepsel en neemt men deel aan de Nieuwe Schepping. Zélfs voor Judas, hij mocht
immers ook samen met de Heere Jezus zijn brood in de kom dopen.
33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen
niet.johannes 19
22 En als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en
zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 23 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende,
gaf hun dien; en zij dronken allen uit denzelven. 24 En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn Bloed,
het Bloed des Nieuwen Testaments ( het Bloed van de Hogepriester de Heere Jezus Christus ),
hetwelk voor velen vergoten ( gestort )wordt. markus 14
Brood en Wijn, is wat de Hogepriester Melchizedek ( de Heere Jezus Christus ) voortbrengt,
en dit samen: Pascha
Brood = Lechem = mjl = 40.8.30 = 78
Wijn = Jajin
= nyy = 50.10.10 = 70
Pascha = Pesach = jsp = 8.60.80 = 148
18 En Melchizedek, Koning van Salem, bracht voort Brood en Wijn; en hij was een Priester
des allerhoogsten Gods. genesis 14
Het Lam = de Heere Jezus
Het Lam staande als geslacht = de Opgestane Heere Jezus Christus
Het is hetzelfde Lam.
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een
lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner
scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. jesaja 53
‘Haar’ staat typologisch voor ‘Kracht’.
Het scheren van dit Lam is het beeld van de kruisiging en dood van de Heere Jezus.
Want toen de Heere Jezus stierf, werd Hij van Zijn kracht, macht en heerschappij ontdaan.
32 En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting
geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij
Zijn mond niet open. handelingen 8
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods,
Dat de zonde der wereld wegneemt! johannes 1
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 19 Maar door het dierbaar bloed van
Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 1 petrus 1
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‘hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die
uitgezonden zijn in alle landen’
Hoornen zijn een uitbeelding van Macht en Koningschap.
Hoorn staat voor Koning en Koninkrijk, voor Macht en Heerlijkheid.
Er is verwantschap tussen het woord Hoorn = nrq = Qeren en ons woord Kroon.
7 staat voor het Volmaakte, Volkomen Werk dat God doet.
7 Hoornen is zoals ‘Koning der Koningen’.
17 Daar zal Ik David een Hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn Gezalfde een Lamp
toegericht. 18 Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden; maar op Hem zal Zijn Kroon
bloeien psalm 132
68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg
gebracht Zijn volke; 69 En heeft een Hoorn der Zaligheid ons opgericht, in het huis van
David, Zijn knecht; lukas 1
Ogen staan voor onzienlijke, geestelijke dingen.
De betekenis staat erachter; zeven ogen dewelke zijn de zeven geesten Gods,
die uitgezonden zijn in alle landen; Het Koningschap en Koninkrijk zal gevestigd worden in
alle landen, over de gehele wereld. Daar is het wachten op; de vervulling van de Belofte dat
het Zaad van David in Eeuwigheid zal zitten op de Troon in Jeruzalem. Deze lijn loopt via
Adam en Abraham en David naar de Heere Jezus Christus, Die tevens Zoon van God is.
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het
Evangelie van God, 2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige
Schriften). 3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees;
4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit
de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere: romeinen 1

: 7 En Het kwam, en heeft het Boek genomen uit de Rechter hand Desgenen, Die op den
Troon zat.
Het kwam = het Lam dat op de Troon zit, neemt het Boek uit de Rechterhand van Degene Die
op de Troon zit…Het is hier zeer duidelijk dat Degene Die op de Troon zit zowel de Vader is
als de Zoon. De Vader en de Zoon zijn bij elkaar Eén God. De Zoon is de Uitbeelding ( het
Uitgedrukte Beeld ) van de Vader. Bijna exact hetzelfde kun je lezen in Daniël 7.
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit
was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken,
deszelfs raderen een brandend vuur.
-13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als
eens Mensen Zoon ( = Zoon des mensen ), en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij
deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven Heerschappij, en Eer, en het
Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn Heerschappij is een
Eeuwige Heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.
daniël 7
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26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven,
het leven te hebben in Zichzelven; 27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden,
omdat Hij des mensen Zoon is. Johannes 5
Hier in Johannes 5 staat dat de Zoon van God tevens de Mensenzoon is.
De Zoon is de uiterlijke Verschijning van God.
Wat Adam niet gelukt is; Heerschappij over de gehele aarde, is de laatste Adam,
de Heere Jezus Christus wél gelukt. Het wachten is nu op de Openbaring daarvan.
Hij heeft het Boek, het Draaiboek uit de Rechterhand ( zie vers 1 ) van Zijn Vader
aangenomen en Hij zal vervullen al hetgeen in Zijn Boek, Zijn Woord, geschreven staat.
De Heere Jezus Christus heeft de macht overgedragen gekregen van de Vader.
27 En God schiep den Mens ( de Mens Christus Jezus; ‘zie de Mens’) naar Zijn beeld; naar
het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw ( Hoofd en Lichaam; Christus en de
Gemeente ) schiep Hij ze. 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en
vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt Heerschappij over de
vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde
kruipt! Genesis 1
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel;
de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar
het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede
Mens is de Heere uit den Hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en
hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 1 korinthe 15

nb = Ben = Zoon; Bouwwerk
ba = Ab = Vader; De Zoon is het Bouwwerk van de Vader
nba = Eben = Steen; Samentrekking van Vader en Zoon;
de 2 Stenen Tafelen is het Getuigenis van Vader en Zoon
Het Lam op de Troon is de Leeuw uit Juda, is de Wortel Davids.
Het Lam spreekt over de nederigheid, volgzaamheid, gehoorzaamheid, dienstbaarheid,
gewilligheid en geloof van de Heere Jezus Christus in Zijn 1e komst in het vlees.
De Leeuw spreekt over de Almacht van de Heere Jezus Christus in Zijn Wederkomst.
Want de Vader heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon. (Joh.5:22)
De Heere Christus is het Beeld en de Veruiterlijking van de Onzienlijke God.
Als God Zich laat zien, zien we de Opgestane ( staande ) Heere Jezus Christus.
En deze twee Beginselen van uitermate Vernedering (als Lam) en van uitermate Verhoging
(als Leeuw), vinden we bijeen gebracht op Diezelfde Troon in de Hemel.
Hij is gesteld geworden tot Leeuw uit Juda, door Zijn trouw en gehoorzaamheid als het
Goddelijk Lam
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld
gemaakt heeft; hebreeën 1
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij
hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer handen; hebreeën 2
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: 8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor
het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de
gebeden der heiligen.
Het Lam heeft het Boek genomen en zal de zegelen verbreken zodat het Boek,
Zijn Raadsbesluit, Zijn Plan met de Schepping, verder ontvouwd kan worden.
Alleen het Lam Gods is Waardig om het Boek te openen en de zegelen te verbreken.
En de Gemeente, valt in aanbidding en in volle onderwerping voor de Heere
Jezus Christus, het Lam Gods gezeten op Zijn Troon.
‘hebbende elk citeren’
citeren = rwnk = Kenowr = Harpen ; als Licht
Eén van de attributen en kenmerken van de schaapherder David, later Koning over heel de
kudde Israëls, was zijn harp. Als de belangrijkste van de Psalmisten verkondigde en bejubelde
David, met gebruikmaking van zijn harp, de komst van de Heere Jezus, de Zoon van David,
Die na lijden, kruisiging en dood en in Zijn Opstanding Christus Jezus de Heere zou zijn.
Daardoor zou het leven onder het Oude Verbond der Wet beëindigd worden en het leven onder
het Nieuwe Verbond der Genade verschijnen.
Alle Psalmen (= mizmoor = loflied= aanbidding) getuigen over de Heere Jezus Christus en
verwijzen naar het Leven, het Licht, het Woord en de Blijdschap van het Nieuwe Verbond der
Genade. Het oude liedje (der Wet) ging over zonden, Wet, veroordeling, duisternis en dood.
Maar, begeleid door zijn harp, zong en schreef David níeuwe liederen.
En in het bijzonder heeft de Zoon van David door Zijn Opstanding uit de dood een heel
Nieuw Lied geschreven. Het Nieuwe Lied over vergeving, Genade, Licht en eeuwig leven.
In de Bijbel is een nieuw lied altijd de verwijzing naar dit Nieuwe Verbond.
27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de
Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.
-44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de
Profeten, en Psalmen. lukas 24
9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij
uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. 10 Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het
einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners.
11 Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen, die Kedar bewoont; laat
hen juichen, die in de rotsstenen wonen, en van den top der bergen af schreeuwen.
12 Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen. jesaja 42
‘en gouden fiolen zijnde vol reukwerks’
Gouden fiolen = bhz twtjm = Mechathowth Zehab
twtjm = Schalen; Vaten; Flessen; Afgedekte holten
Schepping, mens, muziekinstrument;
is een hol vat maar zal vol zijn met Woord; Water;
Wijn; Olie; Schat
15

Reukwerk zoals wierook. Het reukwerk moest in het Oude Testament het Verzoendeksel
bedekken. Het is aanbidding die opstijgt. Typologisch is de Gouden Verzoendeksel van de Ark
des Verbonds de Heere Jezus Christus. De Ark des Verbonds stond in het Heilige der Heiligen;
dit is een beeld van de Hemel. De gehele Tabernakel is op typologische wijze een uitleg van
de Gemeentelijke Waarheden. In de Tabernakel was gedurende de Tempeldienst 24 per dag
muziek ter aanbidding. Wat in leviticus 16 letterlijk werd gedaan wordt hier in dit vers via
symboliek uitgelegd. Namelijk dat de Heere Jezus Christus aanbeden wordt door de
Gemeente. De Gemeente wordt geoffreerd aan de Heere Jezus Christus.
12 Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht
des HEEREN, en zijn handen volreukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten; en
hij zal het binnen den voorhang dragen. 13 En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen, voor
het aangezicht des HEEREN, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, hetwelk is
op de getuigenis, bedekke, en dat hij niet sterve. leviticus 16
‘welke zijn de gebeden der heiligen’
de aanbidding door de Gemeente, door de 24 ouderlingen; heiligen.
Zoals de Wierook het Verzoendeksel bedekte, zo is de Gemeente ter Verheerlijking
van de Heere Jezus Christus.
De Gemeente is het Loon, de Erfenis, de Heerlijkheid die de Heere ontvangen heeft van de
Vader na Zijn Volbrachte Dienstwerk.
De Gemeente is heilig; bekwaam gemaakt tot dienstwerk aan de Heere.
Zowel citeren als fiolen zijn eigenlijk vaten. Het zijn holle voorwerpen.
Het is de uitbeelding van de Schepping, want dat is een hol vat. ( holle aarde )
Een mens, als schepsel, is typologisch eveneens een aarden vat, of kruik.
Hij moet namelijk ergens mee gevuld worden; hij moet ergens toe dienen.
Citeren en gouden flessen (fiolen) zijn een uitbeelding van de schepping als zodanig,
dan wel van schepselen. Die gevuld zijn met iets dat tot eer is van God.
Citeren brengen muziek voort en dat is tot eer van God. De gouden flessen of schalen zijn
gevuld met reukwerk en brengen een liefelijke reuk den Heere voort. Citeren en fiolen zijn
twee totaal verschillende dingen, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot.
Het gaat om holle vaten die iets geestelijks voortbrengen, tot eer van God.
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor
ons heeft overgegeven ( als Hogepriester ) tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een
welriekenden reuk. efeze 5
Zoals de Vader de Gemeente aan de Zoon gegeven heeft als Loon, zo offreert de Zoon de
Gemeente aan de Vader als betaling van Zijn Gelofte.
Zowel de Vader als de Zoon zitten op die ene Troon Die aanbeden wordt door de ouderlingen.
Een lieflijke welriekende geur is de aanbidding door de Gemeente voor Hem, de Levende God.
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader,
de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. johannes 17
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: 9 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 al,
en volk, en natie;
‘Nieuw Lied’
De ouderlingen, de Gemeente, zongen een Nieuw Lied.
Het Nieuwe Lied is het Nieuwe Verbond.
Het Nieuwe Verbond dat op grond van de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus
tot stand gekomen is. Het Nieuwe Verbond waaraan straks Zijn gehele geopenbaarde
Koninkrijk deel aan zal hebben. Hij alleen Hij is waardig het Boek te openen.
‘want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed’
Waarom is Hij waardig dit te doen ? Omdat ( want ) Hij geslacht is, gestorven voor de zonden
der gehele wereld en Hij velen, de gelovigen, de Gemeente ( ons ) van God ‘gekocht heeft’;
gekregen heeft als Loon voor Zijn Werken. Zijn Lichaam, de Gemeente is Zijn Heerlijkheid
en Zijn Persoonlijk Bezit, Zijn Loon.
‘Uw Bloed’
Bloed = ‘Leven’ en niet de dood.
Bloed reinigt en vervoert zuurstof ( Roeach= Geest ).
Door Hoofd en Lichaam stroomt Hetzelfde Bloed; het Bloed van de Hogepriester naar de
ordening van Melchizédek, de Heere Jezus Christus.
Het Bloed van de Hogepriester brengt ons Zijn Opstandingsleven; eeuwig Leven.
Eens gaf Hij Zijn Leven via het kruis en de dood, ten behoeve van de gehele Wereld.
Maar nu geeft Hij Zijn Leven aan allen Die in Gemeenschap leven met Hem en Zijn Woord.
Want als Hogepriester verricht de Heere geen werk ten behoeve van de Wereld.
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij ( de Vader )
Hem ( de Zoon de Heere Jezus Christus ) gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.
-4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het Werk, dat Gij Mij gegeven hebt
om te doen; 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U
had, eer de wereld was. 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de
wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw
Woord bewaard ( de gelovigen= de Gemeente ). johannes 17
‘uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie’
Het eerste Loon, de eerste Heerlijkheid Die de Heere Jezus Christus na Zijn Opstanding
ontvangen heeft van de Vader, zijn de gelovigen vanaf Zijn Opstanding tot aan Zijn
Wederkomst; de Gemeente.
De Gemeente is tesamen met de Heere Jezus Christus Eersteling, Eerstgeborene van de Nieuwe
Schepping; zalig zij die niet zien en toch geloven.
Dit zijn alle gelovigen van elk geslacht, taal, volk en natie. Kortom; gelovigen uit de Heidenen.
Want hen hebt Gij het eerst bezocht nadat het Joodse Volk U verwierp.
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14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan
te nemen door Zijn Naam. ( de Gemeente uit de heidenen ) 15 En hiermede stemmen overeen
de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 16 Na dezen (na de volmaking van de
Gemeente, ná de Opname der Gemeente ) zal Ik wederkeren ( geopenbaard worden ), en weder
opbouwen de tabernakel van David, ( Volk Israël ) die vervallen is ( verstrooid en ongelovig ),
en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
handelingen 15
Straks zullen ook de wedergeboren Joden, de gelovige Israëlieten, door de Vader aan de Zoon
gegeven worden als arbeidsloon. En uiteindelijk ook de gelovigen uit de volkeren.

:10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als
koningen heersen op de aarde.
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en
de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze
zonden gewassen heeft in Zijn bloed.( Bloed van de Hogepriester )
6 En Die ( Hogepriester naar de ordening van Melchisedek ) ons gemaakt heeft tot
koningen en priesters Gode en ( tevens ) Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en
de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1
Gij (de Heere Jezus Christus ) hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en
priesters; De Heere Jezus Christus offreert de Gemeente ( Zijn Loon ) aan God de Vader.
Bij de Eerstgeborene horen de functies, de hoedanigheden, van Priester en Koning.
In Christus zijn wij een Gemeente van eerstgeborenen ( Hebr.12:23 )
In Hem zijn wij, als Zijn Lichaam, dus (automatisch) koningen en priesters.
In dienst van de Levende God.
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij
ook met Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien
wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij
blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2

:11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de
ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden;
De engelen zijn een uitbeelding van de Gemeente.
Hemelse wezens.
Ook wij hebben ons burgerschap in de Hemelen.
20 Maar onze wandel is in de Hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus; filippenzen 3
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Johannes zag eerst dat de 4 dieren en de 24 ouderlingen nedervielen en zongen rondom
de Troon. Maar toen Johannes nog een keer keek waren er zeer vele engelen rondom
de Troon. Het enorme aantal wat hier genoemd wordt, slaat terug op alle gelovigen uit alle
geslacht, en taal, en volk, en natie. Het is de Gemeente.
Deze uitdrukking wordt vaker gebruikt voor ‘de Gemeente’
Ook in Daniël 7 en Hebreeën 12. In Hebreeën hebben de vertalers er ‘vele duizenden der
engelen’ van gemaakt maar in de grondtekst staat ‘tienduizenden der engelen’.
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods,
tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte
rechtvaardigen; hebreeën 12
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit
was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken,
deszelfs raderen een brandend vuur. 10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit,
duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem;
het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. daniël 7
4 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende
Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 15 Om gericht te houden
tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die
zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze
zondaars tegen Hem gesproken hebben. judas
Hij is: De Aleph = de Eerste= De Alfa
De Aleph = pla = Duizend
Phala = alp = Wonderlijk is Zijn Naam
Al deze engelen zijn, tesamen met de 24 ouderlingen, de uitbeelding van de Gemeente.
En de Eerste en Hoogste Engel, Die boven alle engelen staat, is Michaël, de Arche-Angel
De Arche-Angel, is de Engel des Heeren, namelijk de Heere Jezus Christus.
Hij is als God.

:12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht,
en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.
Het Lam Gods is Waardig te ontvangen.
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn
Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.
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Deze grote menigte; 4 dieren, ouderlingen en duizenden engelen zegt met één mond
( zingt ); de Heere Jezus Christus, het Lam Gods is waardig alle Kracht en Rijkdom en Wijsheid
en Sterkte en Eer en Heerlijkheid en Dankzegging te ontvangen.
Deze begrippen overlappen elkaar allemaal.
Het gaat erom dat er 7 Heerlijkheden staan; Het Volmaakte Werk van God.
Bij Zijn slachting hield Hij Zich stom voor Zijn scheerders en deed Zijn Mond niet open.
Maar in Zijn opstanding heeft alleen Hij, de Heere Jezus Christus als Woord des Levens, alle
Recht van spreken.
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde. mattheus 28
9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden,
opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou. romeinen 14

:13 En alle schepsel, dat in den 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 den troon zit, en het Lam, zij de
dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen,
noch hetzelve in zien. openbaring 5
Bij de Openbaring van de Heere Jezus Christus zal alles worden vervuld wat door de Profeten
voorzegd is. Als de zegelen eenmaal verbroken zijn, zal de hele Schepping aan Hem
onderworpen worden. Heel de Schepping zal Hem loven en prijzen.
22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en
niemand meer. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn
mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij
zal zweren. 24 Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en
sterkte; tot Hem zal men komen; maar zij zullen beschaamd worden allen, die tegen Hem
ontstoken zijn. jesaja 45
7 Gij doet hem heersen over de Werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;
psalm 8
4 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
5 De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in
rechtmatigheid; en de natiën op de aarde die zult Gij leiden. Sela.
6 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
7 De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
8 God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen ( ontzag hebben voor )
psalm 67
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5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij
Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke
boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen,
die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
filippenzen 2
Deze dankzeggingen en lofgezangen aan het Lam beginnen eerst bij de Gemeente en
worden vervolgens voortgezet in alle schepselen; in de gehele Schepping.
Vanuit de Gemeente zal de gezindheid van Christus en tot Christus, verspreid worden over de
gehele Schepping. De Gemeente is de Eersteling van de Oogst.
18 Naar Zijn Wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der Waarheid, opdat wij zouden zijn
als eerstelingen Zijner Schepselen. jakobus 1
Oogsten is het volgroeide gewas van het veld afhalen.
Oogsten is het binnenhalen, het maaien van graan.
In de Bijbel bestaat ‘de Oogst’ uit 4 verschillende periodes ( Lev.19,23) ;
Deze verschillende stadia staan voor de volgorde van ‘vergaderd worden’ (van gelovigen)
door God.
*Eerstelingen Garf
= Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus
*Eerstelingen van de Oogst = het vergaderen van de gelovigen in Christus in onze
bedeling = Gemeente
*De Oogst
= het vergaderen van de gelovigen uit het Volk Israël
*De nalezing van de Oogst = het vergaderen van de gelovigen uit de Heidenen
De Oogst begint direct na de Opname der Gemeente.
De 2e helft van de 70e Jaarweek van Daniël is er ‘de dag der Wrake onzes Gods’
voor Israël. Als díe Oogst is binnengehaald, begint de nalezing.
De nalezing van de Oogst zal 33 jaar duren; dan komt er een oordeel over de Volkeren
Het eindresultaat is dat alles wat op de aarde en in de Hemel is en onder de
aarde is, Zijn Naam groot maakt. Een situatie die pas bereikt wordt op de Jongste Dag.
Hierbij moet wel aangetekend worden, dat al wat onder de Aarde is, en dus allen die
vanwege hun volharding in ongeloof, daar terecht gekomen zijn, weliswaar ook hun
knieën zullen moeten buigen voor het Goddelijk Lam, maar er zelf geen deel meer aan zullen
hebben; eens verloren, altijd verloren. ( Zoals eens Wedergeboren, altijd Wedergeboren ).
Noodgedwongen zullen zij moeten instemmen met de Almacht en de Heerlijkheid van
het Goddelijk Lam. God zal tot Zijn Doel komen;
heel de Schepping en alles dat ooit geweest is, zal Hem moeten erkennen.
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:14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder,
en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.
De 24 ouderlingen vielen neder - dat doen ze altijd; net als zingen - en aanbaden
Dengene Die leeft in alle Eeuwigheid.
Aanbidden doet de Gemeente en doet dat in alle Eeuwigheid.
Als het goed is zijn we daar al mee begonnen. En niet alleen in gebed of in lied.
Maar in heel onze levens.
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijkeofferande, welke is uw redelijke godsdienst 2 En wordt dezer
wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij
moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
romeinen 12
Amen.
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Hoofdstuk 6
In het voorgaande visioen (hoofdstuk 4 en 5) werd in de Hemel gekeken. Naar de Gemeente.
Uitgebeeld in de 24 oudsten en de vier dieren rondom de Troon en rondom het Lam.
Allen met elkaar verbonden in Aanbidding en Verheerlijking van Degene Die op de Troon zit.
In hoofdstuk 6 gaat het om (de vervulling van) het visioen dat op aarde zal plaatsvinden.
In de nabije Toekomst, bij Zijn Wederkomst, bij de Openbaring van de Heere Jezus Christus op
aarde, zal het Werk Gods alsnog voltooid worden.
Het Werk Gods; een geopenbaard Koninkrijk op aarde met aan het Hoofd de Koning der koningen.
En de uiteindelijke Aanbidding en Lofprijzing van de Heere door de gehele Schepping.
Omdat de Heere Jezus Christus, zowel voor als na Zijn Opstanding, werd afgewezen door het
Joodse Volk, heeft de Heere Zich afgewend van Zijn Volk en Zich in de Hemel verborgen.
Gedurende die Verborgenheid heeft de Heere Zich een Hemels Volk voor Zijn Naam verzameld.
Straks gaat de geschiedenis van de Openbaring van de Heere Jezus Christus en Zijn Koninkrijk
weer verder; als ná Zijn Verborgenheid de Boekrol, na het openen van de zegels, weer verder afrolt.
We zullen kijken wat de profetieën uit het Oude Testament vermelden over deze gebeurtenis.
En wat daaraan vooraf zal gaan.
De profeet Daniël geeft via visioenen die hij gehad heeft, zeer veel informatie over zaken die staan
te gebeuren voordat de Heere daadwerkelijk Zijn Voeten zet op de Olijfberg.
We hebben daarover ook al het een en ander gelezen in Mattheus 24 en 25.
In Mattheüs 24: 15 verwijst de Heere Jezus zelfs naar het Bijbelboek Daniël.
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;mattheus 24
Openbaring geeft als het ware uitgebreid commentaar op voorgaande profetieën.
En in de eerste plaats op die van Daniël.
Hoofdstuk 6 is dan ook een inleiding over wat er staat te gebeuren voordat de ‘Dag des Heeren’;
Zijn Wederkomst, Zijn Oordeel over de Volkeren aanbreekt.
1 De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen
de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn
dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; openbaring 1
Wij weten uit de profetieën van Daniel dat, voorafgaand aan Zijn Wederkomst, de 70ste Jaarweek zal
plaatsvinden. Openbaring 6 vermeld dit niet specifiek maar wij weten uit Daniël 9
wat de laatste gebeurtenissen ivm het Joodse Volk zullen zijn.
Wij weten reeds door alle informatie uit Zijn gehele Woord wat er staat beschreven in de symboliek
uit Openbaring. Openbaring is immers een commentaar op alle voorafgaande profetieën, niets
nieuws onder de Zon; alleen bij elkaar gebracht in dit laatste Bijbelboek.
Dit laatste Bijbelboek is dan ook niet te begrijpen zonder afdoende kennis van alle hoofdstukken
( de gehele Bijbel dus ) daarvoor.
Daniël 9 spreekt over de laatste gebeurtenissen i.v.m. het Joodse volk en de Joodse stad, alvorens de
Messias aan dat volk zou verschijnen; de 70e week van Daniël.
Het is noodzakelijk voor dit hoofdstuk 6 van Openbaring om de essentie van die 7 jaren te kennen.
Maar daarvoor moeten we eerst terug in de geschiedenis van het Joodse Volk.

1

Na tot slavenvolk geweest te zijn in Egypte, wordt het Volk Israël door de Heere en via Mozes
verlost uit Egypte. Bij de Berg Sinaï wordt het Volk Israël de vrouw van de Levende God, Jehovah.
Daar ontvangt zij het Woord van God en krijgt zij de verantwoordelijkheid om het Woord van God
bekend te maken aan de leden van het Volk en aan de andere Volkeren der aarde. Na een
woestijnreis van 40 jaar wordt het Volk door de Heere en via Jozua gebracht in het door de Heere
beloofde Land Israël. Daar zaten wel enkele plichtplegingen aan verbonden, zoals:
het Land zou 6 jaar bewerkt mogen worden, maar in het 7e jaar zou het Land rust hebben.
Maar in het 6e jaar zou het Land zoveel opbrengen, dat het ook voor het 7e jaar genoeg was.
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, aan den berg Sinaï, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land, dat Ik u
geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den HEERE. 3 Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes
jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen. 4 Doch in het zevende jaar zal
voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE; uw akker zult gij niet
bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. leviticus 25
Het Volk Israël had in elk 7e jaar het Land rust moeten geven door het Land niet te bebouwen.
Maar gedurende 490 jaar had het Volk Israël het Land in het 7e jaar geen rust (sabbatjaar) gegeven.
De akkers zijn dus al die 490 jaar, zonder enige rust, dienstbaar aan het Volk.
En daarom zorgde de Heere er voor dat de akkers alsnog rust kregen gedurende 70 jaar.
Want 490 jaar gedeeld door 7 is 70 jaar.
Door Juda, de 2-Stammen van Israël ( de 10 stammen waren reeds verstrooid ), gedurende 70 jaar
weg te voeren naar Babel, kregen de akkers eindelijk hun beloofde rust.
Juda, de 2-Stammen van Israël, was nu zélf dienstbaar aan Babel gedurende 70 jaar.
En tijdens haar periode in Babel wordt ze ook bekend onder een andere naam: het Joodse Volk.
Deze dienstbaarheid aan Babel duurde van 606 BC tot 536 BC.
En daarna mocht het Joodse Volk weer terugkeren naar Israël en naar Jeruzalem.
Tegen het einde van deze 70 jaar van ballingschap in Babel,
krijgt Daniel een profetie over 70 jaarweken.
16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd worden
van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer vaderen
ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom ons zijn.
17 En nu, o onze God! hoor naar het gebed Uws knechts, en naar zijn smekingen; en doe Uw
aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is; om des Heeren wil.
18 Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die
naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op
onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.
19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs
wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.
20 Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israël, en mijn
smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil
mijns Gods; 21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in een
gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers.
22 En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniël! nu ben ik uitgegaan, om u den zin te
doen verstaan. 23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u
dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord, en merk op dit
gezicht.
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24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te
sluiten, en om de zonden te verzegelen (= dat er nooit meer aan gedacht wordt door de Heere), en
om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om
het gezicht, en den profeet te verzegelen (= voor het Joodse Volk zal dit profetisch woord 70
jaarweken verborgen blijven), en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 25 Weet dan, en
versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot
op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten
zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 26 En na die twee en zestig
weken zal de Messias uitgeroeid worden (= gedood, gekruisigd), maar het zal niet voor Hem
zelven zijn (= ‘Hij zal niet hebben’ het geopenbaard Koninkrijk op aarde); en een volk des vorsten,
hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een
overstromenden vloed (= met gebruikmaking van andere volkeren), en tot het einde toe zal er krijg
zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in
de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken
vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal
uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9
Gabriël = layrbg

= Gabber El = Vriend van God
layrbg =Gabori El = Mijn God is Machtig; Mijn Machtige God
= Mijn Held is God; Machtig Man Gods; God Die de Overhand heeft;
Ik sta voor het Aangezicht Gods;
Ik Ben de Verschijning en het Aangezicht Gods
27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere
zeven jaren bij mij dienen zult. 28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf
hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw.genesis 29 1 week = 7 jaren
8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven
jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.leviticus 25 7 jaarweken = 7x7 jaren = 49 jaar
Een profetisch jaar heeft 360 dagen.
Dat een maand 30 dagen heeft blijkt uit het verhaal van Noach.
Dus 12 maanden x 30 dagen = een profetisch, dus Bijbels, kalenderjaar bevat 360 dagen.
11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag
der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de
sluizen des hemels geopend.genesis 7
3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren
namen af ten einde van honderd en vijftig dagen. 4 En de ark rustte in de zevende maand, op den
zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat. genesis 8
Daniel sprak als middelaar een gebed, een belijdenis, uit namens het Volk. Hij kreeg van de Engel
Gabriël inzicht in het plan van God in verband met het herstel van het Volk. De Heere zegt tegen
Daniël, dat de overtreding en zonden van het Volk na 490 jaar ( = 70 jaarweken ) verzoend zullen
worden. Ná de 490 jaar zal het Koningshuis van David en het Joodse Volk hersteld worden.
Het Volk Israël zal dan wonen in het Heilige Land en de Heilige Stad Jeruzalem.
Verder zegt de Heere tegen Daniël dat die 70 weken beginnen bij
‘de uitgang des Woords om weder te keren én om Jeruzalem weer op te bouwen’.
Dit zijn echter twee heel verschillende zaken met twee verschillende jaartallen.
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* het wederkeren uit ballingschap vanuit Babel was in 536 BC
( 606 BC- 536 BC )
* de verwoesting van Jeruzalem plus Tempel moest duren tot 520 BC
( 589 BC- 520 BC )
In 536 BC, bij de terugkeer uit ballingschap, mocht de Tempel wel herbouwd worden van
Kores de Pers maar alleen het fundament werd toen gelegd want de daadwerkelijke bouw
werd tegengehouden door de Samaritanen (= overdrachtelijk de Gemeente !!).
Het was tenslotte nog niet de door de Heere vastgestelde tijd voor herbouw.
Maar wat is dan het tijdstip van ‘de uitgang des Woords’?
Het antwoord staat in Nehemia 2 :
In de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta.
In vers 5 staat; dat gij mij zendt naar Juda (= het wederkeren), naar de stad der begrafenissen
mijner vaderen, dat ik ze bouwe (= opbouw van Jeruzalem en de Tempel)
Dit was in het jaar 445 BC.
5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht
aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze
bouwe. nehemia 2
In Daniël 9 staat; vanaf de ‘Uitgang des Woords tot op Messias den Vorst zijn 7 weken + 62 weken’.
= 69 weken, 69 ( jaar)weken x7 jaren = 483 jaren.
Maar volgens de profetie uit Daniël 9 zouden er echter ook 490 jaren (70 jaarweken) verstrijken
voordat de Messias en Koning Zich zou openbaren aan het Volk Israël; voordat alle schuld zou zijn
vereffend. De Messias den Vorst zal verschijnen na 7 en 62 jaarweken= 69 jaarweken= 483 jaar
We missen dus in principe één jaarweek= 7 jaren
Ook is er in Israël bij verre geen voorzegde ‘eeuwige gerechtigheid’ te bekennen.
Hoe zit dat ?
De Heere Jezus had na die 69 jaarweken de Messias en Vorst van het Volk Israël kunnen zijn;
Dit was op de laatste dag van de 69 jaarweken. Op de 10e van de eerste maand, de maand Nisan.
Dit was de dag waarop het Volk Israel, volgens het Oude Verbond, verondersteld werd het
Paaslam in huis te nemen. Op díezelfde dag was de Heere Jezus op de ezel onderweg naar
Jeruzalem om het Pascha te vieren.
9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong
der ezelinnen. zacharia 9
Hij reed in de richting van Jeruzalem vanaf de Olijfberg en Hij weende over de stad.
De Olijfberg is een type van het verborgen Koninkrijk, vanaf hier zag de Heere Jezus
over de stad Jeruzalem. Typologisch keek Hij dus vanuit het Hemels Jeruzalem op het aards
Jeruzalem. Hij heeft vanaf dat moment niet meer overnacht in Jeruzalem maar bij Lazarus ( In het
Hebreeuws :Eleazar = ‘God helpt’ of ‘Hij die door God geholpen wordt’) te Bethanië.
Bethanië= Beth Ani = Ik (ben het Huis ).
17 En hen verlatende, ging Hij van daar uit de stad, naar Bethanië, en overnachtte aldaar.
18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. Mattheus 21
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41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!
( had ook gij, Jeruzalem, maar geweten dat deze dag de Vrede kan brengen )Maar nu is het
verborgen voor uw ogen.( maar dat blijft nu verborgen; een verborgenheid, voor uw ogen) lukas 19
De Heere Jezus weende omdat het Joodse Volk Zijn Vrede en Koningschap afwezen.
De Joden hadden op die dag Zijn Koningschap kunnen aanvaarden;
‘Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!’
De Heere Jezus wist heel goed wat er nu stond te gebeuren.
Het was op de eerste dag der week ( zondag ), op de 10e Nisan, dat de Heere Jezus
op de ezel naar Jeruzalem ging. Overdrachtelijk gezien hadden de Joden deze Pascha
het Ware Lam in hun huis (volk) moeten nemen. Het Lam Gods.
25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te
bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken;daniël 9
7 + 62 jaarweken = 69 x 7 = 483 jaren
De eerste 7 jaarweken= 49 jaar; werd de Tempel te Jeruzalem herbouwd.
In die periode 49 jaar traden de profeten Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia en Maleachi op.
De volgende 62 jaarweken= 434 jaar; is eigenlijk de periode tussen het Oude en het Nieuwe
Testament ‘tot op Messias, den Vorst’; het moment dat de Heere Jezus weende over de stad
Jeruzalem.
Van 445 BC, de datum uit Nehemia, tot Messias den Vorst ; de Heere Jezus 33 AD = 477
kalenderjaren ipv de 483 jaar uit de profetie.
Het zou dus niet kloppen om als uitgangspunt 445 BC uit Nehemia te nemen.
Ware het niet dat een profetisch jaar geen kalenderjaar is!
Een profetisch jaar telt 360 dagen ipv 365,24 dagen van een kalenderjaar.
Als we gaan kijken hoeveel profetische jaren er in 477 kalenderjaren gaan,
dan blijken er wel degelijk 483 profetische jaren te zitten tussen ‘de uitgang des Woords tot op
Messias den Vorst’.
477 kalenderjarenx 365,24 dagen = 174.219,48 dagen
174.219,48 dagen: 360 dagen
= 483 profetische jaren
In Daniël 9 staat ook wanneer de 70e jaarweek zal beginnen.
27 En hij zal velen het verbond versterken (= hij zal met het Joodse volk dit verbond bekrachtigen)
een week; en in de helft der week (= na 3 ½ jaar ) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen
ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die
vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9
De week die nog mist; de 70e jaarweek, begint direct ná de Opname van de Gemeente.
Als de Gemeente niet weg zou zijn, dan kan er nooit sprake zijn van een bekeerd Israel.
Bovendien zal de Gemeente zelf betrokken zijn bij de bekering en het oordeel van Israel.
De 7 jaren (de 70e jaarweek) beginnen met het sluiten van een verbond. Een verbond tussen de
Joodse staat, die na de Opname geen bondgenoten meer heeft, en ‘de vorst die komen zal’.
(Dan.9:26). Dit verbond van het Joodse volk met de vorst van Babel, staat gelijk aan een verbond
met een andere god. Staat gelijk aan een verbond met satan. Maar de overwegend atheïstische
Joodse staat zal vrede, een verbond, verkiezen boven de Heere. Bij de opname van de Gemeente zal
de duivel en zijn personeel op aarde geworpen worden. Zij hebben dan menselijke gedaanten.
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De zeventigste week begint met vrede.
Maar men zal zich in de praktijk maar 3 ½ jaar aan dit verbond houden.
De 70e jaarweek ( = 7 jaren) wordt verdeeld in twee helften; 2 x 3 ½ jaar.
2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen
gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. (= 3 ½ jaar )
openbaring 11
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar
aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.(= 3 ½ jaar ) openbaring 12
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de
woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd (= 3 ½
jaar), buiten het gezicht der slang. openbaring 12
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve
werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden (= 3 ½ jaar ) openbaring 13
15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben
wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot
ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid
hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in
Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die
zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het
paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met
de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van
denzelven vertreden worden.(= dat verbond, die volkeren zullen zich tegen jullie keren) jesaja 28
In de eerste helft, 3 ½ jaar, van de jaarweek zal er vrede zijn en geen gevaar.
3 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;
1 thessalonicenzen 5
9 De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben des HEEREN woord
verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?
10 Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters; want van den
kleinste aan tot den grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid; van den profeet aan tot den
priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid.
11 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende:
Vrede, vrede! doch daar is geen vrede. jeremia 8
Maar in de tweede helft zal er grote verdrukking komen. Alleen over ‘Israël’, de Joodse staat.
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; mattheus 24
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van
benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden. jeremia 30
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In het midden van de 70e jaarweek zal ‘de vorst uit de volkerenzee’ niet meer toestaan dat de Joden
hun eigen godsdienstige rituelen uitvoeren; zoals offeranden en godsdienstige Joodse feesten.
Waarschijnlijk nog wel de besnijdenis als godsdienstig ritueel. De ‘vorst uit de volkerenzee’ heeft
kennis van zaken en banden met alle verschillende religies. Zo heeft hij banden met alle stromingen
binnen de Islam. Hij (=satan) zal een nieuwe godsdienst introduceren. Op deze manier kan hij alle
strijdende stromingen en religies verenigen. Hij zal hierbij gebruik maken van wonderen.

: 1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren
zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
Uit het vorige hoofdstuk weten we ‘Wie waardig is het Boek te openen’, namelijk het Lam Gods;
|de Heere Jezus Christus. Het Lam heeft hier de eerste zegel verbroken. Hoe meer zegelen er
verbroken zullen worden, hoe meer we te zien zullen krijgen want hoe verder de Boekrol kan
afrollen. De zegelen worden er in volgorde afgehaald, ze worden zelfs geteld. De zaken worden ons
op volgorde, dus chronologisch, verteld; dat is in het profetisch Woord lang niet altijd het geval.
Een stem als een donderslag, een Hemelse stem, één van de vier dieren zegt; ‘kom maar eens
kijken’…. Zag en zie benadrukken dat wij het met ‘gelovige ogen’ ook kunnen zien.

: 2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon
gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!
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We zijn geneigd ons af te vragen ‘wie die ruiter op dat paard is’. De vertalers willen ons, door de
hoofdletters, doen geloven dat de Heere Jezus Christus op dat witte paard zit.
Maar om duidelijkheid hierover te krijgen, moeten we eerst een stukje verder lezen.

: 3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
: 4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den
vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot
zwaard gegeven.
3 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;
1 thessalonicenzen 5
In vers 4 staat dat de ruiter op het rode paard de macht heeft om de vrede weg te nemen.
Dan is de conclusie dat het eerste paard die vrede gebracht heeft! De vraagstelling zou dus zijn;
wát stellen de paarden en ruiters voor, ipv wie zijn de ruiters op de paarden.
Het witte paard staat voor ‘vrede’. Schijnvrede wel te verstaan.
Deze ruiter heeft een kroon; die staat voor macht en een boog maar geen pijlen.
Hij grijpt de macht zónder oorlogsvoering want er zitten geen pijlen bij de boog.
Een boog betekent; samengebalde kracht.
En ‘opdat hij overwonne’ betekent dat het ook de bedoeling is dat hij zou overwinnen.
Symbolisch staat het voor de 3 ½ jaar schijnvrede na het gesloten verbond met de vijand aan
het begin begin van de 70e jaarweek van Daniël. Oftewel; vrede, vrede doch daar is geen vrede.
De Satan is een wolf in schaapskleren. Hij is de vader van de leugen. Men denkt dat hij vrede
brengt maar hij brengt uiteindelijk het zwaard. Het zwaard is hier symboliek voor oorlog; elkaar
doden. De Heere zal de Satan en zijn personeel gebruiken om een oordeel over Israël te brengen.
De Heere wil Zijn Volk op de knieën krijgen; Hij wil dat ze Zijn Naam aan zal roepen.
Het is vastelijk besloten, het staat geschreven in Zijn Woord, dat Satan het voor elkaar krijgt geheel
Israël te vernietigen. ‘hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonne’
25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen
verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand
overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. ( = 3 ½ jaar ) daniël 7
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de Waarheid ter
aarde; en deed het, en het gelukte wel. daniël 8
36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken
boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal
voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal
geschieden.(= totdat het door God voorzegde en vastgezette oordeel voltrokken zal zijn )
37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal
ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. daniël 11
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Het rode paard neemt de vrede weg van de aarde. In de vertaling staat geen ‘aarde’
maar ‘land’. En het land is hier vanzelfsprekend de staat Israël.
Het rode paard staat voor ‘oorlog’. Degene die de vrede wegneemt, is de vorst uit de volkerenzee,
de vorst van Babel. Hij zal het verbond wat gesloten wordt, verbreken. Deze vorst zal ervoor
proberen te zorgen dat er een zo klein mogelijk gelovig overblijfsel zal zijn bij de Wederkomst van
de Heere. Er zal zeer grote verdrukking zijn gedurende 3 ½ jaar. Oorlog dus.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou
behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. mattheus 24
26 B en een volk des vorsten ( een vorst van een volk ), hetwelk komen zal, zal de stad en het
heiligdom (=Jeruzalem ) verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het
einde toe zal er krijg ( oorlog ) zijn, en vastelijk besloten ( reeds vaststaande ) verwoestingen
(als oordeel van God over de staat Israël inclusief de stad Jeruzalem). daniël 9

: 5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
: 6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor
een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.
15 Zo zende nu mijn heer zijn knechten de tarwe en de gerst, de olie en den wijn, die hij gezegd
heeft. 2 kronieken 2
Tarwe = hfj
= zonden, zondaar, zondigen
Gerst = myruv = Koningschap; Heerschappij, Macht, Kracht
Tarwe en Gerst zijn beiden een type van de Heere Jezus Christus.
De Mens; Tarwe, Die komt om Zichzelf en Zijn Koninkrijk te openbaren, als Gerst.
3 (maatjes gerst) = Spreekt over vormwording en over de Beloften en over de vervulling van Gods
Beloften van een geopenbaard Koninkrijk van de Heere Jezus Christus.
Toen het Lam het derde zegel geopend had, liet het derde dier een zwart paard zien aan Johannes.
Een zwart paard met daarop een ruiter met een weegschaal in zijn hand.
De weegschaal staat voor schaarste. Alles wordt afgewogen. De levensmiddelen zijn op rantsoen en
zijn niet te betalen. In Openbaring 13 lezen we dat niemand kan kopen of verkopen zonder
merkteken. Schaarste en hongersnood zijn een gevolg van de oorlog.
Het zwarte paard staat voor hongersnood.
De weegschaal staat ook voor oordeel; voor vonnis uitspreken, waarmee iemand veroordeelt wordt.
Vrouwe justitia heeft ook een weegschaal in haar hand.
Zwart en weegschaal = een oordeel dat de (honger)dood tengevolge kan hebben.
27 TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden. daniël 5
Een penning is een dagloon. Dus tarwe en gerst zijn schreeuwend duur.
2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in
zijn wijngaard. mattheus 20
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Beschadig de olie en den wijn niet, zegt de Stem temidden van de vier dieren.
Het Lam op de Troon stond in het midden van de vier dieren. Dus de Stem is het Woord van God.
En Deze Stem verbiedt de olie en de wijn te beschadigen.
Olie staat typologisch voor de Geest en Wijn staat voor het Opstandingsleven.
Olie en Wijn staan symbolisch voor het geestelijk leven van de gelovigen;
voor Wedergeborenen.
In Openbaring 11 zullen we lezen over de twee getuigen die de eerste 3 ½ prediken in Israël.
De Heere heeft ten alle tijden een gelovig overblijfsel beloofd daarom stuurt de Heere Mozes en
Elia als de Gemeente is opgenomen; anders zou er geen enkele gelovig meer zijn op de gehele
wereld. Ten gevolge van hun prediking zal een gelovig overblijfsel vanuit de staat Israël vluchten
naar Petra.
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij
haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. (= 3 ½ jaar )
-14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de
woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd
( = 3 ½ jaar) buiten het gezicht der slang. openbaring 12

: 7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide:
Kom en zie!
: 8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde
hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard,
en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
Het vierde en laatste dier opent een zegel. Elke keer wordt er een paard geïntroduceerd
Het vierde paard, het vale paard staat voor ‘dood’.
De hel= hades volgt hem na.
De hel is de gevangenis waar de geesten van de (ge-)doden heen gaan.
Behalve natuurlijk de wedergeborenen; die zullen de dood niet smaken (Joh.8:52, Matt.16:28).
Er zullen maar heel weinig gelovigen zijn in de tweede helft van de 70ste week.
Het grootste gedeelte van de mensen dat gedood zal worden, is ongelovig.
Na de dood van de ongelovigen door het zwarte en rode paard, volgt de hel het vale paard na
Hun; de laatste drie paarden, werd macht gegeven om het vierde deel van de aarde te doden.
Hun = oorlog, hongersnood met als gevolg, de dood.
door de wilde beesten der aarde. Dit kunnen letterlijk wilde beesten zijn maar kan ook verwijzen
naar de twee beesten die verderop in Openbaring genoemd worden.
Het beest uit de zee en een ander wild beest uit de aarde. En die twee wilde beesten zullen de
initiatiefnemers zijn van de grote Verdrukking, dood en de honger. Er zal geen leven overblijven.
Waarschijnlijk zelfs niet van de dieren. Alleen een overblijfsel ontkomt.
Aan het einde van de 70e week van Daniël wordt, van Godswege, alles wat leeft in het land gedood.
Inclusief de legers die er dan zijn. Niet door de honger, niet door de oorlog, maar door de Heere
Zelf. Daarmee zijn we aan het eind van de 70e week van Daniël.
7 En als zij ( Mozes en Elia halverwege de 70e jaarweek ) hun getuigenis zullen geëindigd hebben,
zal het beest, dat uit den afgrond opkomt ( Satan ), hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen,
en zal hen doden. openbaring 11
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21 Want alzo zegt de Heere HEERE: Hoeveel te meer als Ik mijn vier boze gerichten, het zwaard,
en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem,
om daaruit mensen en beesten uit te roeien! 22 Doch ziet, daarin zullen ontkomenen overblijven,
die uitgevoerd zullen worden, zonen en dochteren; ziet, zij zullen tot ulieden uitkomen, en gij zult
hun weg zien, en hun handelingen; en gij zult vertroost worden over het kwaad, dat Ik over
Jeruzalem gebracht zal hebben, ja, al wat Ik zal gebracht hebben over haar. 23 Zo zullen zij u
vertroosten, als gij hun weg en hun handelingen zien zult; en gij zult weten, dat Ik niet zonder
oorzaak gedaan heb, al wat Ik in haar gedaan heb, spreekt de Heere HEERE. ezechiël 14
30 Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda hebben van hun jeugd aan alleenlijk gedaan,
dat kwaad was in Mijn ogen; want de kinderen Israëls hebben Mij door het werk hunner handen
alleenlijk vertoornd, spreekt de HEERE.31 Want tot Mijn toorn en tot Mijn grimmigheid is Mij deze
stad geweest, van den dag af, dat zij haar gebouwd hebben, tot op dezen dag toe; opdat Ik haar van
Mijn aangezicht wegdeed; 32 Om al de boosheid der kinderen Israëls en der kinderen van Juda, die
zij gedaan hebben om Mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesteren, en hun
profeten, en de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem; 33 Die Mij den nek hebben
toegekeerd en niet het aangezicht; hoewel Ik hen leerde, vroeg op zijnde en lerende, evenwel
hoorden zij niet, om tucht aan te nemen; 34 Maar zij hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis,
dat naar Mijn Naam genoemd is, om dat te verontreinigen. 35 En zij hebben de hoogten van Baäl
gebouwd, die in het dal des zoons van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren den Molech
door het vuur te laten gaan; hetwelk Ik hun niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen, dat
zij dezen gruwel zouden doen; opdat zij Juda mochten doen zondigen. 36 En nu, daarom zegt de
HEERE, de God Israëls, alzo van deze stad, waar gij van zegt: Zij is gegeven in de hand des
konings van Babel, door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie;
37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in Mijn
toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats
wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen. 38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot
een God zijn. jeremia 32
Er staat dus ook de Belofte van ommekeer als straks een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk de
Naam des Heren aan zal roepen. Ook hier vinden we,de boog, het zwaard en de krijg (macht om te
doden) en het wild gedierte, dat zijn wilde beesten.
15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en
Mij niet meer noemen zult: Mijn Baäl! 16 En Ik zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen;
zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. 17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen
maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte
des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal
hen in zekerheid doen nederliggen. 18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij
ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. Hosea 2
21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik
gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb. 22 En die van het huis Israëls zullen weten,
dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan. 23 En de heidenen zullen
weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij
tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze
overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn;
24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn
aangezicht voor hen verborgen. 25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen
wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen
Naam; ezechiël 39
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: 9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
De mens heeft geen ziel maar is een ziel.
De mens is een ziel en heeft een geest en na wedergeboorte ook nog; de Geest.
De mens is een door God uit de aarde geformeerde dode ziel.
Door de levensadem van God werd de mens een levende ziel.
En aangezien de mens sterfelijk is, is de mens dus een sterfelijke ziel.
De ziel die zondigt, zal sterven. Zonde is alles wat niet uit het geloof is ( = ongeloof )
7 En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen
den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. genesis 2
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de
ziel ( mens ), die zondigt, die zal sterven. ezechiël 18
De gedachte dat de mens een onsterfelijke ziel heeft, komt niet uit de Bijbel vandaan.
Het komt uit de Griekse cultuur. Aangezien onze cultuur afgeleid is van de Griekse cultuur,
hebben wij de gedachte dat een mens een onsterfelijke ziel zou hebben, van hen overgenomen.
De Bijbel is echter zeer duidelijk hierover; de zienlijke, tijdelijke, zondige en dus sterfelijke
mens is een ziel.
Het altaar is in de Bijbel de uitbeelding van de dienst aan God.
Gezien worden onder het altaar wil symbolisch zeggen dat diegenen in hun wandel onderworpen
waren aan de Heere. Dat zij in hun praktische leven dienstbaar waren aan God.
Het Altaar staat typologisch voor de Heere Jezus Christus.
10 Wij hebben een Altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen.
(= die onder de Wet leven) hebreeën 13
Het Altaar is de plaats waar de zielen worden verzameld die niet naar de hel gaan.(zie vers 8)
Degenen onder het Altaar zijn niet gedood door het oordeel van God maar zijn juist gedood doordat
zij God dienden. Zijn gedood doordat zij het beest niet aanbaden en het merkteken niet bezaten.
Zijn gedood doordat zij getuigden van de Heere en Zijn aanstaande Koninkrijk.
Deze martelaren gaan niet naar de hel maar zijn geborgen in God, onder het Altaar.
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het
beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan
hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de
duizend jaren. openbaring 20

:10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt
en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
:11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog
een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden
vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
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‘wreekt Gij ons bloed niet’
Bloed wordt meestal geassocieerd met ‘dood’. Maar in de Bijbel staat bloed voor ‘leven’.
Want hun leven werd ontnomen. De getuigen vragen aan de Heere wanneer hun bloed, hun leven,
gewroken zal worden. Je zou verwachten dat er aan het einde van de 70e jaarweek recht aan hen
gedaan wordt. Maar in plaats daarvan krijgen zij lange witte klederen en wordt hen gezegd nog
even geduld te hebben.
‘aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven’
Deze ‘witte klederen’ zijn we al eerder tegengekomen in Openbaring.
Toen ging het om de Gemeente. Hier worden de klederen genoemd om aan te geven dat ook deze
martelaren Heerlijkheid hebben verkregen voor het werk dat de Heere in en door hen heeft mogen
bewerkstelligen. Ook staan de witte klederen voor priesterlijke dienst. Lange witte klederen zijn de
uitbeelding van priesterschap. Zij hebben zich in hun aardse leven gewend tot het Altaar.
Altaardienst is alleen maar weggelegd voor de priester.
Tevens zullen zij nu rusten onder het Altaar. Daarom ontvangen zij lange witte klederen.
4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij
zullen met Mij wandelen in witteklederen, overmits zij het waardig zijn.
5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins
uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
openbaring 3
4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig
ouderlingen zittende, bekleed met witteklederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.
openbaring 4
‘een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden
vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij’
Hieruit wordt meteen duidelijk dat er na de 70e Jaarweek nóg een periode aanbreekt waarin
gelovigen zullen worden gedood. Mededienstknechten en broeders die nét als de martelaren uit de
2e helft van de 70e jaarweek, gedood zullen worden om de getuigenis van Christus en Zijn
Koninkrijk. Dan zullen er nóg meer zielen ‘onder het altaar’ terecht komen.
De kleinen tijd wachten kan alleen als het 1.000-jarig geopenbaard Vrederijk van Christus nog niet
is aangebroken. En logisch is het geopenbaarde Koninkrijk dan nog niet aangebroken want aan het
einde van de 70e Jaarweek is er alleen nog maar een klein gelovig overblijfsel uit de 2 stammen
van Israël over. Er is dan nog veel werk aan de winkel voordat het Koninkrijk tot stand zal zijn
gebracht.
Aan het begin van de duizend jaren worden al deze martelaren opgewekt, zodat ze alsnog de
duizend jaren zouden binnengaan. Een heel bijzondere Opstanding, omdat men terugkeert in deze
oude wereld en niet als eersteling van een Nieuwe Schepping. Deze mensen is een Koninkrijk
beloofd. Ze hebben dat gepredikt en zullen ingaan in dat Koninkrijk, ondanks dat ze gestorven zijn.
Dit geldt voor zowel de martelaren uit de Verdrukking over Israël alsook voor de grote Verdrukking
over de Volkeren. Ze krijgen een vooraanstaande positie in het Koninkrijk op grond van hun lijden
met Christus en op die grond zullen ze ook met Hem verheerlijkt worden.
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij
Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij
een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen
Israëls spreken zult.exodus 19
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Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel ‘de Dag des Heeren’ genoemd; ook wel
‘de Dag des Toorns’. Dag staat hier voor ‘oordeel’. ( dagvaardiging, voor de rechter dagen )
Deze dag begint als de Heere aan het einde van de 70e Jaarweek Zijn Voeten zet op de Olijfberg.
Het gaat om 33 jaar grote verdrukking over de Volkeren.
Het is een oordeel over de ongelovigen uit de heidense volkeren.
Aan het begin van deze periode is er geen Joodse staat meer en ook geen Jeruzalem.
Ook nu fungeert Israël als aanschouwelijk voorbeeld voor de heidenen.
Zij kunnen aan Israël zien waar die Verdrukking, samengaand met prediking, op uit zal lopen.
Namelijk op de verwoesting van het volk en het behouden worden van een gelovig overblijfsel.
14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond
tot het einde toe vast behouden; 15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo
verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen, die uit
Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was
het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die
ongehoorzaam geweest waren? 19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun
ongeloof. hebreeën 3
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in
hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle. hebreeën 4

:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
Aardbeving, dikke duisternis; verduistering van zon, maan en sterren staat ook op andere plaatsen in
de Bijbel. Als we Schrift met Schrift vergelijken, blijken al deze teksten verband te houden met het
einde van de 70e Jaarweek. Het zijn herkenningspunten in de vooral Oud-Testamentische profetieën.
Ze spreken allen over de val en verwoesting van Jeruzalem op de ‘Dag des Heeren’;
beginnend als de Heere Zijn voeten zet op de Olijfberg. Het is het oordeel van de Heere over de
levende mensheid. Hij zal, vanaf het moment dat Hij Zich openbaart in de wereld, met geweld Zijn
Koninkrijk op aarde vestigen. Het ziet er naar uit dat, vanaf dat moment, het grootste gedeelte van
de mensen op aarde zal worden omgebracht. Na deze grote verdrukking van 33 jaar zullen alleen de
Wedergeboren mensen, de gelovigen, overblijven en binnengaan in Zijn geopenbaarde Koninkrijk.
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er
een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft
deszelven naar het zuiden. zacharia 14
1 En te dier tijd zal Michaël (= Wie is gelijk aan God? de Arch-Engel; de Eerste Engel de Heere
Jezus Christus ) opstaan ( verwijst naar Opstanding ), die grote Vorst, die voor de kinderen uws
volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een
volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie
gevonden wordt geschreven te zijn in het Boek. daniël 12
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Er komt voor het kleine gelovig overblijfsel uit de tweede helft van de 70e jaarweek een vluchtroute
naar Petra, via de Olijfberg.
Deze zal in tweeën gespleten worden door aardbevingen, waardoor een route ontstaat naar Petra.
Daar zullen zij verenigd worden met het gelovig overblijfsel uit de eerste helft van de 70e jaarweek.
Dit lijkt verdacht veel op de manier waarop het Volk Israël door de gespleten schelfzee een
vluchtroute vanuit Egypte kreeg aangeboden door de Heere.
En ook lijkt het op de doorgang van Jozua met het Volk door de Jordaan het beloofde Land in.
23 Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen
uitdrogen, totdat gijlieden er waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan
de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij
daardoor gegaan waren; 24 Opdat alle volken der aarde de hand des HEEREN kennen zouden,
dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE, uw God, vrezet te allen dage. jozua 4
Aardbevingen:
Grote Heilsgebeurtenissen gaan vergezeld met aardbevingen
Bij het ontvangen van de Wet, bij de Sinai
(Exo.19:16)
Het zijn tekenen als begin der smarten
(Matth.24:7)
Wanneer de Heere Jezus aan het kruis sterft
(Matth.27:51)
Wanneer de Steen van het graf wordt afgewenteld (Matth.28:1)
De aardbevingen nemen hedentendage ook steeds meer in aantal en in hevigheid toe.
De snel op elkaar volgende aardbevingen zijn de voorboden van het naderend einde van onze
Bedeling, als de Dag der Zaligheid en der Genade Gods;
De 20e eeuw heeft de aardbevingen van de 19e eeuw ver overtroffen.
De belangrijkste aardbeving voor het Joodse Volk, is die aan het einde van de 70e jaarweek
bij de aanvang van de Dag des Heeren.
De Sabbath (als uitbeelding van de 7e Bedeling der Rust) begint nu eenmaal eerder voor het
Volk Israël, dan voor alle andere Volkeren der aarde.
Hier volgen enkele Schriftplaatsen waarin we het begin van de Dag des Heeren herkennen aan de
markeringspunten; er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en
de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde
9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te
stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars ( ongelovigen, zonden is alles wat niet uit het geloof is
rom.14:23 ) daaruit te verdelgen. 10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar
licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal
haar licht niet laten schijnen. 11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de
goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten (ongehoorzamen=
ongelovigen= goddelozen) doen ophouden, en de hovaardij ( hoogmoed= arrogantie )der tirannen
zal Ik vernederen. 12 Ik zal maken, dat een man ( een mens) dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en
een mens dan fijn goud van Ofir. ( een mensenleven zal kostbaarder zijn dan wat dan ook want het
overgrote deel der mensheid zal gedood worden )13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde
zal bewogen worden van haar plaats ( aardbevingen ), vanwege de verbolgenheid des HEEREN der
heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. jesaja 13
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19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de
aarde zal ganselijk bewogen worden.(= aardbevingen)
20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen
worden, (aardbevingen) gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal
vallen, en niet weder opstaan. 21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen
zal over de heirscharen des hogen in de hoogte (duivel en zijn personeel die inmiddels menselijke
gedaanten hebben, zij zijn uit de Hemel verwijderd toen de Gemeente is opgenomen ), en over de
koningen des aardbodems op den aardbodem. 22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de
gevangenen in een put (=duisternis ), en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele
dagen weder bezocht worden (voor een poosje losgelaten na de 1.000 jaren ).
23 En de maan zal schaamrood (verduisterd ) worden, en de zon zal beschaamd (verduisterd)
worden ( door stofwolken? ), als de HEERE der heirscharen regeren zal ( zal gaan regeren ) op den
berg Sion en te Jeruzalem ( daar begint Zijn regeren ), en voor zijn oudsten ( wordt in Jesaja verder
nergens genoemd = Gemeente; Eerstelingen ) zal Heerlijkheid zijn. jesaja 24
1 Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken! (alle volkeren) luistert toe; de aarde hore, en haar
volheid ( alles wat bij de aarde hoort), de wereld en al wat daaruit voortkomt. 2 Want de
verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir (legers) ; Hij
heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven. 3 En hun verslagenen zullen
weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan; en de bergen zullen
smelten van hun bloed. 4 En al het heir der hemelen zal uitteren,(de Hemel wordt zwart) en de
hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen (de Hemel wordt
verduisterd), gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den
vijgeboom. (zie vers 13 ; gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten
wind geschud wordt.) 5 Want Mijn Zwaard is dronken geworden in den Hemel; ziet, het zal ten
oordeel nederdalen op Edom, (draagt de naam van Adam= de gehele mensheid = Ezau= rood,
broedervolk ; is buiten Israël de eerstegeborene onder de volkeren der aarde ) en op het volk,
hetwelk Ik verbannen heb. 6 Het Zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van
smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want
de HEERE heeft een slachtoffer te Bozra, ( = Petra, hoofdstad van Edom ) en een grote slachting in
het land der Edomieten.( nu de buurlanden van Jordanië ) 7 En de eenhoornen zullen met hen
afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal
van het smeer vet gemaakt worden. 8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN,( = de Dag
des Heeren ) een jaar der vergeldingen ( oordeel), om Sions twistzaak. jesaja 34
Gelijk na de 70e Jaarweek, bij Zijn Wederkomst, zal Edom door de Heere Jezus Christus als eerste
van de volkeren geoordeeld worden. Adam = Edom = rood. Ezau = Edom.
Edom is de eerstgeborene van de volkeren der gehele mensheid.( buiten Israël ) Bozra is de
hoofdstad van de Edomieten. De Edomieten wonen op dit moment niet in Petra maar in de
buurlanden; zij komen als eerste aan bod om geoordeeld te worden.
In Petra wonen op dit moment enkel Bedoeïnen.
Bozra = Edom = Paran ( gebergte ) = Theman = Petra (Grieks)= Sela (Hebreeuws )= Rots
41 En Ezau haatte Jakob ( werd later Israël) om dien zegen, waarmede zijn vader hem gezegend
had; en Ezau zeide in zijn hart: De dagen van den rouw mijns vaders naderen, en ik zal mijn broeder
Jakob doden. genesis 27
16 Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van
zijn eerstgeboorte weggaf. 17 Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven,
verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.
hebreeën 12
16

1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? ( Edomieten )
Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in
gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw
klederen als van een, die in de wijnpers treedt? (= oordeel ) 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er
was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in
Mijn grimmigheid; en hun kracht ( kracht van de natuurlijke mens, hun eigen kracht, hun hoogmoed
) is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak (
Dag des Heeren) was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.
( Hij is gekomen om Israël te verlossen in Ezau’s gebergte= Paran= Edom ) Bij Zijn Wederkomst
wordt als eerste Ezau= Edom geoordeeld. Het overblijfsel gaat bij Zijn Wederkomst op weg naar
Jeruzalem ( de plaats waar Jeruzalem lag ) via de Koningsroute als hij in Jeruzalem aankomt, komt
Hij uit Bozra ( = Edom en heeft het eerste oordeel reeds plaatsgevonden ) 5 En Ik zag toe, en er was
niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde (alleen de Heere is de
Almachtige Koning, alleen Hij heeft Recht op dit geopenbaarde Koninkrijk); daarom heeft Mijn
arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund, jesaja 63
‘Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in
Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die
machtig ben te verlossen.’ (Jesaja 63 : 1) De vraag: ‘Wie komt er van Edom?’, kunnen wij
beantwoorden: De Messias komt van Edom. Waarom komt Hij uit Edom? Het antwoord kennen wij
nu. Vanuit Petra ( Sela), de voormalige hoofdstad van Edom zal de Heere met de zijnen optrekken
om Jeruzalem en Zijn Koninkrijk te bouwen! Dat Jeruzalem is weliswaar verwoest, maar het zal
worden herbouwd. Het overblijfsel zal niet in de woestijn in Petra blijven, maar het zal uitgaan om
Jeruzalem te bouwen en een Israëlitische staat te vestigen.
Van daaruit zullen de volkeren worden onderworpen.
6 En Ik zal het land, waarin gij zwemt, van uw bloed drenken tot aan de bergen; en de stromen
zullen van u vervuld worden. 7 En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn
sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten
lichten. ( Hemel verduisterd ) 8 Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil
zwart maken; en Ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere HEERE.
(oordeel over Egypte. De landen die Israël in de geschiedenis onderdrukt hebben zullen als eerste
aan de beurt komen. Egypte staat model voor deze oude wereld ) ezechiël 32
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands
beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een dag van duisternis en
donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de
bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal
zijn tot in jaren van vele geslachten. 3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een
vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is
er geen ontkomen van hetzelve. 4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als
ruiters zo zullen zij lopen. 5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de
hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat
in slagorde gesteld is.6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten
zullen betrekken als een pot.
-30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en
vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN
zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming
zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal
roepen. joël 2
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15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.
16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven
zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn ( voor
degenen die Zijn Naam aanroepen). 17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben,
wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden
zullen niet meer door haar doorgaan. joël 3
De ondergang van Jeruzalem door een groot en machtig leger. Die legers worden in Joel
beschreven, zelfs bij name en hoe zij de Joodse staat zullen verwoesten. Inclusief Jeruzalem.
Bij die verwoesting zal de Naam des Heeren worden aangeroepen door een klein overblijfsel.
De Heere zal hen een vluchtroute bieden naar de woestijn, Petra.
29 En terstond na de verdrukking dier dagen ( einde 70e Jaarweek ), zal de zon verduisterd
worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen,
en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.( = aardbeving)
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de
geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des
hemels, met grote kracht en heerlijkheid ( = Gemeente ). mattheus 24
Uit Edom zal de Heere optrekken, via de Koninklijke weg (Edom, Moab, Ammon) en via Gilgal de
Jordaan over ( deze zal vast weer droog komen te liggen ) zal Hij optrekken naar Jeruzalem. De
‘Koninklijke weg’ die Mozes geweigerd werd te gaan, zal nu wél bewandeld worden door de Heere
met Zijn Lichaam ( = de Gemeente ) en Zijn Wedergeboren Volk het aardse Israël.
Zijn Koningschap zal beginnen vanuit (op de plaats waar gelegen was) Jeruzalem.
17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet trekken door den akker, noch door de
wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken; wij zullen den Koninklijken weg gaan, wij
zullen niet afwijken ter rechter- noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken
zijn.18 Doch Edom zeide tot hem: Gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het
zwaard uitga u tegemoet! 19 Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: Wij zullen door den
gebaanden weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs
prijs daarvoor geven; ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet doortrekken. 20 Doch hij
zeide: Gij zult niet doortrekken! En Edom is hem tegemoet uitgetrokken, met een zwaar volk, en
met een sterke hand.21 Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpale te trekken;
daarom week Israël van hem af.22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de
ganse vergadering, aan den berg Hor. numeri 20
Vanuit Jeruzalem zal de Heere alles omverwerpen wat Hem vijandig gezind is.
De aankomende 33 jaar zal de Heere Zijn Tempel (= de Bruiloftszaal Openb.19:7,9 )
grondig reinigen voordat de 1.000 jaren beginnen.
‘de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt’
Sterren des Hemels zijn een beeld van Israël, van het Joodse volk.
Als sterren van de Hemel verdwijnen, sterven de ongelovigen uit de Joodse staat.
Ze zijn er niet meer. Ook de vijgenboom staat model voor de staat Israël.
De Heere zegt in Mattheus 24 dat men aan de vijgeboom kan zien dat de zomer ( het Koninkrijk )
nabij is. Onrijpe vijgen zijn een beeld van de ongelovigen uit die staat en ze vallen van de
vijgenboom. Het is beeldspraak, maar niettemin zullen zon, maan en sterren wel degelijk
verduisterd worden.

18

3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw zaad
zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader gezworen heb.
4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze
landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
genesis 26

:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden
zijn bewogen uit hun plaatsen.
De Hemel rolt zich als een Boekrol op; alle bergen en eilanden bewegen; een aardbeving dus.
Niet de Hemel als zodanig, maar de lichten aan de Hemel zullen verdwijnen.
Men kan geen Hemel zien als er geen zon, maan en sterren zijn, het is dan alsof er geen Hemel
meer is, alsof deze is ‘weggeweken’.
Het verwijst allemaal naar de Oud- Testamentische profetieën die precies dezelfde markeringspunten vermelden als het gaat over het einde van de 70e jaarweek;
bij de val en vernietiging van Jeruzalem vanaf daar begint de ‘Dag des Heeren’.
Dit moment gaat gepaard met Hemelberoering; duisternis en aardbeving.
Maar het zou ook zo kunnen zijn, dat de Hemel daadwerkelijk, dus letterlijk oprolt en alle
koninkrijken ( holle aarde theorie) even te zien zullen zijn. Wie daar op de Troon zit en Wie dus
Zijn voeten op de Olijfberg zal gaan zetten. Bij God is immers niets onmogelijk.
13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege
de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. jesaja 13

:15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de
machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en
in de steenrotsen der bergen;
:16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
Als de Hemel letterlijk is weggeweken, zal de schrik en angst voor velen groot zijn.
De opsomming van koningen en groten en rijken en dienstknechten en vrijen etc. zou dan slaan op
‘iedereen’ op aarde. Dat zeer velen een schuilplaats zullen zoeken bij de aanblik van de Koning.
Ze willen zich verbergen voor Zijn Toorn. Een beangstigend gebeuren.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld
van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden
aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten,
en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan
hun voorhoofden; openbaring 13
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:17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
Hier wordt ‘de Dag des Heeren’ aangekondigd.
De Toorn en het Oordeel; de 33 jaar grote Verdrukking over de heidense volkeren.
Het gelovig overblijfsel uit Israël (oftewel ‘iedereen op aarde’), vraagt zich af wie deze grote Dag
Zijns Toorns kan doorstaan? Men heeft de grote Verdrukking over Israël overleefd en gezien met
hoeveel geweld het gehele land is platgewalst en zij weten dat er geen levende ziel meer te vinden is
dus de angst is terecht en ook de vraag ‘wie zal Zijn Oordeel overleven, wie kan bestaan?’
Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel genoemd: ‘de Dag des Toorns’.
Maar is een klein deel van de Dag des Heeren, want ook de 1.000 jaar (= 7e Bedeling),
is de Dag des Heeren.
2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want
Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. maleachi 3
8 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af?
psalm 76
9 Uw hand zal alle vijanden vinden; uw rechterhand zal uw haters vinden.
10 Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws toornigen aangezichts; de HEERE zal hen in
Zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. 11 Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en
hun zaad van de kinderen der mensen. 12 Want zij hebben kwaad tegen U aangelegd; zij hebben een
schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen. 13 Want Gij zult hen zetten tot een wit; met
Uw pezen zult Gij het op hun aangezicht toeleggen. psalm 21
Amen.
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Hoofdstuk 6
In het voorgaande visioen (hoofdstuk 4 en 5) werd in de Hemel gekeken. Naar de Gemeente.
Uitgebeeld in de 24 oudsten en de vier dieren rondom de Troon en rondom het Lam.
Allen met elkaar verbonden in Aanbidding en Verheerlijking van Degene Die op de Troon zit.
In hoofdstuk 6 gaat het om (de vervulling van) het visioen dat op aarde zal plaatsvinden.
In de nabije Toekomst, bij Zijn Wederkomst, bij de Openbaring van de Heere Jezus Christus op
aarde, zal het Werk Gods alsnog voltooid worden.
Het Werk Gods; een geopenbaard Koninkrijk op aarde met aan het Hoofd de Koning der koningen.
En de uiteindelijke Aanbidding en Lofprijzing van de Heere door de gehele Schepping.
Omdat de Heere Jezus Christus, zowel voor als na Zijn Opstanding, werd afgewezen door het
Joodse Volk, heeft de Heere Zich afgewend van Zijn Volk en Zich in de Hemel verborgen.
Gedurende die Verborgenheid heeft de Heere Zich een Hemels Volk voor Zijn Naam verzameld.
Straks gaat de geschiedenis van de Openbaring van de Heere Jezus Christus en Zijn Koninkrijk
weer verder; als ná Zijn Verborgenheid de Boekrol, na het openen van de zegels, weer verder afrolt.
We zullen kijken wat de profetieën uit het Oude Testament vermelden over deze gebeurtenis.
En wat daaraan vooraf zal gaan.
De profeet Daniël geeft via visioenen die hij gehad heeft, zeer veel informatie over zaken die staan
te gebeuren voordat de Heere daadwerkelijk Zijn Voeten zet op de Olijfberg.
We hebben daarover ook al het een en ander gelezen in Mattheus 24 en 25.
In Mattheüs 24: 15 verwijst de Heere Jezus zelfs naar het Bijbelboek Daniël.
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;mattheus 24
Openbaring geeft als het ware uitgebreid commentaar op voorgaande profetieën.
En in de eerste plaats op die van Daniël.
Hoofdstuk 6 is dan ook een inleiding over wat er staat te gebeuren voordat de ‘Dag des Heeren’;
Zijn Wederkomst, Zijn Oordeel over de Volkeren aanbreekt.
1 De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen
de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn
dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; openbaring 1
Wij weten uit de profetieën van Daniel dat, voorafgaand aan Zijn Wederkomst, de 70ste Jaarweek zal
plaatsvinden. Openbaring 6 vermeld dit niet specifiek maar wij weten uit Daniël 9
wat de laatste gebeurtenissen ivm het Joodse Volk zullen zijn.
Wij weten reeds door alle informatie uit Zijn gehele Woord wat er staat beschreven in de symboliek
uit Openbaring. Openbaring is immers een commentaar op alle voorafgaande profetieën, niets
nieuws onder de Zon; alleen bij elkaar gebracht in dit laatste Bijbelboek.
Dit laatste Bijbelboek is dan ook niet te begrijpen zonder afdoende kennis van alle hoofdstukken
( de gehele Bijbel dus ) daarvoor.
Daniël 9 spreekt over de laatste gebeurtenissen i.v.m. het Joodse volk en de Joodse stad, alvorens de
Messias aan dat volk zou verschijnen; de 70e week van Daniël.
Het is noodzakelijk voor dit hoofdstuk 6 van Openbaring om de essentie van die 7 jaren te kennen.
Maar daarvoor moeten we eerst terug in de geschiedenis van het Joodse Volk.
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Na tot slavenvolk geweest te zijn in Egypte, wordt het Volk Israël door de Heere en via Mozes
verlost uit Egypte. Bij de Berg Sinaï wordt het Volk Israël de vrouw van de Levende God, Jehovah.
Daar ontvangt zij het Woord van God en krijgt zij de verantwoordelijkheid om het Woord van God
bekend te maken aan de leden van het Volk en aan de andere Volkeren der aarde. Na een
woestijnreis van 40 jaar wordt het Volk door de Heere en via Jozua gebracht in het door de Heere
beloofde Land Israël. Daar zaten wel enkele plichtplegingen aan verbonden, zoals:
het Land zou 6 jaar bewerkt mogen worden, maar in het 7e jaar zou het Land rust hebben.
Maar in het 6e jaar zou het Land zoveel opbrengen, dat het ook voor het 7e jaar genoeg was.
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, aan den berg Sinaï, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land, dat Ik u
geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den HEERE. 3 Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes
jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen. 4 Doch in het zevende jaar zal
voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE; uw akker zult gij niet
bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. leviticus 25
Het Volk Israël had in elk 7e jaar het Land rust moeten geven door het Land niet te bebouwen.
Maar gedurende 490 jaar had het Volk Israël het Land in het 7e jaar geen rust (sabbatjaar) gegeven.
De akkers zijn dus al die 490 jaar, zonder enige rust, dienstbaar aan het Volk.
En daarom zorgde de Heere er voor dat de akkers alsnog rust kregen gedurende 70 jaar.
Want 490 jaar gedeeld door 7 is 70 jaar.
Door Juda, de 2-Stammen van Israël ( de 10 stammen waren reeds verstrooid ), gedurende 70 jaar
weg te voeren naar Babel, kregen de akkers eindelijk hun beloofde rust.
Juda, de 2-Stammen van Israël, was nu zélf dienstbaar aan Babel gedurende 70 jaar.
En tijdens haar periode in Babel wordt ze ook bekend onder een andere naam: het Joodse Volk.
Deze dienstbaarheid aan Babel duurde van 606 BC tot 536 BC.
En daarna mocht het Joodse Volk weer terugkeren naar Israël en naar Jeruzalem.
Tegen het einde van deze 70 jaar van ballingschap in Babel,
krijgt Daniel een profetie over 70 jaarweken.
16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd worden
van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer vaderen
ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom ons zijn.
17 En nu, o onze God! hoor naar het gebed Uws knechts, en naar zijn smekingen; en doe Uw
aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is; om des Heeren wil.
18 Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die
naar Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op
onze gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn.
19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs
wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.
20 Als ik nog sprak, en bad, en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israël, en mijn
smeking nederwierp voor het aangezicht des HEEREN, mijns Gods, om des heiligen bergs wil
mijns Gods; 21 Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in een
gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende, omtrent den tijd des avondoffers.
22 En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniël! nu ben ik uitgegaan, om u den zin te
doen verstaan. 23 In het begin uwer smekingen is het woord uitgegaan, en ik ben gekomen, om u
dat te kennen te geven; want gij zijt een zeer gewenst man; versta dan dit woord, en merk op dit
gezicht.
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24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te
sluiten, en om de zonden te verzegelen (= dat er nooit meer aan gedacht wordt door de Heere), en
om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om
het gezicht, en den profeet te verzegelen (= voor het Joodse Volk zal dit profetisch woord 70
jaarweken verborgen blijven), en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 25 Weet dan, en
versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot
op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten
zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 26 En na die twee en zestig
weken zal de Messias uitgeroeid worden (= gedood, gekruisigd), maar het zal niet voor Hem
zelven zijn (= ‘Hij zal niet hebben’ het geopenbaard Koninkrijk op aarde); en een volk des vorsten,
hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een
overstromenden vloed (= met gebruikmaking van andere volkeren), en tot het einde toe zal er krijg
zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in
de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken
vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal
uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9
Gabriël = layrbg

= Gabber El = Vriend van God
layrbg =Gabori El = Mijn God is Machtig; Mijn Machtige God
= Mijn Held is God; Machtig Man Gods; God Die de Overhand heeft;
Ik sta voor het Aangezicht Gods;
Ik Ben de Verschijning en het Aangezicht Gods
27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere
zeven jaren bij mij dienen zult. 28 En Jakob deed alzo; en hij vervulde de week van deze. Toen gaf
hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw.genesis 29 1 week = 7 jaren
8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven
jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn.leviticus 25 7 jaarweken = 7x7 jaren = 49 jaar
Een profetisch jaar heeft 360 dagen.
Dat een maand 30 dagen heeft blijkt uit het verhaal van Noach.
Dus 12 maanden x 30 dagen = een profetisch, dus Bijbels, kalenderjaar bevat 360 dagen.
11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag
der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de
sluizen des hemels geopend.genesis 7
3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren
namen af ten einde van honderd en vijftig dagen. 4 En de ark rustte in de zevende maand, op den
zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat. genesis 8
Daniel sprak als middelaar een gebed, een belijdenis, uit namens het Volk. Hij kreeg van de Engel
Gabriël inzicht in het plan van God in verband met het herstel van het Volk. De Heere zegt tegen
Daniël, dat de overtreding en zonden van het Volk na 490 jaar ( = 70 jaarweken ) verzoend zullen
worden. Ná de 490 jaar zal het Koningshuis van David en het Joodse Volk hersteld worden.
Het Volk Israël zal dan wonen in het Heilige Land en de Heilige Stad Jeruzalem.
Verder zegt de Heere tegen Daniël dat die 70 weken beginnen bij
‘de uitgang des Woords om weder te keren én om Jeruzalem weer op te bouwen’.
Dit zijn echter twee heel verschillende zaken met twee verschillende jaartallen.
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* het wederkeren uit ballingschap vanuit Babel was in 536 BC
( 606 BC- 536 BC )
* de verwoesting van Jeruzalem plus Tempel moest duren tot 520 BC
( 589 BC- 520 BC )
In 536 BC, bij de terugkeer uit ballingschap, mocht de Tempel wel herbouwd worden van
Kores de Pers maar alleen het fundament werd toen gelegd want de daadwerkelijke bouw
werd tegengehouden door de Samaritanen (= overdrachtelijk de Gemeente !!).
Het was tenslotte nog niet de door de Heere vastgestelde tijd voor herbouw.
Maar wat is dan het tijdstip van ‘de uitgang des Woords’?
Het antwoord staat in Nehemia 2 :
In de maand Nisan, in het twintigste jaar van den koning Arthahsasta.
In vers 5 staat; dat gij mij zendt naar Juda (= het wederkeren), naar de stad der begrafenissen
mijner vaderen, dat ik ze bouwe (= opbouw van Jeruzalem en de Tempel)
Dit was in het jaar 445 BC.
5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht
aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze
bouwe. nehemia 2
In Daniël 9 staat; vanaf de ‘Uitgang des Woords tot op Messias den Vorst zijn 7 weken + 62 weken’.
= 69 weken, 69 ( jaar)weken x7 jaren = 483 jaren.
Maar volgens de profetie uit Daniël 9 zouden er echter ook 490 jaren (70 jaarweken) verstrijken
voordat de Messias en Koning Zich zou openbaren aan het Volk Israël; voordat alle schuld zou zijn
vereffend. De Messias den Vorst zal verschijnen na 7 en 62 jaarweken= 69 jaarweken= 483 jaar
We missen dus in principe één jaarweek= 7 jaren
Ook is er in Israël bij verre geen voorzegde ‘eeuwige gerechtigheid’ te bekennen.
Hoe zit dat ?
De Heere Jezus had na die 69 jaarweken de Messias en Vorst van het Volk Israël kunnen zijn;
Dit was op de laatste dag van de 69 jaarweken. Op de 10e van de eerste maand, de maand Nisan.
Dit was de dag waarop het Volk Israel, volgens het Oude Verbond, verondersteld werd het
Paaslam in huis te nemen. Op díezelfde dag was de Heere Jezus op de ezel onderweg naar
Jeruzalem om het Pascha te vieren.
9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong
der ezelinnen. zacharia 9
Hij reed in de richting van Jeruzalem vanaf de Olijfberg en Hij weende over de stad.
De Olijfberg is een type van het verborgen Koninkrijk, vanaf hier zag de Heere Jezus
over de stad Jeruzalem. Typologisch keek Hij dus vanuit het Hemels Jeruzalem op het aards
Jeruzalem. Hij heeft vanaf dat moment niet meer overnacht in Jeruzalem maar bij Lazarus ( In het
Hebreeuws :Eleazar = ‘God helpt’ of ‘Hij die door God geholpen wordt’) te Bethanië.
Bethanië= Beth Ani = Ik (ben het Huis ).
17 En hen verlatende, ging Hij van daar uit de stad, naar Bethanië, en overnachtte aldaar.
18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. Mattheus 21
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41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!
( had ook gij, Jeruzalem, maar geweten dat deze dag de Vrede kan brengen )Maar nu is het
verborgen voor uw ogen.( maar dat blijft nu verborgen; een verborgenheid, voor uw ogen) lukas 19
De Heere Jezus weende omdat het Joodse Volk Zijn Vrede en Koningschap afwezen.
De Joden hadden op die dag Zijn Koningschap kunnen aanvaarden;
‘Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient!’
De Heere Jezus wist heel goed wat er nu stond te gebeuren.
Het was op de eerste dag der week ( zondag ), op de 10e Nisan, dat de Heere Jezus
op de ezel naar Jeruzalem ging. Overdrachtelijk gezien hadden de Joden deze Pascha
het Ware Lam in hun huis (volk) moeten nemen. Het Lam Gods.
25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te
bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken;daniël 9
7 + 62 jaarweken = 69 x 7 = 483 jaren
De eerste 7 jaarweken= 49 jaar; werd de Tempel te Jeruzalem herbouwd.
In die periode 49 jaar traden de profeten Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia en Maleachi op.
De volgende 62 jaarweken= 434 jaar; is eigenlijk de periode tussen het Oude en het Nieuwe
Testament ‘tot op Messias, den Vorst’; het moment dat de Heere Jezus weende over de stad
Jeruzalem.
Van 445 BC, de datum uit Nehemia, tot Messias den Vorst ; de Heere Jezus 33 AD = 477
kalenderjaren ipv de 483 jaar uit de profetie.
Het zou dus niet kloppen om als uitgangspunt 445 BC uit Nehemia te nemen.
Ware het niet dat een profetisch jaar geen kalenderjaar is!
Een profetisch jaar telt 360 dagen ipv 365,24 dagen van een kalenderjaar.
Als we gaan kijken hoeveel profetische jaren er in 477 kalenderjaren gaan,
dan blijken er wel degelijk 483 profetische jaren te zitten tussen ‘de uitgang des Woords tot op
Messias den Vorst’.
477 kalenderjarenx 365,24 dagen = 174.219,48 dagen
174.219,48 dagen: 360 dagen
= 483 profetische jaren
In Daniël 9 staat ook wanneer de 70e jaarweek zal beginnen.
27 En hij zal velen het verbond versterken (= hij zal met het Joodse volk dit verbond bekrachtigen)
een week; en in de helft der week (= na 3 ½ jaar ) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen
ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die
vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9
De week die nog mist; de 70e jaarweek, begint direct ná de Opname van de Gemeente.
Als de Gemeente niet weg zou zijn, dan kan er nooit sprake zijn van een bekeerd Israel.
Bovendien zal de Gemeente zelf betrokken zijn bij de bekering en het oordeel van Israel.
De 7 jaren (de 70e jaarweek) beginnen met het sluiten van een verbond. Een verbond tussen de
Joodse staat, die na de Opname geen bondgenoten meer heeft, en ‘de vorst die komen zal’.
(Dan.9:26). Dit verbond van het Joodse volk met de vorst van Babel, staat gelijk aan een verbond
met een andere god. Staat gelijk aan een verbond met satan. Maar de overwegend atheïstische
Joodse staat zal vrede, een verbond, verkiezen boven de Heere. Bij de opname van de Gemeente zal
de duivel en zijn personeel op aarde geworpen worden. Zij hebben dan menselijke gedaanten.
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De zeventigste week begint met vrede.
Maar men zal zich in de praktijk maar 3 ½ jaar aan dit verbond houden.
De 70e jaarweek ( = 7 jaren) wordt verdeeld in twee helften; 2 x 3 ½ jaar.
2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen
gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. (= 3 ½ jaar )
openbaring 11
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar
aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.(= 3 ½ jaar ) openbaring 12
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de
woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd (= 3 ½
jaar), buiten het gezicht der slang. openbaring 12
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve
werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden (= 3 ½ jaar ) openbaring 13
15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben
wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot
ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid
hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in
Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die
zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het
paslood; en de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met
de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult gijlieden van
denzelven vertreden worden.(= dat verbond, die volkeren zullen zich tegen jullie keren) jesaja 28
In de eerste helft, 3 ½ jaar, van de jaarweek zal er vrede zijn en geen gevaar.
3 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;
1 thessalonicenzen 5
9 De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen; ziet, zij hebben des HEEREN woord
verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?
10 Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan andere bezitters; want van den
kleinste aan tot den grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid; van den profeet aan tot den
priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid.
11 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende:
Vrede, vrede! doch daar is geen vrede. jeremia 8
Maar in de tweede helft zal er grote verdrukking komen. Alleen over ‘Israël’, de Joodse staat.
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; mattheus 24
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van
benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden. jeremia 30
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In het midden van de 70e jaarweek zal ‘de vorst uit de volkerenzee’ niet meer toestaan dat de Joden
hun eigen godsdienstige rituelen uitvoeren; zoals offeranden en godsdienstige Joodse feesten.
Waarschijnlijk nog wel de besnijdenis als godsdienstig ritueel. De ‘vorst uit de volkerenzee’ heeft
kennis van zaken en banden met alle verschillende religies. Zo heeft hij banden met alle stromingen
binnen de Islam. Hij (=satan) zal een nieuwe godsdienst introduceren. Op deze manier kan hij alle
strijdende stromingen en religies verenigen. Hij zal hierbij gebruik maken van wonderen.

: 1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren
zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
Uit het vorige hoofdstuk weten we ‘Wie waardig is het Boek te openen’, namelijk het Lam Gods;
|de Heere Jezus Christus. Het Lam heeft hier de eerste zegel verbroken. Hoe meer zegelen er
verbroken zullen worden, hoe meer we te zien zullen krijgen want hoe verder de Boekrol kan
afrollen. De zegelen worden er in volgorde afgehaald, ze worden zelfs geteld. De zaken worden ons
op volgorde, dus chronologisch, verteld; dat is in het profetisch Woord lang niet altijd het geval.
Een stem als een donderslag, een Hemelse stem, één van de vier dieren zegt; ‘kom maar eens
kijken’…. Zag en zie benadrukken dat wij het met ‘gelovige ogen’ ook kunnen zien.

: 2 En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon
gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!
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We zijn geneigd ons af te vragen ‘wie die ruiter op dat paard is’. De vertalers willen ons, door de
hoofdletters, doen geloven dat de Heere Jezus Christus op dat witte paard zit.
Maar om duidelijkheid hierover te krijgen, moeten we eerst een stukje verder lezen.

: 3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
: 4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den
vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot
zwaard gegeven.
3 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;
1 thessalonicenzen 5
In vers 4 staat dat de ruiter op het rode paard de macht heeft om de vrede weg te nemen.
Dan is de conclusie dat het eerste paard die vrede gebracht heeft! De vraagstelling zou dus zijn;
wát stellen de paarden en ruiters voor, ipv wie zijn de ruiters op de paarden.
Het witte paard staat voor ‘vrede’. Schijnvrede wel te verstaan.
Deze ruiter heeft een kroon; die staat voor macht en een boog maar geen pijlen.
Hij grijpt de macht zónder oorlogsvoering want er zitten geen pijlen bij de boog.
Een boog betekent; samengebalde kracht.
En ‘opdat hij overwonne’ betekent dat het ook de bedoeling is dat hij zou overwinnen.
Symbolisch staat het voor de 3 ½ jaar schijnvrede na het gesloten verbond met de vijand aan
het begin begin van de 70e jaarweek van Daniël. Oftewel; vrede, vrede doch daar is geen vrede.
De Satan is een wolf in schaapskleren. Hij is de vader van de leugen. Men denkt dat hij vrede
brengt maar hij brengt uiteindelijk het zwaard. Het zwaard is hier symboliek voor oorlog; elkaar
doden. De Heere zal de Satan en zijn personeel gebruiken om een oordeel over Israël te brengen.
De Heere wil Zijn Volk op de knieën krijgen; Hij wil dat ze Zijn Naam aan zal roepen.
Het is vastelijk besloten, het staat geschreven in Zijn Woord, dat Satan het voor elkaar krijgt geheel
Israël te vernietigen. ‘hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonne’
25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen
verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand
overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. ( = 3 ½ jaar ) daniël 7
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de Waarheid ter
aarde; en deed het, en het gelukte wel. daniël 8
36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken
boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal
voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal
geschieden.(= totdat het door God voorzegde en vastgezette oordeel voltrokken zal zijn )
37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal
ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. daniël 11
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Het rode paard neemt de vrede weg van de aarde. In de vertaling staat geen ‘aarde’
maar ‘land’. En het land is hier vanzelfsprekend de staat Israël.
Het rode paard staat voor ‘oorlog’. Degene die de vrede wegneemt, is de vorst uit de volkerenzee,
de vorst van Babel. Hij zal het verbond wat gesloten wordt, verbreken. Deze vorst zal ervoor
proberen te zorgen dat er een zo klein mogelijk gelovig overblijfsel zal zijn bij de Wederkomst van
de Heere. Er zal zeer grote verdrukking zijn gedurende 3 ½ jaar. Oorlog dus.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou
behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. mattheus 24
26 B en een volk des vorsten ( een vorst van een volk ), hetwelk komen zal, zal de stad en het
heiligdom (=Jeruzalem ) verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het
einde toe zal er krijg ( oorlog ) zijn, en vastelijk besloten ( reeds vaststaande ) verwoestingen
(als oordeel van God over de staat Israël inclusief de stad Jeruzalem). daniël 9

: 5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
: 6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor
een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.
15 Zo zende nu mijn heer zijn knechten de tarwe en de gerst, de olie en den wijn, die hij gezegd
heeft. 2 kronieken 2
Tarwe = hfj
= zonden, zondaar, zondigen
Gerst = myruv = Koningschap; Heerschappij, Macht, Kracht
Tarwe en Gerst zijn beiden een type van de Heere Jezus Christus.
De Mens; Tarwe, Die komt om Zichzelf en Zijn Koninkrijk te openbaren, als Gerst.
3 (maatjes gerst) = Spreekt over vormwording en over de Beloften en over de vervulling van Gods
Beloften van een geopenbaard Koninkrijk van de Heere Jezus Christus.
Toen het Lam het derde zegel geopend had, liet het derde dier een zwart paard zien aan Johannes.
Een zwart paard met daarop een ruiter met een weegschaal in zijn hand.
De weegschaal staat voor schaarste. Alles wordt afgewogen. De levensmiddelen zijn op rantsoen en
zijn niet te betalen. In Openbaring 13 lezen we dat niemand kan kopen of verkopen zonder
merkteken. Schaarste en hongersnood zijn een gevolg van de oorlog.
Het zwarte paard staat voor hongersnood.
De weegschaal staat ook voor oordeel; voor vonnis uitspreken, waarmee iemand veroordeelt wordt.
Vrouwe justitia heeft ook een weegschaal in haar hand.
Zwart en weegschaal = een oordeel dat de (honger)dood tengevolge kan hebben.
27 TEKEL; gij zijt in weegschalen gewogen; en gij zijt te licht gevonden. daniël 5
Een penning is een dagloon. Dus tarwe en gerst zijn schreeuwend duur.
2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in
zijn wijngaard. mattheus 20
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Beschadig de olie en den wijn niet, zegt de Stem temidden van de vier dieren.
Het Lam op de Troon stond in het midden van de vier dieren. Dus de Stem is het Woord van God.
En Deze Stem verbiedt de olie en de wijn te beschadigen.
Olie staat typologisch voor de Geest en Wijn staat voor het Opstandingsleven.
Olie en Wijn staan symbolisch voor het geestelijk leven van de gelovigen;
voor Wedergeborenen.
In Openbaring 11 zullen we lezen over de twee getuigen die de eerste 3 ½ prediken in Israël.
De Heere heeft ten alle tijden een gelovig overblijfsel beloofd daarom stuurt de Heere Mozes en
Elia als de Gemeente is opgenomen; anders zou er geen enkele gelovig meer zijn op de gehele
wereld. Ten gevolge van hun prediking zal een gelovig overblijfsel vanuit de staat Israël vluchten
naar Petra.
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij
haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. (= 3 ½ jaar )
-14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de
woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd
( = 3 ½ jaar) buiten het gezicht der slang. openbaring 12

: 7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide:
Kom en zie!
: 8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde
hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard,
en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
Het vierde en laatste dier opent een zegel. Elke keer wordt er een paard geïntroduceerd
Het vierde paard, het vale paard staat voor ‘dood’.
De hel= hades volgt hem na.
De hel is de gevangenis waar de geesten van de (ge-)doden heen gaan.
Behalve natuurlijk de wedergeborenen; die zullen de dood niet smaken (Joh.8:52, Matt.16:28).
Er zullen maar heel weinig gelovigen zijn in de tweede helft van de 70ste week.
Het grootste gedeelte van de mensen dat gedood zal worden, is ongelovig.
Na de dood van de ongelovigen door het zwarte en rode paard, volgt de hel het vale paard na
Hun; de laatste drie paarden, werd macht gegeven om het vierde deel van de aarde te doden.
Hun = oorlog, hongersnood met als gevolg, de dood.
door de wilde beesten der aarde. Dit kunnen letterlijk wilde beesten zijn maar kan ook verwijzen
naar de twee beesten die verderop in Openbaring genoemd worden.
Het beest uit de zee en een ander wild beest uit de aarde. En die twee wilde beesten zullen de
initiatiefnemers zijn van de grote Verdrukking, dood en de honger. Er zal geen leven overblijven.
Waarschijnlijk zelfs niet van de dieren. Alleen een overblijfsel ontkomt.
Aan het einde van de 70e week van Daniël wordt, van Godswege, alles wat leeft in het land gedood.
Inclusief de legers die er dan zijn. Niet door de honger, niet door de oorlog, maar door de Heere
Zelf. Daarmee zijn we aan het eind van de 70e week van Daniël.
7 En als zij ( Mozes en Elia halverwege de 70e jaarweek ) hun getuigenis zullen geëindigd hebben,
zal het beest, dat uit den afgrond opkomt ( Satan ), hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen,
en zal hen doden. openbaring 11
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21 Want alzo zegt de Heere HEERE: Hoeveel te meer als Ik mijn vier boze gerichten, het zwaard,
en den honger, en het boze gedierte, en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem,
om daaruit mensen en beesten uit te roeien! 22 Doch ziet, daarin zullen ontkomenen overblijven,
die uitgevoerd zullen worden, zonen en dochteren; ziet, zij zullen tot ulieden uitkomen, en gij zult
hun weg zien, en hun handelingen; en gij zult vertroost worden over het kwaad, dat Ik over
Jeruzalem gebracht zal hebben, ja, al wat Ik zal gebracht hebben over haar. 23 Zo zullen zij u
vertroosten, als gij hun weg en hun handelingen zien zult; en gij zult weten, dat Ik niet zonder
oorzaak gedaan heb, al wat Ik in haar gedaan heb, spreekt de Heere HEERE. ezechiël 14
30 Want de kinderen Israëls en de kinderen van Juda hebben van hun jeugd aan alleenlijk gedaan,
dat kwaad was in Mijn ogen; want de kinderen Israëls hebben Mij door het werk hunner handen
alleenlijk vertoornd, spreekt de HEERE.31 Want tot Mijn toorn en tot Mijn grimmigheid is Mij deze
stad geweest, van den dag af, dat zij haar gebouwd hebben, tot op dezen dag toe; opdat Ik haar van
Mijn aangezicht wegdeed; 32 Om al de boosheid der kinderen Israëls en der kinderen van Juda, die
zij gedaan hebben om Mij te vertoornen, zij, hun koningen, hun vorsten, hun priesteren, en hun
profeten, en de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem; 33 Die Mij den nek hebben
toegekeerd en niet het aangezicht; hoewel Ik hen leerde, vroeg op zijnde en lerende, evenwel
hoorden zij niet, om tucht aan te nemen; 34 Maar zij hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis,
dat naar Mijn Naam genoemd is, om dat te verontreinigen. 35 En zij hebben de hoogten van Baäl
gebouwd, die in het dal des zoons van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren den Molech
door het vuur te laten gaan; hetwelk Ik hun niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen, dat
zij dezen gruwel zouden doen; opdat zij Juda mochten doen zondigen. 36 En nu, daarom zegt de
HEERE, de God Israëls, alzo van deze stad, waar gij van zegt: Zij is gegeven in de hand des
konings van Babel, door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie;
37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in Mijn
toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats
wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen. 38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot
een God zijn. jeremia 32
Er staat dus ook de Belofte van ommekeer als straks een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk de
Naam des Heren aan zal roepen. Ook hier vinden we,de boog, het zwaard en de krijg (macht om te
doden) en het wild gedierte, dat zijn wilde beesten.
15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en
Mij niet meer noemen zult: Mijn Baäl! 16 En Ik zal de namen der Baäls van haar mond wegdoen;
zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. 17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen
maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte
des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal
hen in zekerheid doen nederliggen. 18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij
ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. Hosea 2
21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik
gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb. 22 En die van het huis Israëls zullen weten,
dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan. 23 En de heidenen zullen
weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij
tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze
overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn;
24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn
aangezicht voor hen verborgen. 25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen
wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen
Naam; ezechiël 39
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: 9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
De mens heeft geen ziel maar is een ziel.
De mens is een ziel en heeft een geest en na wedergeboorte ook nog; de Geest.
De mens is een door God uit de aarde geformeerde dode ziel.
Door de levensadem van God werd de mens een levende ziel.
En aangezien de mens sterfelijk is, is de mens dus een sterfelijke ziel.
De ziel die zondigt, zal sterven. Zonde is alles wat niet uit het geloof is ( = ongeloof )
7 En de Heere God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen
den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. genesis 2
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de
ziel ( mens ), die zondigt, die zal sterven. ezechiël 18
De gedachte dat de mens een onsterfelijke ziel heeft, komt niet uit de Bijbel vandaan.
Het komt uit de Griekse cultuur. Aangezien onze cultuur afgeleid is van de Griekse cultuur,
hebben wij de gedachte dat een mens een onsterfelijke ziel zou hebben, van hen overgenomen.
De Bijbel is echter zeer duidelijk hierover; de zienlijke, tijdelijke, zondige en dus sterfelijke
mens is een ziel.
Het altaar is in de Bijbel de uitbeelding van de dienst aan God.
Gezien worden onder het altaar wil symbolisch zeggen dat diegenen in hun wandel onderworpen
waren aan de Heere. Dat zij in hun praktische leven dienstbaar waren aan God.
Het Altaar staat typologisch voor de Heere Jezus Christus.
10 Wij hebben een Altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen.
(= die onder de Wet leven) hebreeën 13
Het Altaar is de plaats waar de zielen worden verzameld die niet naar de hel gaan.(zie vers 8)
Degenen onder het Altaar zijn niet gedood door het oordeel van God maar zijn juist gedood doordat
zij God dienden. Zijn gedood doordat zij het beest niet aanbaden en het merkteken niet bezaten.
Zijn gedood doordat zij getuigden van de Heere en Zijn aanstaande Koninkrijk.
Deze martelaren gaan niet naar de hel maar zijn geborgen in God, onder het Altaar.
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het
beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan
hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de
duizend jaren. openbaring 20

:10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt
en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
:11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog
een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden
vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
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‘wreekt Gij ons bloed niet’
Bloed wordt meestal geassocieerd met ‘dood’. Maar in de Bijbel staat bloed voor ‘leven’.
Want hun leven werd ontnomen. De getuigen vragen aan de Heere wanneer hun bloed, hun leven,
gewroken zal worden. Je zou verwachten dat er aan het einde van de 70e jaarweek recht aan hen
gedaan wordt. Maar in plaats daarvan krijgen zij lange witte klederen en wordt hen gezegd nog
even geduld te hebben.
‘aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven’
Deze ‘witte klederen’ zijn we al eerder tegengekomen in Openbaring.
Toen ging het om de Gemeente. Hier worden de klederen genoemd om aan te geven dat ook deze
martelaren Heerlijkheid hebben verkregen voor het werk dat de Heere in en door hen heeft mogen
bewerkstelligen. Ook staan de witte klederen voor priesterlijke dienst. Lange witte klederen zijn de
uitbeelding van priesterschap. Zij hebben zich in hun aardse leven gewend tot het Altaar.
Altaardienst is alleen maar weggelegd voor de priester.
Tevens zullen zij nu rusten onder het Altaar. Daarom ontvangen zij lange witte klederen.
4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij
zullen met Mij wandelen in witteklederen, overmits zij het waardig zijn.
5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins
uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
openbaring 3
4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig
ouderlingen zittende, bekleed met witteklederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden.
openbaring 4
‘een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden
vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij’
Hieruit wordt meteen duidelijk dat er na de 70e Jaarweek nóg een periode aanbreekt waarin
gelovigen zullen worden gedood. Mededienstknechten en broeders die nét als de martelaren uit de
2e helft van de 70e jaarweek, gedood zullen worden om de getuigenis van Christus en Zijn
Koninkrijk. Dan zullen er nóg meer zielen ‘onder het altaar’ terecht komen.
De kleinen tijd wachten kan alleen als het 1.000-jarig geopenbaard Vrederijk van Christus nog niet
is aangebroken. En logisch is het geopenbaarde Koninkrijk dan nog niet aangebroken want aan het
einde van de 70e Jaarweek is er alleen nog maar een klein gelovig overblijfsel uit de 2 stammen
van Israël over. Er is dan nog veel werk aan de winkel voordat het Koninkrijk tot stand zal zijn
gebracht.
Aan het begin van de duizend jaren worden al deze martelaren opgewekt, zodat ze alsnog de
duizend jaren zouden binnengaan. Een heel bijzondere Opstanding, omdat men terugkeert in deze
oude wereld en niet als eersteling van een Nieuwe Schepping. Deze mensen is een Koninkrijk
beloofd. Ze hebben dat gepredikt en zullen ingaan in dat Koninkrijk, ondanks dat ze gestorven zijn.
Dit geldt voor zowel de martelaren uit de Verdrukking over Israël alsook voor de grote Verdrukking
over de Volkeren. Ze krijgen een vooraanstaande positie in het Koninkrijk op grond van hun lijden
met Christus en op die grond zullen ze ook met Hem verheerlijkt worden.
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij
Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij
een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen
Israëls spreken zult.exodus 19
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Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel ‘de Dag des Heeren’ genoemd; ook wel
‘de Dag des Toorns’. Dag staat hier voor ‘oordeel’. ( dagvaardiging, voor de rechter dagen )
Deze dag begint als de Heere aan het einde van de 70e Jaarweek Zijn Voeten zet op de Olijfberg.
Het gaat om 33 jaar grote verdrukking over de Volkeren.
Het is een oordeel over de ongelovigen uit de heidense volkeren.
Aan het begin van deze periode is er geen Joodse staat meer en ook geen Jeruzalem.
Ook nu fungeert Israël als aanschouwelijk voorbeeld voor de heidenen.
Zij kunnen aan Israël zien waar die Verdrukking, samengaand met prediking, op uit zal lopen.
Namelijk op de verwoesting van het volk en het behouden worden van een gelovig overblijfsel.
14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten grond
tot het einde toe vast behouden; 15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo
verhardt uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is.
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen, die uit
Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was
het niet over degenen, die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn?
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die
ongehoorzaam geweest waren? 19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun
ongeloof. hebreeën 3
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in
hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle. hebreeën 4

:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
Aardbeving, dikke duisternis; verduistering van zon, maan en sterren staat ook op andere plaatsen in
de Bijbel. Als we Schrift met Schrift vergelijken, blijken al deze teksten verband te houden met het
einde van de 70e Jaarweek. Het zijn herkenningspunten in de vooral Oud-Testamentische profetieën.
Ze spreken allen over de val en verwoesting van Jeruzalem op de ‘Dag des Heeren’;
beginnend als de Heere Zijn voeten zet op de Olijfberg. Het is het oordeel van de Heere over de
levende mensheid. Hij zal, vanaf het moment dat Hij Zich openbaart in de wereld, met geweld Zijn
Koninkrijk op aarde vestigen. Het ziet er naar uit dat, vanaf dat moment, het grootste gedeelte van
de mensen op aarde zal worden omgebracht. Na deze grote verdrukking van 33 jaar zullen alleen de
Wedergeboren mensen, de gelovigen, overblijven en binnengaan in Zijn geopenbaarde Koninkrijk.
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er
een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft
deszelven naar het zuiden. zacharia 14
1 En te dier tijd zal Michaël (= Wie is gelijk aan God? de Arch-Engel; de Eerste Engel de Heere
Jezus Christus ) opstaan ( verwijst naar Opstanding ), die grote Vorst, die voor de kinderen uws
volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een
volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie
gevonden wordt geschreven te zijn in het Boek. daniël 12
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Er komt voor het kleine gelovig overblijfsel uit de tweede helft van de 70e jaarweek een vluchtroute
naar Petra, via de Olijfberg.
Deze zal in tweeën gespleten worden door aardbevingen, waardoor een route ontstaat naar Petra.
Daar zullen zij verenigd worden met het gelovig overblijfsel uit de eerste helft van de 70e jaarweek.
Dit lijkt verdacht veel op de manier waarop het Volk Israël door de gespleten schelfzee een
vluchtroute vanuit Egypte kreeg aangeboden door de Heere.
En ook lijkt het op de doorgang van Jozua met het Volk door de Jordaan het beloofde Land in.
23 Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen
uitdrogen, totdat gijlieden er waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan
de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij
daardoor gegaan waren; 24 Opdat alle volken der aarde de hand des HEEREN kennen zouden,
dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE, uw God, vrezet te allen dage. jozua 4
Aardbevingen:
Grote Heilsgebeurtenissen gaan vergezeld met aardbevingen
Bij het ontvangen van de Wet, bij de Sinai
(Exo.19:16)
Het zijn tekenen als begin der smarten
(Matth.24:7)
Wanneer de Heere Jezus aan het kruis sterft
(Matth.27:51)
Wanneer de Steen van het graf wordt afgewenteld (Matth.28:1)
De aardbevingen nemen hedentendage ook steeds meer in aantal en in hevigheid toe.
De snel op elkaar volgende aardbevingen zijn de voorboden van het naderend einde van onze
Bedeling, als de Dag der Zaligheid en der Genade Gods;
De 20e eeuw heeft de aardbevingen van de 19e eeuw ver overtroffen.
De belangrijkste aardbeving voor het Joodse Volk, is die aan het einde van de 70e jaarweek
bij de aanvang van de Dag des Heeren.
De Sabbath (als uitbeelding van de 7e Bedeling der Rust) begint nu eenmaal eerder voor het
Volk Israël, dan voor alle andere Volkeren der aarde.
Hier volgen enkele Schriftplaatsen waarin we het begin van de Dag des Heeren herkennen aan de
markeringspunten; er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en
de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde
9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te
stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars ( ongelovigen, zonden is alles wat niet uit het geloof is
rom.14:23 ) daaruit te verdelgen. 10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar
licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal
haar licht niet laten schijnen. 11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de
goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten (ongehoorzamen=
ongelovigen= goddelozen) doen ophouden, en de hovaardij ( hoogmoed= arrogantie )der tirannen
zal Ik vernederen. 12 Ik zal maken, dat een man ( een mens) dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en
een mens dan fijn goud van Ofir. ( een mensenleven zal kostbaarder zijn dan wat dan ook want het
overgrote deel der mensheid zal gedood worden )13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde
zal bewogen worden van haar plaats ( aardbevingen ), vanwege de verbolgenheid des HEEREN der
heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. jesaja 13
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19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de
aarde zal ganselijk bewogen worden.(= aardbevingen)
20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen
worden, (aardbevingen) gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal
vallen, en niet weder opstaan. 21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen
zal over de heirscharen des hogen in de hoogte (duivel en zijn personeel die inmiddels menselijke
gedaanten hebben, zij zijn uit de Hemel verwijderd toen de Gemeente is opgenomen ), en over de
koningen des aardbodems op den aardbodem. 22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de
gevangenen in een put (=duisternis ), en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele
dagen weder bezocht worden (voor een poosje losgelaten na de 1.000 jaren ).
23 En de maan zal schaamrood (verduisterd ) worden, en de zon zal beschaamd (verduisterd)
worden ( door stofwolken? ), als de HEERE der heirscharen regeren zal ( zal gaan regeren ) op den
berg Sion en te Jeruzalem ( daar begint Zijn regeren ), en voor zijn oudsten ( wordt in Jesaja verder
nergens genoemd = Gemeente; Eerstelingen ) zal Heerlijkheid zijn. jesaja 24
1 Nadert, gij heidenen, om te horen, en gij volken! (alle volkeren) luistert toe; de aarde hore, en haar
volheid ( alles wat bij de aarde hoort), de wereld en al wat daaruit voortkomt. 2 Want de
verbolgenheid des HEEREN is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun heir (legers) ; Hij
heeft hen verbannen, Hij heeft ze ter slachting overgegeven. 3 En hun verslagenen zullen
weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan; en de bergen zullen
smelten van hun bloed. 4 En al het heir der hemelen zal uitteren,(de Hemel wordt zwart) en de
hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen (de Hemel wordt
verduisterd), gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den
vijgeboom. (zie vers 13 ; gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten
wind geschud wordt.) 5 Want Mijn Zwaard is dronken geworden in den Hemel; ziet, het zal ten
oordeel nederdalen op Edom, (draagt de naam van Adam= de gehele mensheid = Ezau= rood,
broedervolk ; is buiten Israël de eerstegeborene onder de volkeren der aarde ) en op het volk,
hetwelk Ik verbannen heb. 6 Het Zwaard des HEEREN is vol van bloed, het is vet geworden van
smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen; want
de HEERE heeft een slachtoffer te Bozra, ( = Petra, hoofdstad van Edom ) en een grote slachting in
het land der Edomieten.( nu de buurlanden van Jordanië ) 7 En de eenhoornen zullen met hen
afgaan, en de varren met de stieren; en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal
van het smeer vet gemaakt worden. 8 Want het zal zijn de dag der wraak des HEEREN,( = de Dag
des Heeren ) een jaar der vergeldingen ( oordeel), om Sions twistzaak. jesaja 34
Gelijk na de 70e Jaarweek, bij Zijn Wederkomst, zal Edom door de Heere Jezus Christus als eerste
van de volkeren geoordeeld worden. Adam = Edom = rood. Ezau = Edom.
Edom is de eerstgeborene van de volkeren der gehele mensheid.( buiten Israël ) Bozra is de
hoofdstad van de Edomieten. De Edomieten wonen op dit moment niet in Petra maar in de
buurlanden; zij komen als eerste aan bod om geoordeeld te worden.
In Petra wonen op dit moment enkel Bedoeïnen.
Bozra = Edom = Paran ( gebergte ) = Theman = Petra (Grieks)= Sela (Hebreeuws )= Rots
41 En Ezau haatte Jakob ( werd later Israël) om dien zegen, waarmede zijn vader hem gezegend
had; en Ezau zeide in zijn hart: De dagen van den rouw mijns vaders naderen, en ik zal mijn broeder
Jakob doden. genesis 27
16 Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van
zijn eerstgeboorte weggaf. 17 Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven,
verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.
hebreeën 12
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1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? ( Edomieten )
Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in
gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw
klederen als van een, die in de wijnpers treedt? (= oordeel ) 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er
was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in
Mijn grimmigheid; en hun kracht ( kracht van de natuurlijke mens, hun eigen kracht, hun hoogmoed
) is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak (
Dag des Heeren) was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.
( Hij is gekomen om Israël te verlossen in Ezau’s gebergte= Paran= Edom ) Bij Zijn Wederkomst
wordt als eerste Ezau= Edom geoordeeld. Het overblijfsel gaat bij Zijn Wederkomst op weg naar
Jeruzalem ( de plaats waar Jeruzalem lag ) via de Koningsroute als hij in Jeruzalem aankomt, komt
Hij uit Bozra ( = Edom en heeft het eerste oordeel reeds plaatsgevonden ) 5 En Ik zag toe, en er was
niemand die hielp; en Ik ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde (alleen de Heere is de
Almachtige Koning, alleen Hij heeft Recht op dit geopenbaarde Koninkrijk); daarom heeft Mijn
arm Mij heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund, jesaja 63
‘Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in
Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die
machtig ben te verlossen.’ (Jesaja 63 : 1) De vraag: ‘Wie komt er van Edom?’, kunnen wij
beantwoorden: De Messias komt van Edom. Waarom komt Hij uit Edom? Het antwoord kennen wij
nu. Vanuit Petra ( Sela), de voormalige hoofdstad van Edom zal de Heere met de zijnen optrekken
om Jeruzalem en Zijn Koninkrijk te bouwen! Dat Jeruzalem is weliswaar verwoest, maar het zal
worden herbouwd. Het overblijfsel zal niet in de woestijn in Petra blijven, maar het zal uitgaan om
Jeruzalem te bouwen en een Israëlitische staat te vestigen.
Van daaruit zullen de volkeren worden onderworpen.
6 En Ik zal het land, waarin gij zwemt, van uw bloed drenken tot aan de bergen; en de stromen
zullen van u vervuld worden. 7 En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn
sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten
lichten. ( Hemel verduisterd ) 8 Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil
zwart maken; en Ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere HEERE.
(oordeel over Egypte. De landen die Israël in de geschiedenis onderdrukt hebben zullen als eerste
aan de beurt komen. Egypte staat model voor deze oude wereld ) ezechiël 32
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands
beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een dag van duisternis en
donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de
bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal
zijn tot in jaren van vele geslachten. 3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een
vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is
er geen ontkomen van hetzelve. 4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als
ruiters zo zullen zij lopen. 5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de
hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat
in slagorde gesteld is.6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten
zullen betrekken als een pot.
-30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en
vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN
zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming
zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal
roepen. joël 2
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15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.
16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven
zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn ( voor
degenen die Zijn Naam aanroepen). 17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben,
wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden
zullen niet meer door haar doorgaan. joël 3
De ondergang van Jeruzalem door een groot en machtig leger. Die legers worden in Joel
beschreven, zelfs bij name en hoe zij de Joodse staat zullen verwoesten. Inclusief Jeruzalem.
Bij die verwoesting zal de Naam des Heeren worden aangeroepen door een klein overblijfsel.
De Heere zal hen een vluchtroute bieden naar de woestijn, Petra.
29 En terstond na de verdrukking dier dagen ( einde 70e Jaarweek ), zal de zon verduisterd
worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen,
en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.( = aardbeving)
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de
geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des
hemels, met grote kracht en heerlijkheid ( = Gemeente ). mattheus 24
Uit Edom zal de Heere optrekken, via de Koninklijke weg (Edom, Moab, Ammon) en via Gilgal de
Jordaan over ( deze zal vast weer droog komen te liggen ) zal Hij optrekken naar Jeruzalem. De
‘Koninklijke weg’ die Mozes geweigerd werd te gaan, zal nu wél bewandeld worden door de Heere
met Zijn Lichaam ( = de Gemeente ) en Zijn Wedergeboren Volk het aardse Israël.
Zijn Koningschap zal beginnen vanuit (op de plaats waar gelegen was) Jeruzalem.
17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet trekken door den akker, noch door de
wijngaarden, noch zullen het water der putten drinken; wij zullen den Koninklijken weg gaan, wij
zullen niet afwijken ter rechter- noch ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken
zijn.18 Doch Edom zeide tot hem: Gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het
zwaard uitga u tegemoet! 19 Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: Wij zullen door den
gebaanden weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs
prijs daarvoor geven; ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet doortrekken. 20 Doch hij
zeide: Gij zult niet doortrekken! En Edom is hem tegemoet uitgetrokken, met een zwaar volk, en
met een sterke hand.21 Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpale te trekken;
daarom week Israël van hem af.22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de
ganse vergadering, aan den berg Hor. numeri 20
Vanuit Jeruzalem zal de Heere alles omverwerpen wat Hem vijandig gezind is.
De aankomende 33 jaar zal de Heere Zijn Tempel (= de Bruiloftszaal Openb.19:7,9 )
grondig reinigen voordat de 1.000 jaren beginnen.
‘de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt’
Sterren des Hemels zijn een beeld van Israël, van het Joodse volk.
Als sterren van de Hemel verdwijnen, sterven de ongelovigen uit de Joodse staat.
Ze zijn er niet meer. Ook de vijgenboom staat model voor de staat Israël.
De Heere zegt in Mattheus 24 dat men aan de vijgeboom kan zien dat de zomer ( het Koninkrijk )
nabij is. Onrijpe vijgen zijn een beeld van de ongelovigen uit die staat en ze vallen van de
vijgenboom. Het is beeldspraak, maar niettemin zullen zon, maan en sterren wel degelijk
verduisterd worden.
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3 Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw zaad
zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader gezworen heb.
4 En Ik zal uw zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en zal aan uw zaad al deze
landen geven; en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde,
genesis 26

:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden
zijn bewogen uit hun plaatsen.
De Hemel rolt zich als een Boekrol op; alle bergen en eilanden bewegen; een aardbeving dus.
Niet de Hemel als zodanig, maar de lichten aan de Hemel zullen verdwijnen.
Men kan geen Hemel zien als er geen zon, maan en sterren zijn, het is dan alsof er geen Hemel
meer is, alsof deze is ‘weggeweken’.
Het verwijst allemaal naar de Oud- Testamentische profetieën die precies dezelfde markeringspunten vermelden als het gaat over het einde van de 70e jaarweek;
bij de val en vernietiging van Jeruzalem vanaf daar begint de ‘Dag des Heeren’.
Dit moment gaat gepaard met Hemelberoering; duisternis en aardbeving.
Maar het zou ook zo kunnen zijn, dat de Hemel daadwerkelijk, dus letterlijk oprolt en alle
koninkrijken ( holle aarde theorie) even te zien zullen zijn. Wie daar op de Troon zit en Wie dus
Zijn voeten op de Olijfberg zal gaan zetten. Bij God is immers niets onmogelijk.
13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege
de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. jesaja 13

:15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de
machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en
in de steenrotsen der bergen;
:16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
Als de Hemel letterlijk is weggeweken, zal de schrik en angst voor velen groot zijn.
De opsomming van koningen en groten en rijken en dienstknechten en vrijen etc. zou dan slaan op
‘iedereen’ op aarde. Dat zeer velen een schuilplaats zullen zoeken bij de aanblik van de Koning.
Ze willen zich verbergen voor Zijn Toorn. Een beangstigend gebeuren.
15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld
van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden
aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten,
en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan
hun voorhoofden; openbaring 13
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:17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
Hier wordt ‘de Dag des Heeren’ aangekondigd.
De Toorn en het Oordeel; de 33 jaar grote Verdrukking over de heidense volkeren.
Het gelovig overblijfsel uit Israël (oftewel ‘iedereen op aarde’), vraagt zich af wie deze grote Dag
Zijns Toorns kan doorstaan? Men heeft de grote Verdrukking over Israël overleefd en gezien met
hoeveel geweld het gehele land is platgewalst en zij weten dat er geen levende ziel meer te vinden is
dus de angst is terecht en ook de vraag ‘wie zal Zijn Oordeel overleven, wie kan bestaan?’
Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel genoemd: ‘de Dag des Toorns’.
Maar is een klein deel van de Dag des Heeren, want ook de 1.000 jaar (= 7e Bedeling),
is de Dag des Heeren.
2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want
Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers. maleachi 3
8 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af?
psalm 76
9 Uw hand zal alle vijanden vinden; uw rechterhand zal uw haters vinden.
10 Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws toornigen aangezichts; de HEERE zal hen in
Zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren. 11 Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en
hun zaad van de kinderen der mensen. 12 Want zij hebben kwaad tegen U aangelegd; zij hebben een
schandelijke daad bedacht, doch zullen niets vermogen. 13 Want Gij zult hen zetten tot een wit; met
Uw pezen zult Gij het op hun aangezicht toeleggen. psalm 21
Amen.
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Hoofdstuk 7
‘Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?’
Zo eindigt het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 7 is een toelichting op de gebeurtenissen aan het einde
van de 70e jaarweek van Daniël. Het begin van ‘de Dag des Heeren’, bij de val van Jeruzalem.
Het begin van Zijn oordeel over de gehele dan levende mensheid;
33 jaar grote verdrukking over de volkeren.
Het begin van het geopenbaarde Koninkrijk op aarde wat vanaf nu gestalte gaat krijgen.
De Oud- Testamentische profetieën daarover zijn nog altijd niet vervuld dus dat staat nog
te gebeuren. Zijn Woord, dat uit Zijn mond uitgaat, zal niet ledig tot Hem wederkeren (Jes.55:11)

: 1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden
der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.
‘Na dezen’ betekent niet altijd dat het chronologisch beschreven wordt maar in dit geval wel want
het is een vervolg op de laatste zin uit hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk wordt geschreven over het
begin van de 33 jaar grote Verdrukking. Deze volgt op de 70e jaarweek.
De 33 jaar zijn ontleend aan symboliek in de Bijbel. Maar dat er een periode zit tussen de val van
Jeruzalem en het geopenbaarde Koninkrijk, mag duidelijk zijn. Buiten dat het op vele plaatsen in de
Bijbel is terug te vinden, kunnen wij dat ook zélf begrijpen en invullen. Als geheel Jeruzalem
verwoest is en een gelovig overblijfsel in Petra verblijft, kan niet het volgend moment een
Koninkrijk met alleen maar gelovigen vanuit de Troon in Jeruzalem bestuurd worden.
Een paar hoofdstukken verder volgt uitleg waarom die periode 33 jaar zal duren.
De engelen zijn boodschappers, Hemelse krachten, boden.
In het volgende vers lezen we dat hen macht gegeven is om de aarde en de zee te beschadigen.
Ze bedwingen de wind uit de vier hoeken der aarde. Het betekent niet dat de aarde vierkant is;
een hoek hoeft niet persé 90 graden te zijn. Hoek betekent richting; noord, oost, zuid en west.
Wind is een beeld van geestelijke kracht, onzienlijke kracht.
Het gaat hier om de oordelende Werking van God, uitgedrukt in de kracht van de wind.
De engelen moeten deze Wind tegengehouden omdat de Heere eerst nog andere Plannen heeft.
De Dag des Toorns breekt wel aan, maar die toorn zelf laat nog even op zich wachten.
wind op aarde
= oordeel over de dan levende mensheid.
wind op zee
= oordeel over de volkeren
wind tegen enigen boom = oordeel over de volkeren
Er staat feitelijk 3x hetzelfde. De zee staat voor ‘volkerenzee’.
Een boom is de stamboom en de uitdrukking voor stam, volksstam of volk.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen,
en natiën, en tongen. openbaring 17
8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.psalm 65
12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis
der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen! jesaja 17
12 Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en
heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds
zullen de handen samenklappen.jesaja 55
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9 En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan, die geen goede vrucht
voortbrengt, wordt uitgehouwen, en in het vuur geworpen. lukas 3

: 2 En ik zag De anderen Engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des
levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was
de aarde en de zee te beschadigen,
: 3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat Wij de dienstknechten
onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
Wij= Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam.
Er verscheen nog een Engel, vanuit het Oosten. Van den opgang der zon. Vanaf Rechts.
Oosten = mdq = Qedem = Oorsprong; Van ouds; Begin
Christus Zelf is Die Engel. De Eerste Engel, het Begin, de Oorsprong.
De Heere Jezus Christus heeft de Zegel, de stempel van de Levende God.
Hij heeft de Volmacht gekregen van God. Hem is gegeven alle macht in de Hemel en op aarde.
En Hij riep met grote stem tot de engelen;
‘Stop, wacht, er moet eerst nog wat anders gebeuren; beschadig nog niks en niemand,
We gaan eerst de dienstknechten van onze God verzegelen aan hun voorhoofden’.
Het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten.
Het merkteken als Verzegeling door God staat voor oprechtheid, zuivere gedachten en
gehoorzaamheid en trouw aan de Levende God. Door de Verzegeling, het Merkteken, zijn de
dienstknechten onkwetsbaar voor de duur van hun taak.
Net zoals de twee getuigen, Mozes en Elia, uit de eerste helft van de 70e jaarweek. (Op.11)
4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van
Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al
die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. 5 Maar tot die anderen zeide Hij voor
mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart
niet! 6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;
maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn Heiligdom.
En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren. ezechiël 9
8 Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham,
Mijn liefhebber! 9 Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar
bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren,
en heb u niet verworpen. 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben
uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met derechterhand Mijner gerechtigheid.
11 Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen
worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. 12 Gij zult hen zoeken, maar zult
hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u
oorlogen, als een nietig ding. 13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan,
Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls!
Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls! ( de Heere Jezus Christus )
jesaja 41

2

Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn
heerlijkheid zien.(=het Volk Israël zal verzameld worden uit de heidenen)
19 En Ik zal een teken aan hen zetten (= 144.000 ), en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik
zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver
gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij
zullen Mijn Heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. jesaja 66
Wie zijn die dienstknechten van God en wat zal hun taak zijn?
Deze dienstknechten worden genomen uit de 12 stammen van Israël en zullen de taak gaan
vervullen die zij vanaf het begin van de Heere ontvangen hebben.
Zij hebben als uitverkoren en eerstgeboren Volk de hoedanigheid van priester en koning ontvangen.
Priesters in dienst van de Levende God om Zijn Woord te prediken onder de volkeren.
21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe,
dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart
verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. 22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de
HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn
zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw
zoon, uw eerstgeborene doden! exodus 4
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.
romeinen 3
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der
arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult
gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de
ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.
Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19
In dienst staan van de Heere; het verkondigen, vertellen, uitdragen van alle Goedheid en Genade
van de Heere; op dit moment is dit onze verantwoordelijkheid maar van oudsher is het de
verantwoording van het Volk Israël.
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar Licht; 1 petrus 2
Deze priesterlijke taak hebben zij al die tijd verzaakt en zullen zij alsnog gaan vervullen.
Deze dienstknechten uit alle 12 stammen zullen het Evangelie van het Koninkrijk gaan
prediken. Men zal gaan uitdragen hoe men kan binnengaan in dat Koninkrijk en wat er staat te
gebeuren als men daar geen gehoor aan zal geven. Binnen één generatie moet het Evangelie van het
Koninkrijk over de gehele wereld gepredikt worden. Dan zal het Volk Israël haar taak als
‘lichtdrager’ (verspreider/prediker van Zijn Woord) eindelijk gaan vervullen.
Maar deze Evangelisten zullen wel eerst verzameld en opgeleid moeten worden.
Vandaar dat de vier engelen de wind nog ‘even’ bedwingen
1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van
een half uur ( = half jaar ). openbaring 8
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8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als ingeheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
handelingen 1
14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis
allen volken; en dan zal het einde komen. mattheus 24
Als men zich niet bekeerd, wordt men aan het einde van de 33 jaar gedood.
Dus prediking enerzijds en dreiging en waarschuwing anderzijds.
Ten tijde van verdrukking, benauwdheid en ellende is de mens eerder geneigd zich te bekeren.
‘In nood leert men bidden’, luidt het gezegde.
De Heere is lang genoeg lankmoedig geweest.
Hij is de Schepper en Maker; Hij is de Enige Die Zijn Recht mag laten gelden.
Het is hoogste tijd dat de Heere een einde maakt aan de toestand in de wereld.
De volkeren zullen de kans krijgen zich te bekeren tot God.
Als God een oordeel aankondigt, gaat daar altijd een oproep ter bekering aan vooraf.
God brengt geen oordeel over de volkeren zonder dat eerst aan te kondigen.
Er moet eerst gepredikt worden dat men door bekering gered kan worden van dat oordeel.
De Bijbelse geschiedenis laat zien dat het altijd zo gaat. En zo gebeurt het in de toekomst ook.
Ook voor de verwoesting van Jeruzalem komen eerst die twee getuigen, die het aankondigen en
getuigen dat men zich zou bekeren. Als het oordeel over de volkeren komt, wordt dat voorafgegaan
door de prediking van het Evangelie.
En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen
volken; en dan ( eerst prediken daarna het einde )zal het einde komen ( van deze tegenwoordige
boze eeuw= aion ). mattheus 24
Deze prediking is de taak van de 144.000, die een Zegel krijgen op hun voorhoofd.
Het is in de tijd dat ook het antichristelijke rijk, met Babel als hoofdstad, actief is.
Het Zegel maakt de getuigen onkwetsbaar.
Net zoals de twee getuigen in Jeruzalem, in de eerste helft van de 70-ste week.
Verzegelen kan alleen bij eigendom. Verzegelen is kenmerken.
Een Merkteken van God krijgen; daarmee zet Hij Zijn Eigendomsrecht op ons.
22 Die ons ook heeft verzegeld, en ( namelijk) het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.
2 korinthe 1
3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en
niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht
waren. 4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn , want zij zijn maagden;(= kan ook op
een man slaan) dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit
de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. openbaring 14

: 4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren
verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.
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12x12= 144. Het getal 12 staat voor Heerschappij. Heerschappij in de uiterste vorm = 12 x 12
De twaalf stammen van Israël waren geroepen tot Koningschap ( Heerschappij ) over de volkeren.
Voor de taak van Evangelisatie zijn de 144.000 getuigen, dienstknechten, bestemd.
Natuurlijk naast de Gemeente, die dezelfde taak vervult maar dan op Hemels niveau.
Deze verzegeling kan pas plaatsvinden als de 2 en 10 stammen hun identiteit hebben
teruggevonden. En er genoeg mannen van de 2 en 10 stammen verzameld zijn tot
getuigen. Daar is eerst dat half jaar voor nodig in Petra. Hen te roepen, te verzamelen en bekwaam
te maken en op te leiden, in alle rust, tot dienstknechten van Christus. Na die 6 maanden zullen zij
onder leiding van de Heere ( en de Gemeente) optrekken naar Jeruzalem.
En vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uitersten der aarde, prediken.
Niemand (geen enkele Jood) weet bij welke stam van Israël men eigenlijk nog behoort, maar ná de
Wedergeboorte zal de Heere hen laten weten bij welke stam men behoort en zijn er blijkbaar genoeg
om er 12.000 uit elke stam bijeen te vergaderen.
Uit de 12 stammen van Israël worden 12.000 mannen uit elke stam verzegeld. Samen 144.000.
Deze mannen zullen het Evangelie gaan verkondigen in de dan komende grote Verdrukking over de
heidenen; over alle ongelovigen in de gehele wereld. Gedurende de volgende 33 jaar, zullen er nog
velen zijn van degenen die wedergeboren worden, die tot 1 van de 12 stammen van Israël behoren.
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van
Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt
heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij
vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot
een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste,
en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen,
van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid
vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. jeremia 31
De Heere zal nu, gedurende 33 jaar, de 2 en de 10 stammen terugvergaderen naar het Land. En
Jeruzalem zal herbouwd worden. In vele Bijbelboeken is te lezen dat de Heer Zijn Volk (Israël en
Juda; 10- en 2- stammen) zal terugverzamelen naar het Land. Lees o.a.:
1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze
vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u
de Heere, uw God, gedreven heeft; 2 En gij zult u bekeren tot den Heere, uw God, en Zijner stem
gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met
uw ganse ziel. 3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en
Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had.
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de Heere, uw God, vergaderen,
en van daar zal Hij u nemen. 5 En de Heere, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen
erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u
vermenigvuldigen boven uw vaderen. 6 En de Heere, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart
van uw zaad, om den Heere, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat
gij levet. 7 En de Heere, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die
u vervolgd hebben. deuteronomium 30
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12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel
vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar
kooi zullen zij van mensen deunen.13 De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen
doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun Koning zal voor hun
aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits. micha 2
25 Alzo zegt de Heere Heere: Als Ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de volken, onder
dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan
zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb.26 En zij zullen
daarin zeker wonen, en huizen bouwen, en wijngaarden planten; ja, zij zullen zeker wonen; als Ik
gerichten zal hebben geoefend tegen allen, die henlieden beroofd hebben, van degenen, die rondom
hen zijn; en zij zullen weten dat Ik, de Heere, hunlieder God ben. ezechiël 28
14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden
herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven
maken, en derzelver vrucht eten. 15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer
worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God. amos 9
Bij Zijn Wederkomst op de Olijfberg zal de Heere vanuit Jeruzalem alles omverwerpen wat Hem
vijandig gezind is. De aankomende 33 jaar zal de Heere Zijn Tempel, de Bruiloftszaal, grondig
reinigen. De Heere zal nu, gedurende 33 jaar, de 2 en de 10 stammen terugvergaderen naar het Land
en Jeruzalem zal herbouwd worden.
13 En het pascha der Joden was nabij (het in huis nemen van het Lam gebeurt overdrachtelijk
ook aan het einde van de 70e jaarweek; bij de wedergeboorte van het Volk Israël ) , en Jezus ging op
naar Jeruzalem.( ook dan zal Hij als de Doorbreker optrekken naar Jeruzalem )
14 En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar
zittende. 15 En een gesel van touwtjes (= Zijn oordeel met hardhandige Hand ) gemaakt hebbende,
dreef Hij ze allen uit den tempel ( uit de wereld, uit Zijn Schepping ), ook de schapen en de ossen;
en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.(= tafelen omkeren; geen
gemeenschap hebben met ) 16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven ( typologisch de Heilige
Geest ) verkochten:( ze wilden zélf bepalen welke prijs zij voor een offer betaalden en dachten
daarmee dat verlossing, verzoening, vergeving ; eeuwig leven voor geld te koop is )
Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders ( het Volk Israël )tot een huis
van koophandel. 17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis
heeft mij verslonden. johannes 2
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De koningen der aarde stellen
zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4 Die in den hemel woont, zal
lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn
grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg
Mijner heiligheid. 7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn
Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de
einden der aarde tot Uw bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in
stukken slaan als een pottenbakkersvat. 10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u
tuchtigen, gij rechters der aarde! 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een
weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. psalm 2
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Er staat in het vers dat de 144.000 uit alle stammen van het Volk zullen komen.
Maar aan het einde van de 70e Jaarweek is er alleen een gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van
Israël. Het gaat echter heel uitdrukkelijk om 12 stammen van Israël. Die moeten aangewezen
worden en aan hen moet eerst het Evangelie gepredikt worden. Door de Gemeente. Vervolgens
moeten er 12.000 per stam tot geloof komen en voldoende onderricht worden om daarna de functie
van dienstknecht Gods te kunnen vervullen. Dat is een spoedcursus van een half jaar. Dat past in de
periode van een half jaar tussen het einde van de 70e jaarweek, en de volgende 33 jaar tot aan de
duizend jaren. Na de 70e week barst dus niet meteen de verdrukking over de volkeren los. Dat wordt
symbolisch voorgesteld door de 4 engelen die de Wind, het oordeel, nog even moeten bedwingen
van de Heere. Nu volgt een lange opsomming van de stammen. Er ontbreekt altijd één stam bij de
opsommingen in de Bijbel. Er is dus een dertiende stam. Dan en Efraïm worden hier niet genoemd
;5
:6
:7
:8

Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren
twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld;
Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali waren
twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend verzegeld;
Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi waren
twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend verzegeld;
Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren
twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend verzegeld.

: 9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten,
en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte
klederen, en palm takken waren in hun handen.
7

‘Na dezen’ = na de prediking van de 144.000, is dit het resultaat; een grote schare uit alle natie, (=
hetzelfde als geslachten en volken en talen ) uit alle landen der wereld.
‘een grote schare die niemand tellen kon’
Dit is in de eerste plaats een verwijzing naar de beloften aan Abraham, want zijn zaad zou zo
talrijk zijn, dat niemand het tellen kon. Zoals de sterren des Hemels en het zand der zee.
Abraham is vader van alle gelovigen.(Rom.4:16)
Deze schare zal de duizend jaren, het Koninkrijk van Christus op aarde, binnengaan.
Het is het resultaat van de 144.000 Evangelisten, die daarvoor speciaal uitgezonden zijn.
Een grote schare van mensen, die niemand tellen kan, is tot geloof gekomen.
Die schare staat voor de Troon. Zij erkennen (= geloven) Degene Die op de Troon zit.
Zij zijn het Eigendom van Degene op de Troon, net zoals de 24 oudsten.
Net als wij, erkennen zij Hem nu als Heere, Koning en Meester.
De Gemeente doet dat vanuit de Hemel. De grote schare doet dat op aarde.
Witte klederen zijn een beeld van hun gerechtigheid, hun rechtvaardigheid.
De Rechtvaardigheid van Christus, waarmee zij overkleed zijn geworden, net als wij.
16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en
uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer
vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en
uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. 18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle
volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt. genesis 22

7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het
verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven
een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.
9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een
vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug
allen tijd. 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre;
maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te
verwekken. 12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom
der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
-25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij
uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal
ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit
Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij,
als Ik hun zonden zal wegnemen. 28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om
uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden
eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer
ongehoorzaamheid;31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw
barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de
ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. romeinen 11
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Kan deze schare, deze menigte, écht niet geteld worden?
Ja, letterlijk wel, maar de uitdrukking betekent veelal dat iets niet mag geteld worden en dat is hier
ook het geval. Tellen en meten is bedoeld om het eigendomsrecht vast te leggen.
We weten niet hoeveel mensen de grote schare bevat, omdat ze zijn verlost (loskopen) door het
Bloed van het Lam. Omdat de Heere er een prijs voor heeft betaalt, ook voor jou en mij.
Daarom zijn wij, en dus ook zij, Zijn Eigendom. Alleen de Eigenaar mag tellen en meten.
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes
zijn. 1 korinthe 6
4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn Eigendom. psalm 135
3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de
hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof. 4 En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen
aan Zijn hand, en aldaar was Zijn sterkte verborgen. 5 Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en
de vurige kool ging voor Zijn voeten henen. 6 Hij stond, en mat het land, Hij zag toe, en maakte
de heidenen los, en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden; de heuvelen der eeuwigheid
hebben zich gebogen; de gangen der eeuw zijn Zijne.habakuk 3
‘bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen’
Lange witte klederen zijn de uitbeelding van priesterschap. In dit geval onder het Nieuwe Verbond,
naar de Ordening van Melchizedek. En de palmtakken beelden koningschap uit. De palmboom is
een lange stok met daar bovenop de ‘kroon’. Palmtakken zijn de takken van de kroon van de palm.
Palmboom= Thamar

:10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit,
en ( = namelijk ) het Lam.
12 Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar
Jeruzalem kwam, 13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en
riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!
johannes 12
Dit riep een grote schare toen de Heere Jezus op Zijn ezel Jeruzalem kwam binnenrijden.
Deze zogenoemde intocht te Jeruzalem was toen slechts een geforceerde voorvervulling.
Dat was de laatste dag van de 69e jaarweek.
Maar Jeruzalem wilde Deze Koning niet en heeft Hem gedood.
9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der
ezelinnen. zacharia 9
Aan het einde van de 33 jaar, na de Dag des Toorns, zal precies hetzelfde worden geroepen;
‘De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam’; aan het einde van de 33 jaar.
‘Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!;
aan het einde van de 69e jaarweek. Nu wordt dus vervuld wat destijds onderbroken werd; het
geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Het Vredesrijk. De Vredevorst.
Net als toen heeft men palmtakken in de handen.
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5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de Heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
6 Der Grootheid dezer Heerschappij en des Vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in
Zijn Koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu
aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. jesaja 9

:11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren;
en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God,
:12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer,
en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.
De grote schare gelovigen is nu toegevoegd aan de 24 ouderlingen ( de Gemeente) rondom de
Troon. Zij allen aanbaden God. Aanbidden is ook ‘dienen’.
Er komt twee keer ‘Amen’ voor in hun gebed. Hij is de Amen.( Op.3:14 )
Amen is Grieks voor ‘Voorwaar’. ‘Voor Waar’ is voor Waarheid. Het is een krachtige bevestiging.
Dat het in het begin en het einde van hun Aanbidding staat, bevestigt dat het Waarheid is wat zij
bidden. Hij is de Amen; Hij is de Waarheid. Met nadruk.
28 Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten
der heidenen zullen voor Uw Aangezicht aanbidden.
29 Want het Koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen. psalm 22
6 En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods
Hem aanbidden. hebreeën 1

:13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange
witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
:14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote
verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange
klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
Eén van de ouderlingen vraagt aan Johannes; ‘wie zijn dat? waar komen zij vandaan, zij die bekleed
zijn met lange witte klederen ?’ Zij komen uit de grote verdrukking; het is het gelovig overblijfsel
uit de heidense volkeren. Denk niet dat de gehele wereld tot geloof zal komen, er is de gehele Bijbel
door, sprake van een ’overblijfsel’ ; waarschijnlijk minder dan de helft van de gehele bevolking.
Men zal te dien dage moeten kiezen tussen twee Koninkrijken; Babel en de Heere Jezus Christus.
Een minderheid zal het Leven ( Koninkrijk ) kiezen, de meerderheid zal omkomen of
weggenomen worden door de Heere.
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u
voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
20 Liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende;
want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de HEERE uw
vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. deuteronomium 30
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Zij die zich wél bekeerd hebben, hebben hun lange klederen ‘gewassen in Zijn Bloed’;
hun zonden ( = ongeloof, alles wat niet uit het geloof is ) zijn hun vergeven door geloof in de Heere
Jezus Christus en Zijn Koninkrijk.
Zij zijn gereinigd van hun zonden en leven nu onder het Nieuwe Verbond.
Via het leven van het Lam, via Zijn dood en Opstanding zijn zij gerechtvaardigd geworden.
Net als de Gemeente en net als het wedergeboren Volk Israël.
Zij hebben gehoor gegeven aan de oproep tot bekering van de 144.000 getuigen.
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 19 Maar door het dierbaar Bloed van Christus,
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 1 petrus 1
‘Heere, gij weet het’, zegt Johannes tegen God op de Troon.
Hieruit spreekt vertrouwen. Vertrouwen in Hem, dat Hij weet wat Hij doet.
Men zou zich daarom volledig aan Hem overgeven.
Gij weet het, tot wie zouden wij anders gaan?
8 Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des Boeks is van Mij geschreven.
9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns
Ingewands. 10 Ik boodschap de Gerechtigheid in de grote gemeente; zie, Mijn Lippen bedwing ik
niet; HEERE! Gij weet het. psalm 40
15 O HEERE! Gij weet het, gedenk mijner, en bezoek mij, en wreek mij van mijn vervolgers;
neem mij niet weg in Uw lankmoedigheid over hen; weet, dat ik om Uwentwil versmaadheid drage.
jeremia 15
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide:
Heere HEERE, Gij weet het! ezechiël 37

:15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel;
en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.
overschaduwen= beschermen
8 Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk (=een
verwijzing naar het Nieuwe Verbond een nieuw lied, vrolijk= blijdschap verwijst naar de Geest)
zingen.(met één mond hetzelfde spreken- de Heere aanbidden ) psalm 63
Daarom is deze schare in witte klederen voor den Troon en dienen en aanbidden Hem;
omdat Hij ook hen duur gekocht heeft. Het overblijfsel uit de heidense volkeren is dan
wedergeboren en valt onder het Nieuwe Verbond der Genade.
Ook zij ( de grote schare ) zijn dienstknechten geworden, zoals alle gelovigen.
Men zou 24 uur per dag in Zijn dienst staan.
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. romeinen 12
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De mens, de Schepping in het algemeen, zou God dienen.
De mens is daar, door zijn zondige natuur, niet toe in staat.
Maar via Wedergeboorte wordt hij - door geloof - alsnog bekwaam gemaakt daarvoor.
Door de dood en Opstanding van de Heere, zijn wij nieuwe Schepping geworden en zijn wij, door
onze Goddelijke natuur in Hem, in staat om dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond en daardoor
deel te hebben aan Zijn Koninkrijk. Dus heten we allemaal dienstknechten van Christus en ‘dienen
Hem dag en nacht in Zijn tempel’. De tempel is overdrachtelijk de plaats waar God woont.
Uiteindelijk, en zeker bij het begin van de duizend jaren, is dat heel de schepping.
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De
HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? 2 Als de bozen, mijn tegenpartijen,
en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.
3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij
opstond, zo vertrouw ik hierop. 4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken:
dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des
HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij versteekt mij in Zijn
hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een
rotssteen. psalm 27
12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man,
Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel
bouwen. 13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij
zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes
zal tussen die Beiden wezen. zacharia 6
De Satan is voor duizend jaar gebonden en ‘de god dezer boze eeuw’ kan niets meer uitrichten.
Die op de Troon zit zal hen overschaduwen.
De Heere Zelf zal zijn dienstknechten definitief overschaduwen.
Tzalal

= lalx = Overschaduwen = Type van de Heilige Geest

De Wolkkolom gaf dagelijks schaduw aan het Volk Israel tegen de zon tijdens haar woestijnreis.
Door gehoor te geven aan de prediking, word je door Gods Geest overschaduwt = vruchtbaar
Bezaleel = lalxb = In de schaduw van God
= De bouwer van de Tabernakel, als type van Christus (Exo.31)
lalx = Overschaduwd door God.
= Overschaduwing Gods
Luk.1:35; De Heilige Geest zal u overschaduwen
1 Die in de Schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de Schaduw des
Almachtigen. 2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken
ik vertrouw! (= Gij weet het Heere ) psalm 91
Die in de schuilplaats (rts = sathar = verborgen plaats) des Allerhoogsten is gezeten;
Die zal vernachten in de schaduw (=lxb = Betzel) des Almachtigen (nwylu = Alijon)
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:16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen,
noch enige hitte.
‘Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten’
De grote Verdrukking is voorbij en men hoeft geen dorst of honger meer te lijden.
De hongersnood is voorbij. ( zwarte paard uit hoofdstuk 6 )
Dit lijkt op het visioen van het Nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21.
Het Nieuwe Jeruzalem staat voor het Nieuwe Verbond.
De Heere Jezus Christus is het Levende Brood en de Wijn is Zijn Opstandingsleven.
Wie van Hem eet en drinkt ( in gemeenschap leeft met ), krijgt nooit meer honger of dorst.
In het geopenbaarde Koninkrijk zal men lichamelijk geen gebrek meer lijden;
ook het geestelijk leven zal gevoed zijn. Er zal geen oordeel plaatsvinden voor wedergeborenen.
Ook zal er geen verzoeking van buitenaf meer zijn; de Satan is tenslotte gebonden.
De begeerlijkheden kunnen alleen uit de mens zélf komen in die 1.000 jaar.
Men zal daar gewoon in zondig vlees leven maar de Heere heeft daar Zijn Macht.
18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort Brood en Wijn; en hij was een priester des
allerhoogsten Gods. genesis 14
12b maar zij aanschouwen het werk des HEEREN niet, en zij zien niet op het maaksel Zijner
handen. 13 Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden, omdat het geen Wetenschap
heeft; en deszelfs heerlijken zullen hongerlijden, en hun menigte zal verdorren van dorst.
jesaja 5
15 En den Wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van
Olie; en het Brood, dat het hart des mensen sterkt. psalm 104
‘en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte’
De zon komt in het Oosten op en is Licht. De zon geeft warmte en doet alles groeien en bloeien.
De zon kan echter ook steken of zelfs verzengend zijn.
Dan gaat alles wat groeit en bloeit door hitte en droogte ten onder.
De Zon is een beeld van de Heere Jezus Christus; het Licht van de wereld.
De Zon is aangenaam en laat Vrucht dragen maar is tevens een verterend Vuur; het oordeel.
5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond
op, omdat het geen diepte van aarde had. 6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand
geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord. mattheus 13
11 Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het gras dor gemaakt, en zijn bloem is afgevallen,
en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan; alzo zal ook de rijke in zijn wegen
verwelken.jakobus 1
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
psalm 121
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In het 1.000- jarig geopenbaard Koninkrijk is de vloek die op aarde rustte, tot op zekere hoogte,
weggenomen. De aarde is vruchtbaar en geeft het gehele jaar vrucht. Er is het gehele jaar oogst.
De mens kan 1.000 jaar oud worden. Er zal geen oorlog zijn.
Het Koninkrijk op aarde is nog geen nieuwe Schepping maar het zal aanmerkelijk beter zijn dan
hoe het nu is hier op aarde. Dit zal duren tot aan de Jongste Dag; dan komt er een nieuwe Hemel en
een Nieuwe Aarde. Dan is alles en iedereen Nieuwe Schepping en is God alles en in allen.

:17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn
tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Wat de tijd betreft zijn we hier aan het einde van de 33 jarige periode, die begint bij het einde van
de 70e week van Daniël en die duurt tot het binden van Satan en het oordeel over Babel.
Het Lam is de Herder. De schapen zijn de gelovigen. De schapen en bokken zijn uiteen gehaald
door de Heere. Alleen de schapen mogen het Koninkrijk binnen. Hij weidt de schapen en zal hun
Leidsman zijn. Hij gaat hen voor, tot levende fonteinen der wateren. Het is het beeld van het
Koninkrijk van Christus danwel van het Nieuwe Verbond.
Stromen van Levend Water = Bron van Eeuwig Leven.
Water is een type van het Woord van God .
Water, namelijk het Woord, namelijk de Zoon van God, is de Genadegift Gods.
Water is onmisbaar voor elk mens want de mens bestaat grotendeels uit water.
Water komt van Boven.
Water lest de dorst en verfrist de mens.
8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer
vleugelen toevlucht nemen. 9 Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt
hen uit de beek Uwer wellusten. 10 Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het
licht. psalm 36
10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt:
Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend Water gegeven
hebben.
-14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid
niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water,
springende tot in het eeuwige leven. johannes 4
22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en (=
namelijk ) het Lam. 23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden
schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen
hun heerlijkheid en eer in dezelve. openbaring 21
Bij binnenkomst in het Koninkrijk zal de Heere Jezus Christus Zelf de tranen, veroorzaakt door
verdriet en ellende en pijn van de grote Verdrukking, van hun ogen vegen.
De Koning der Koningen, Die liefdevol Zijn broederen verwelkomt in Zijn Koninkrijk.
Amen.
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Hoofdstuk 8
:1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel,
omtrent van een half uur.
Het zevende en tevens laatste zegel uit Openbaring 5 (zeven verzegelde zegelen) wordt geopend
door het Lam en meteen daarna is het een half uur stil in de Hemel.
Er is een half uur uitstel vóórdat de bazuinen gaan klinken, vóórdat het oordeel losbarst, omdat de
Koning dan ten strijde trekt. Dit half uur is geen letterlijke weergave van 30 minuten.
Er is geen ‘tijd’ in de Hemel, omdat God niet onderworpen is aan iets dat Hij Zelf geschapen heeft.
Het is de weergave van een tijdsperiode. Een half uur is een halve tijd.
Door Schrift met Schrift te vergelijken, staat dat half uur (zeer waarschijnlijk) voor een half jaar.
Dit half uur is dezelfde periode als het moment waarop de engelen uit hoofdstuk 7 de wind, het
oordeel, nog even moeten bedwingen. Want ook hier in vers 1 wordt gewacht met bazuinen geven
aan de engelen, het begin van het oordeel.
In deze tijd, in dit ‘half uur’, in dit half jaar, worden de 144.000 getuigen verzegeld en opgeleid.
Er is in de Bijbel, in het Oude Testament, al vaker iets aan de hand geweest met een half jaar.
In opdracht van de Heere werd bij de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, de
zevende maand, ‘het hoofd der maanden’ ( = eerste maand ).
De 7e maand (Tizri ) van de uittocht uit Egypte werd vanaf toen maand nummer één (Nisan of Abib)
En daarmee verschoof de nummering een half jaar. Voor het Volk Israël is de hele tijdrekening
dus een half jaar verschoven ten opzichte van de rest van de wereld.
Daarom valt het burgerlijke Israëlitisch Nieuwjaar ook nu nog steeds op de eerste dag van de
zevende maand. Nisan= Aramees en Abib ( Aviv) = Hebreeuws= nu de eerste maand.
1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende:
2 Deze zelfde maand (de 7e maand) zal ulieden het hoofd der maanden zijn ( dit werd dus
de 1e maand van het jaar; Abib= Nisan ) ; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.
3 Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een
iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. exodus 12
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige
baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.
3 Verder zeide Mozes tot het volk: Gedenkt aan dezen zelfden dag, op welken gijlieden uit
Egypte, uit het diensthuis, gegaan zijt; want de HEERE heeft u door een sterke hand van hier
uitgevoerd; daarom zal het gedesemde niet gegeten worden. 4 Heden gaat gijlieden uit, in de
maand Abib. (= eerste maand van het jaar) 5 En het zal geschieden, als u de HEERE zal gebracht
hebben in het land der Kanaänieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Hevieten, en der
Jebusieten, hetwelk Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, een land vloeiende van melk en
honig; zo zult gij dezen dienst houden in deze maand. 6 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden
eten, en aan den zevenden dag zal den HEERE een feest zijn. 7 Zeven dagen zullen ongezuurde
broden gegeten worden, en het gedesemde zal bij u niet gezien worden, ja, er zal geen zuurdeeg bij
u gezien worden, in al uw palen. 8 En gij zult uw zoon te kennen geven te dienzelven dage,
zeggende: Dit is om hetgeen de HEERE mij gedaan heeft, toen ik uit Egypte uittoog. 9 En het zal u
zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des HEEREN in
uw mond zij, omdat u de HEERE door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft. 10 Daarom
onderhoudt deze inzetting ter bestemder tijd, van jaar tot jaar. exodus 13
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De 70e jaarweek wordt profetisch niet alleen aangeduid als een periode van 7 maar ook als een
periode van 7 ½ . Dit heeft te maken met de 40 jarige regeringsperiode van Koning David.
Koning David regeerde 7 en 33 jaar maar op andere plaatsen in de Bijbel staat 7 ½ en 33 jaar.
11 Het getal nu der dagen, die David koning geweest is te Hebron, over het huis van Juda, is zeven
jaren en zes maanden. 2 samuël 2
3 Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot den koning te Hebron; en de koning David maakte een
verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David tot koning over
Israël. 4 Dertig jaar was David oud, als hij koning werd; veertig jaren heeft hij geregeerd.
5 Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden; en te Jeruzalem regeerde hij
drie en dertig jaren over gans Israël en Juda. 2 samuël 5
11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij
geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. 1 koningen 2
Dit half jaar was een overgangsperiode. Dit half jaar had David namelijk nodig om Jebus te
veroveren op de Jebusieten. En vanaf dat moment, veranderde de naam Jebus ( = vertrappen,
vertreden) in de naam Jeruzalem (= stad van vrede ).
Typologisch is op dit moment de naam van Jeruzalem nog steeds Jebus, maar straks, bij de
Wederkomst van de Heere Jezus Christus, zal deze naam veranderd worden in Jeruzalem.
Hebron

= Chavroon = nwrbj = Verbondenheid; Verwantschap; Vereenzelvigen met
deel hebben aan; Tweespan; Verbond; Verwantschap;
Broederschap
= Hoogste Berg in Israël
= Begraven: Sarah, Abraham, Izak, Jacob, Rebekka, Lea
= In verband met priesterschap, omdat Hebron een vrijstad is, met
de Hogepriester als Hoofd

Jebus

=

sby

= Vertrappen; Vertreden; Breken (van graan)
Dorsvloer = plaats waar graankorrels uit de aren geslagen worden
typologisch = plaats waar oordeel plaatsvindt; kaf waait weg,
graan blijft liggen

De Bijbel noemt David een man naar Gods Hart. De Heere heeft David lief.
David is dan ook een geweldig type van onze Heiland, de Heere Jezus Christus.
David = dwd = 4.6.4
= 14
= Dawoed = Doed (Doetje) = Geliefde
= Hij is het dubbele van de 7 = Dubbele Volkomenheid
= Als type van de Eersteling van de Nieuwe Schepping
David is ook de 8e zoon van zijn vader Isai, of Jesse
David is zo de eersteling van een nieuwe reeks
David wordt ook genoemd:
David = dywd = 4.10.6.4 = 24
= Dawied
= Hij is het dubbele van de 12, namelijk 24
Als type van Heerschappij over Hemelen en Aarde
Denk daarbij aan de 24 oudsten, rondom de Troon
van Gods Geliefde Zoon, de Zone Davids
= Hij is roodachtig, en schoon van aanzien
Als type van de Zoon des mensen
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Het is zeker niet denkbeeldig dat de Heere straks Zijn Voeten zal zetten op de Olijfberg op de
10e van de zevende maand, van de oorspronkelijke kalender. Het is dan grote Verzoendag.
(lev.16) Bij die gelegenheid zal de tijd verspringen naar de 10e van de eerste maand; de dag van het
in huis nemen van het Paaslam. Oftewel; de datum van het in huis nemen van het Goddelijk
Lam is dan dezelfde datum als die van Grote Verzoendag.
Een maand (30 dagen) later, op de 10e van de tweede maand, zal de ware ontmoeting zijn van het
Volk Israël met de Heere Jezus Christus. Daar is onderweg naar Petra, via de gespleten olijfberg,
geen tijd voor. Onder bepaalde omstandigheden mocht het Volk een maand later Pascha houden;
indien zij onrein was of als de priesters niet genoeg geheiligd waren of als het Volk niet verzameld
was in Jeruzalem. Het gelovig overblijfsel zal straks onrein zijn omdat ze met de dood in aanraking
is geweest. Het Volk zal het Paaslam dan, na 1.290 dagen, alsnog in huis nemen en dat is tevens de
wedergeboorte van het Volk.
Het Volk is dan gereinigd ( grote Verzoendag ) en de Geest is over haar uitgegoten.
Dan zullen de 144.000 getuigen worden verzegeld en vanaf dan opgeleid worden.
Het overblijfsel, inclusief de getuigen, zal tijd nodig hebben om op adem te komen na die periode
van Grote Verdrukking. Ook de scholing, voordat men uitgezonden wordt, neemt tijd in beslag.
4 Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, dat zij het pascha zouden houden.
5 En zij hielden het pascha op den veertienden ( op de 10e moest het Lam in huis gehaald worden )
dag der eerste maand, tussen de twee avonden, in de woestijn van Sinaï; naar alles, wat de HEERE
Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls.
6 Toen waren er lieden geweest, die over het dode lichaam eens mensen onrein waren, en op
denzelven dag het pascha niet hadden kunnen houden; daarom naderden zij voor het aangezicht
van Mozes, en voor het aangezicht van Aäron op dienzelven dag.
7 En diezelve lieden zeiden tot hem: Wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen; waarom
zouden wij verkort worden, dat wij de offerande des HEEREN op zijn gezetten tijd niet zouden
offeren, in het midden van de kinderen Israëls? 8 En Mozes zeide tot hen: Blijft staande, dat ik hoor,
wat de HEERE u gebieden zal. 9 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
10 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer iemand onder u, of onder uw geslachten,
over een dood lichaam onrein, of op een verren weg zal zijn, hij zal dan nog den HEERE het
pascha houden. 11 In de tweede maand, op den veertienden dag, tussen de twee avonden, zullen
zij dat houden; met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten. numeri 9
1 Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda, en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse,
dat zij zouden komen tot het huis des HEEREN te Jeruzalem, om den HEERE, den God Israëls,
pascha te houden. 2 Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te
Jeruzalem, om het pascha te houden, in de tweede maand. 3 Want zij hadden het niet kunnen
houden te dierzelfder tijd, omdat de priesteren zich niet genoeg geheiligd hadden, en het volk
zich niet verzameld had te Jeruzalem. 2 kronieken 30
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en
uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten
zien; 29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitgieten. Joël 2
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11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, ( na 3 ½ jaar schijnvrede ) en de
verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
( 1.260 dagen= 3 ½ jaar 1.290 dagen= 3 ½ jaar en 1 maand)
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
( 1.335 dagen= 3 ½ jaar en 1 maand en 45 ) daniël 12
Het einde van deze 1260 dagen, is op de 10e van de 1e maand (de maand Nisan).
En 30 dagen later (= 1290 dagen) wordt alsnog het Pascha gehouden.
Nog eens 45 dagen later (= 1335 dagen), zal het wedergeboren Volk van Daniel,
‘welgelukzalig zijn’.
Gerekend vanaf de 10e van de 1e maand en daarbij vervolgens 30 + 45 dagen opgeteld,
dan komen we terecht op de 25e van de 3e maand. In de Schrift is er op die datum
geen enkele bijzondere vermelding. Maar wél als we de gebeurtenis van de 25e van de 3e maand,
leggen op de gebeurtenis van de 25e van de 9e maand!
Want de 25e van de 9e maand is de dag van de inwijding of vernieuwing van de tempel.
( nadat de tempel eerst ontheiligd en verontreinigd was geweest )
De inwijding van de Tempel is tot welgelukzaligheid van het Volk van Daniel.
Dan is het Volk Israël weer in staat gesteld tot Tempel en priesterlijk Volk om zichzelf te
geven in haar dienst aan de Heere. De 25e van de 9e maand, is het Chanoeka feest.
Deze dag was de eerste dag van het feest, aangaande de inwijding en vernieuwing van de tempel.

jn = Noach = Troost, Vertroosting, Rust
nj = Chan = Genade
kwnj = Chanoek = Henoch = Inwijding; Vernieuwing
‘Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen’.
Want na 1260 + 30 + 45, namelijk na 1335 dagen, zal de tempel (uw Volk = Daniel
vertegenwoordigt dat Volk ) gereinigd, geheiligd en ingewijd worden in de priesterdienst aan de
Levende God, Die hun Tempel en Altaar is.
Letterlijk is er dan helemaal geen herstelde tempel dus gaat het over de Geestelijke Tempel.
Want na het einde van de 70e jaarweek van Daniel is er binnen 75 dagen nog geen herstelde en
hernieuwde stad en tempel ter inwijding. De Heere zal dan Zélf de Tempel zijn.
Samenvattend;
Na 1.260 dagen, 3 ½ jaar, gerekend vanaf het midden van de 70e jaarweek, zal een overblijfsel van
het Joodse Volk de Naam des Heeren aanroepen en zet Hij zijn Voeten op de Olijfberg.
Dit is vlak na de verwoesting van Jeruzalem.
De Olijfberg scheurt en het overblijfsel vlucht uit Jeruzalem naar Petra. Daar worden zij
samengebracht met de rest van het overblijfsel vanuit de eerste helft van de 70e jaarweek.
Dit zal zeer waarschijnlijk zijn op de berg Hor, een maand na de 70e jaarweek. Deze ligt aan de
Westkant van Petra ( = Edom ).
Na de verzameling van het gehele overblijfsel (na 1.290 dagen), zal de Heere Zich bekend maken
en zullen zij gezamenlijk zien wie zij doorstoken hebben. Daar vindt de Wedergeboorte van het
Volk Israël plaats ( Pascha = in huis nemen van het Lam) en wordt de Geest over haar uitgegoten
door de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Op de berg Hor ligt Aäron begraven, de
Hogepriester van het Oude Verbond. Na 1.335 dagen, gerekend vanaf het midden van de 70e
jaarweek, wordt het Volk Israël weer in staat gesteld in dienst te staan van de Heere en wordt zij
ingewijd in de priesterdienst aan de Levende God.
Dan is zij het priesterlijk Koninkrijk en heilig Volk zoals bedoeld was.
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6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij
tot de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19
22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan den
berg Hor. 23 De HEERE nu sprak tot Mozes, en tot Aäron, aan den berg Hor, aan de pale (= aan
de grens) van het land van Edom, zeggende: 24 Aäron ( hogepriester van het Oude Verbond ) zal
tot zijn volken verzameld worden; want hij zal niet komen in het land, hetwelk Ik aan de kinderen
Israëls gegeven heb, omdat gijlieden Mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van
Meriba. 25 Neem Aäron,(= Lichtbrenger) en Eleazar, ( = God is Hulp = type van de Heere Jezus
Christus,hebreeuws voor Lazarus ) zijn zoon, en doe hen opklimmen tot den berg Hor.
26 En trek Aäron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan; want Aäron zal verzameld
worden, en daar sterven.Het Oude Verbond verdwijnt, het Nieuwe Verbond breekt aan )
27 Mozes nu deed, gelijk als de HEERE geboden had; want zij klommen op tot den berg Hor, voor
de ogen der ganse vergadering. 28 En Mozes trok Aäron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon
Eleazar aan; en Aäron stierf aldaar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van
dien berg af. 29 Toen de ganse vergadering zag, dat Aäron overleden was, zo beweenden zij Aäron
dertig dagen, het ganse huis van Israël. numeri 20
9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen
Jeruzalem aankomen. 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik
uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij
doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen
zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.
zacharia 12
6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn
de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. 7 Zwaard! ontwaak tegen
Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien
Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. 8 En
het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid
worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik zal dat derde deel
in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk
men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn
volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God. zacharia 13
Als de Heere Zich zal openbaren op de 10e van de zevende maand, dan is dat, onder het Oude
Verbond, op grote Verzoendag,. De enige dag in het jaar waarop de Hogepriester het Binnenste
Heiligdom van de Tabernakel binnenging om verzoening met God te bewerkstelligen; om zichzelf
en het Volk van alle zonden te reinigen. Na de 70e jaarweek komt de Heere Jezus Christus, de
Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, Die Verzoening heeft bewerkstelligd in
Eeuwigheid, onder het Nieuwe Verbond.
29 En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende maand, op den tienden
der maand, uw zielen verootmoedigen, en geen werk doen, inboorling noch vreemdeling, die in het
midden van u als vreemdeling verkeert. 30 Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen, om
u te reinigen; van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden.
31 Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt; het is een eeuwige
inzetting.
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32 En de priester, dien men gezalfd, en wiens hand men gevuld zal hebben, om voor zijn vader het
priesterambt te bedienen, zal de verzoening doen, als hij de linnen klederen, de heilige klederen, zal
aangetrokken hebben. 33 Zo zal hij het heilige heiligdom verzoenen, en de tent der samenkomst, en
het altaar zal hij verzoenen; desgelijks voor de priesteren, en voor al het volk der gemeente zal hij
verzoening doen. 34 En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israëls van
al hun zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. En men deed, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had. leviticus 16
Bij Zijn Wederkomst op de Olijfberg, aannemende op die grote Verzoendag, zal die zevende maand
dus weer de eerste maand worden. Dan blijkt dat meerdere zaken typologisch heel mooi
samenvallen met die Verzoendag. Want op de 10e van de eerste maand moest men het Paaslam in
huis nemen, op de 10e van de eerste maand trok Jozua met het Volk door de Jordaan het
Beloofde Land binnen. Ook de ‘intocht’ in Jeruzalem was op de 10e van de eerste maand; de
laatste dag van de 69e jaarweek; die dag had men de Heere Jezus kunnen aannemen als Messias en
Vorst.
15 De HEERE dan sprak tot Jozua, zeggende: 16 Gebied den priesteren, die de ark der getuigenis
dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen. 17 Toen gebood Jozua den priesteren, zeggende: Klimt op
uit den Jordaan. 18 En het geschiedde, toen de priesters, die de ark des verbonds des HEEREN
droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen der priesteren
afgetrokken waren tot op het droge; zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats, en
gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. 19 Het volk nu was den tienden
der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen; en zij legerden zich te Gilgal, aan het
oosteinde van Jericho. 20 En Jozua richtte die twaalf stenen te Gilgal op, die zij uit de Jordaan
genomen hadden. 21 En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer uw kinderen morgen
hun vaderen vragen zullen, zeggende: Wat zijn deze stenen? 22 Zo zult gij het uw kinderen te
kennen geven, zeggende: Op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. 23 Want de HEERE, uw
God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden er
waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons
aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren; 24 Opdat alle volken der aarde
de hand des HEEREN kennen zouden, dat zij sterk is; opdat gijlieden den HEERE, uw God, vrezet
te allen dage. jozua 4
Bij de Wederkomst van Christus zal dat halve jaar dus gecorrigeerd worden.
Dan wordt de maandnummering weer rechtgetrokken. Vergelijk het met de instelling van zomer- en
wintertijd. De wintertijd is de oorspronkelijke tijd. Na correctie blijkt de sterfdatum van Mozes en
die van Aäron ineens dezelfde, want daar zat exact een half jaar tussen. Mozes als type van de
Heere Jezus Christus Koning en Aäron als type van de Hogepriester. Ook de geboortedatum van de
Heere Jezus, Koning (uit het geslacht Juda) en die van zijn neef Johannes de Doper zijn dan ineens
gelijk, want ook daar zat precies 6 maanden tussen. Johannes de Doper, de priester, zoon van
Zacharias. Die 6 maanden zonder correctie zijn de uitbeelding van de periode waarin de Christus
eerst Priesterlijk werk verricht ( onderwijs en Evangelisatie ) aan het
Volk Israel, om Zich daarna te openbaren als Koning van Zijn Koninkrijk op Aarde.
Onder het Oude Verbond werden koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden.
Jakob (Israël) haalde alle functies los en verdeelde deze onder zijn zonen,
dit bleef zo tot aan Christus. Toen kwam de Wet te vervallen. De Koning is per definitie
Hogepriester en andersom. Die functies horen nu eenmaal beiden bij de Eerstgeborene.
Bij de wederkomst van Christus verschijnt de Koning en Hogepriester van het Nieuwe
Verbond en dan vallen die hoedanigheden weer samen.Na correctie en in het Nieuwe Verbond,
blijken Koning en Priester weer Eén te zijn!
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1)
2)
3)
4)

de verzegeling en opleiding van de 144.000 getuigen
het op adem komen van het gelovig overblijfsel van het Volk Israël
de tijdscorrectie ( na opdracht van de Heere in exodus 12 )
de regeringsperiode van David beschreven als zowel 7 ½ als 7 jaren en 33 jaren.

Dit alles komt typologisch en symbolisch tot uitdrukking in dat halve uur stilte.

: 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.
Nadat het Lam alle zegelen heeft verbroken, ziet Johannes de zeven engelen die voor God stonden.
Johannes ziet niet zomaar 7 engelen maar de zeven engelen voor de Troon staan.
Engelen zijn Hemelse wezens. Het lijkt mij dat hier opnieuw verwezen wordt naar de 24
ouderlingen voor de Troon, de 7 kandelaren; de Gemeente, het Lichaam van Christus.
Het Lam verbreekt de zegelen en we zouden dan verwachten dat het Lam de 7 bazuinen ter Hand
zou nemen om het oordeel te brengen. Vanuit de Schrift verwachten we immers Zijn oordeel en niet
van de zeven engelen. Het is tenslotte Zijn Rechtvaardige Oordeel over de gehele mensheid.
De Gemeente zou met Christus heersen vanuit de Hemel en met Hem erven. En deelhebben aan
Zijn Heerlijkheid. Waar we in de Bijbel over Christus lezen, is dat (logisch) met inbegrip van Zijn
Lichaam, de Gemeente. In Christus zijn; is onlosmakelijk met Hem verbonden.
Wij zullen dan ook volledig betrokken zijn bij Zijn oordeel over de dan levende mensheid..
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van
Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon
Gods, tot Eén Volkomen Man, tot de mate van de grootte der Volheid van Christus; efeze 4
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal
ons ook verloochenen;2 timotheus 2
In hoofdstuk 15 lezen we ook over de 7 engelen maar hier hebben zij 7 gouden fiolen
in plaats van bazuinen. In eerste instantie lijken dit dus andere engelen.
Toch zijn het dezelfde. Een fiool is een schaal met een steel eraan; een fles eigenlijk.
Een bazuin is ook een hol vat. Ondanks dat je het verschillend schrijft en ondanks dat het
verschillende hoofdstukken zijn, lijkt het toch om precies dezelfde zaken te gaan.
5 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend.
6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en
blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. 7 En een van de vier dieren gaf den
zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft. 8 En de
tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den
tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Openbaring 15
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: 3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en
hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op
het gouden altaar, dat voor den troon is.
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het
Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der
heiligen. openbaring 5
er kwam een andere engel = Andere = Allose = zelfde Soort, zelfde Kwaliteit
Naast deze 7 engelen als type van de Gemeente,
is Christus de 8e Engel.
stond aan het altaar
= in dienst van God staan op basis van Zijn Opstandingsleven.
Niemand had Hem opdracht hiervoor gegeven, want Hij doet deze
reukwerken op Eigen Gezag
wierookvat
= reukwerkschaal (Hogepriester bidt en doet verzoening voor Zijn Volk)
stond aan het altaar
= in dienst van God staan op basis van Zijn Opstandingsleven.
wierookvat
= reukwerkschaal
Troon
= de Ark des Verbonds met de Gouden Verzoendeksel, type van Christus,
wordt in Hebreeën ‘Troon der Genade’ genoemd.
Het Reukofferaltaar met daarop het gouden Wierookvat stond in de Tabernakel, in het Heilige.
Het Altaar en de bestanddelen van het Reukwerk waren door de Heere Zelf bepaald.
Zalfolie en Reukwerk bestonden uit 9 ingrediënten.
Het vuur moest van het Brandofferaltaar genomen worden.
Dit was Heilig Vuur omdat dit Vuur uit de Hemel afkomstig was.
Dit Reukwerk wordt ‘Heiligheid der Heiligheden’ genoemd omdat het met de
kolen van het Brandofferaltaar aangestoken werd.
Er moet eerst verzoening plaatsvinden alvorens iets tot aanbidding kan zijn.
Het Reukwerk is dan een lieflijke reuk des Heeren.
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad (liefhebben= dienen) heeft, en
Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een
welriekenden reuk. efeze 5
15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen,
die verloren gaan; 16 Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten
leven. 2 korinthe 2
Het reukwerk, de wierook, is de uitbeelding van ‘de gebeden van alle heiligen’.
Gebeden, aanbidding, gebed tot de Heere = alles wat de Heere aangeboden wordt tot Zijn Eer.
Het gaat er om dat er door de heiligen, de gelovigen, gebeden wordt. Dat gebed is een liefelijke
reuk voor de Heere. ‘De engel die stond aan het altaar’. Gebed is veel meer dan dat wij er
gewoonlijk onder verstaan. Gebed, aanbidding, is een woord ter aanduiding van de dienst aan God.
Onze dienst aan God heet gebed.
Wij dienen God, bieden Hem iets aan; wij geven ons leven aan Hem.
Dat is gebed; Hem Eer geven door Hem te dienen.
Gebed is in Gemeenschap Leven met de Heere. Gebed is een manier van leven.
We zouden zonder ophouden bidden en in alle plaatsen;
onszelf aanbieden aan Hem, altijd en overal.
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16 Verblijdt u te allen tijd. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God in alles; want dit is de
Wil van God in Christus Jezus over u. 1 thessalonicenzen 5
8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen ( handen
bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen ), zonder toorn en twisting. 1 timotheus 2
Het is Zijn Wil dat wij Hem onze handen aanbieden om Hem te dienen.
Hij vult dan onze handen. Hij geeft ons wat te doen.
Wij zouden Hem altijd en overal dienen en daarbij verwachten wij van Hem dat Hij voor ons zorgt.
En die Dienst aan Hem; dat wij ons in afhankelijkheid en gehoorzaamheid onderwerpen aan Hem,
heet in de Bijbel ‘gebed’.

: 4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor
God.
: 5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de
aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.
Vuur des Altaars is Heilig Vuur = Vuur van God Zelf = de Heilige Geest
De stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving zijn allemaal uitdrukkingen van het spreken
van God.
Aan de ene kant wordt de Heere gediend; het reukwerk; het gebed van de heiligen en aan de andere
kant komt er een oordeel over de mensheid. Maar allebei is tot meerdere Eer van God.
Want ook het oordeel over de ongelovige mens is tot Eer van Hem.
De ongelovige mens heeft geen recht op bestaan. Zijn enige recht is de dood.
Ook wij waren eerst dood door zonden en misdaden maar wij hebben gekozen voor het Licht.
Als een ongelovige tot geloof komt, is dat tot Eer van God.
Hij wil op de eerste plaats dat iedereen zalig zal worden maar Hij wil ook dat alle goddeloosheid
uit Zijn Schepping verdwijnt.
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de Genade vast houden, door
dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.
29 Want onze God is een verterend vuur. hebreeën 12

: 6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.
Hiermee komen we aan het einde van de beschrijving van de 70e jaarweek van Daniël.
Bazuin = Sjofar = Ramshoorn = uitbeelding van de Stem, het Woord van God,
het Woord van de Koning.
‘De Ram is dood maar Hij leeft want Hij laat van Zich horen’.
Hoorn heeft te maken met Koningschap.
Als er een nieuwe koning komt of als manschappen opgeroepen worden, wordt de Bazuin geblazen.
7= volheid, volkomenheid, compleet
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De engelen bereiden zich voor op het oordeel.
De bazuinen zullen dood en verderf brengen;
en zijn een oproep tot bekering, tot onderwerping aan de Koning.
Maar de mens heeft niet graag een macht boven zich.
Vanaf nu komt er een oordeel over de goddeloze mensheid.
De Koning zal een einde maken aan alle onrecht op de wereld.
Door de onrechtmatigheden, de onrechtvaardigen, de ongelovigen, weg te doen.
De gebeden aller heiligen; hebben tot gevolg dat er zeven engelen met bazuinen komen.
Wat hebben al die heiligen dan gebeden, welk gebed is verhoord geworden?
Alle gelovigen zien uit naar de Openbaring van Zijn Koninkrijk en Heerlijkheid.
En willen daar graag bij betrokken zijn. Zij hebben dan ook in alle tijden gebeden;
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de Hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
(= U wordt gediend ) 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den Hemel alzo ook
op de aarde. ( begint in de Hemel en daarna ook op aarde ) mattheüs 6
Zijn Koninkrijk begint in de Hemel ( Koninkrijk der Hemelen) straks als de Satan op aarde
geworpen is, bij opname der Gemeente, dan zal Zijn Wil geschieden in de Hemel.
Op gelijke wijze zal Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij, ook op aarde komen; als Satan allereerst
1.000 jaar geborgen zal zijn om daarna nog even losgelaten te worden om uiteindelijk voorgoed te
verdwijnen. Dan zal Hemel en aarde onder Zijn Heerschappij staan; dan geschiede Zijn Wil in
de Hemel en op aarde. Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén Hoofd vergaderd.
En degenen die dat niet willen accepteren zullen verwijderd, gedood, worden.
9 Ons bekend gemaakt hebbende de Verborgenheid van Zijn Wil (wij weten van de Verborgenheid ),
naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de Bedeling van de
Volheid der tijden, wederom alles (het al) tot een te vergaderen in Christus ( onder één Hoofd
brengen ), beide dat in den Hemel is, en dat op de aarde is;efeze 1
27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze
hier, en slaat ze hier voor mij dood.lukas 19
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten
huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden ( geloofden )
het niet, totdat de zondvloed ( het oordeel) kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de
toekomst van den Zoon des mensen. 40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal
aangenomen weggenomen= gedood, en de ander zal verlaten gelaten worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen weggenomen, en de andere
zal verlaten gelaten worden. mattheus 24

: 7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en
zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is
verbrand.
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De 7 zegelen gingen over de 70e jaarweek van Daniël.
De 7 bazuinen beschrijven de periode vanaf het moment dat de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg
zet, bij de val van Jeruzalem, aan het einde van de 70e jaarweek, tot het moment van de val van
Babel en het begin van het 1.000-jarig Koninkrijk. De 33 jaren grote Verdrukking over de volkeren.
Bij het 7e bazuin is het Koninkrijk niet langer verborgen maar volledig geopenbaard en zijn we
aangekomen bij het 1.000-jarig Koninkrijk van de Heere Jezus Christus.
Het einde van de Bedeling der Verborgenheid.
Er zijn 7 engelen met 7 bazuinen en de laatste 3 worden genoemd ‘wee wee wee’.
7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de
verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd
heeft. openbaring 10
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel,
zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en
Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. openbaring 11
Dit komt mooi overeen met psalm 2 ;
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den
HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik
U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een
pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar
een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
psalm 2
De 7 engelen met de 7 fiolen, in Openbaring 15 en 16, zijn dezelfde als de 7 engelen met de
7 bazuinen. Ze lopen parallel aan elkaar.
fiool = fles met steel eraan = schaal = bazuin
1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet
de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. Openbaring 16
De manier om zaken in de Bijbel te onderzoeken, is Schrift met Schrift vergelijken.
Daarbij in de gaten houden dat ‘geen profetie is van eigen uitlegging’.
Men zou dus alles in samenhang zien; de Bijbel is immers Eén Geheel.
Eén tekst is niet genoeg om iets te verklaren. Er zouden er minimaal twee maar liever drie zijn.
Die bazuinen vinden we terug in de fiolen. De beschrijvingen zijn verschillend maar er zit wel
degelijk overeenkomst tussen beiden. Beiden komen uit op de val van Babel. Het is een herhaling
en voldoet daarmee aan de regel dat iets bevestigd wordt als er minimaal twee getuigen zijn.
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19 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 opga in
uw harten. 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 petrus 1
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn
het, die van Mij getuigen. johannes 5
16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of
drie getuigen alle woord besta.
-20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.
mattheus 18
De overeenkomst tussen de bazuinen en de fiolen;
de 1e plaag gaat over de aarde
de 2e plaag gaat over de zee = zout water
de 3e plaag gaat over de rivieren = zoet water
de 4e plaag gaat over de zon en ook over de maan en sterren = Hemel
de 5e plaag gaat over de afgrond = onder de aarde
de 6e plaag gaat over de Eufraat
de 7e plaag gaat over de Hemel = Koninkrijk der Hemelen is openbaar
De verschillende omschrijvingen van de plagen, zouden wij kunnen zien als aanvulling op elkaar.
Alle plagen spreken over ellende over de aarde, de natuur, de mensheid.
En de eerste engel ( de eerste van de 7 engelen ) heeft gebazuind, en er is geworden hagel en
vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen ( ook
fruitbomen ) is verbrand, en al het groene gras ( al het groene kruid ) is verbrand.
Een deel van alle soorten bomen,en dus ook de vruchtbomen
(voedselbron en zuurstofvoorziening voor de mens) is verbrand door vuur uit de Hemel.
Ook een deel van al het groene kruid (voedselbron voor mens en dier) is verbrand door vuur
uit de Hemel. Ze krijgen een koekje van eigen deeg ( Openb.6:5 = het zwarte paard = honger ).
En hoewel het een catastrofe is van wereldformaat, is het slechts ‘een deel’.
Zelfs in dit oordeel van God, spreekt toch Zijn Genade.
Er staat in de grondtekst nog bij; het derde deel der aarde is verbrand.
Dit is niet ‘rekenkundig’ bedoeld want anders raak je in de problemen als je ermee aan de slag gaat.
In andere schriftgedeeltes staan weer andere ‘cijfers’. Het is een uitdrukking die vaker voorkomt in
de Bijbel dus waarschijnlijk wordt bedoeld; ’een deel’ = minder dan de helft.
Een deel van de aarde wordt getroffen.
Eigenlijk net zoiets als bij dat ‘half uur’, dat is ook niet letterlijk maar een tijdsperiode.
2 Een derde deel zult gij in het midden der stad met vuur verbranden, nadat de dagen der
belegering vervuld worden; dan zult gijeen derde deel nemen, slaande met een zwaard rondom
hetzelve, en een derde deel zult gij in den wind strooien; want Ik zal het zwaard achter hen
uittrekken.ezechiël 5
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4 Dit is de zaak, die gij doen zult: een derde deel van u, die op den sabbat ingaan, van de priesteren
en van de Levieten, zullen tot poortiers der dorpelen zijn;
5 En een derde deel zal zijn aan het huis des konings; en een derde deel aan de Fondamentpoort;
en al het volk zal in de voorhoven zijn van het huis des HEEREN.
2 kronieken 23
‘Hagel en vuur gemengd met bloed’ wat de bomen en het gras verbrand of verteert of verrot.
In Openbaring 16 lezen we bij de eerste fiool over ‘zweren’ die aan de mensen komen.
Het zou kunnen dat er wat naar beneden komt wat die zweren veroorzaakt.
Als er wat op aarde valt, brengt het een of andere besmetting met zich mee, die zweren veroorzaakt.
Het is in ieder geval iets heel ernstigs want zowel de natuur als de mensen worden aangetast.
2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos
gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.
openbaring 16
Het lijkt verdacht veel op de plaag in Egypte. Egypte is in de Bijbel een beeld van Babel.
23 Toen strekte Mozes zijn staf naar den hemel; en de HEERE gaf donder en hagel, en het vuur
schoot naar de aarde; en de HEERE liet hagel regenen over Egypteland.(= type van Babel )
24 En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar;
desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is.
25 En de hagel sloeg, in het ganse Egypteland, alles wat op het veld was, van de mensen af tot de
beesten toe; ook sloeg de hagel al het kruid des velds, en verbrak al het geboomte des velds.
26 Alleen in het land Gosen, waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. exodus 9

: 8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende
in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden.
: 9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel
der schepen is vergaan.
3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle
levende ziel is gestorven in de zee. openbaring 16
De tweede plaag gaat over de zee. Water verandert in bloed.
Ook dit vinden we terug bij de plaag in Egypte.
Het derde deel der zee is bloed geworden. Of staat bloed hier voor ‘leven’? Wordt het water besmet
met een of andere micro-organisme (leven) waardoor een deel der schepselen in de zee sterft?
Het kan betekenen dat alles wat in de zee is daardoor getroffen wordt maar dat er wel in een deel
van de zee leven blijft. We weten niet wat de aard van de plaag is. Maar het lijkt op een besmetting
waardoor alle vormen van leven wordt aangetast. Meer weten we er niet van.
19 Verder zeide de HEERE tot Mozes: zeg tot Aäron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over de
wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en over alle
vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in
houten en in stenen vaten. 20 Mozes nu en Aäron deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en hij
hief den staf op, en sloeg hetwater, dat in de rivier was, voor de ogen van Farao, en voor de ogen
van zijn knechten; en al hetwater in de rivier werd in bloed veranderd.
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21 En de vis, die in de rivier was, stierf; en de rivier stonk, zodat de Egyptenaars het water uit de
rivier niet drinken konden; en er was bloed in het ganse Egypteland. 22 Doch de Egyptische
tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen; zodat Farao's hart verstokte, en hij hoorde naar hen
niet, gelijk als de HEERE gesproken had. 23 En Farao keerde zich om, en ging naar zijn huis; en hij
zette zijn hart daar ook niet op. 24 Doch alle Egyptenaars groeven rondom de rivier, om water te
drinken; want zij konden van hetwater der rivier niet drinken.exodus 7

:10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel,
gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de
fonteinen der wateren.
:11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem;
en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.
4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren
werden bloed. 5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is,
en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt; 6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en
der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het
waardig. 7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe
oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. openbaring 16
Het is allemaal zeer ernstig en verschrikkelijk wat er over die mensen zal komen maar iemand die
de Bron van het Leven afwijst, heeft geen recht op leven. Iemand die niet eten wil, gaat dood.
Het is wat Satan deed; zich boven God stellen. De mens heeft zijn verstand boven de Waarheid
gezet. Omdat men de Waarheid niet begrijpt met het beperkte menselijk verstand, wijst men het
Woord af. Men laat God bewust los, ontkent Hem willens en wetens.
Zij hebben de Waarheid Gods veranderd in de leugen ( rom.1:25)
Deze goddelozen zullen, als zij zich niet bekeren door de plagen, worden gedood en verwijderd uit
Zijn Schepping. Het ergste moet voor hen nog komen.
Zijn Rechtvaardigheid brengt een oordeel over alle goddeloosheid.
Deze derde plaag gaat over de rivieren. Een deel zoet water wordt besmet, wordt ondrinkbaar.
Dat geeft grote problemen wanneer er onvoldoende schoon drinkwater is.
De mens heeft W(w)ater nodig. Wat er precies zal gebeuren is ook hier onduidelijk.
Maar het lijkt een beetje op vers 8, waar die grote brandende berg uit de Hemel komt vallen;
iets verterends, iets verschroeiends.
Alsem = Mara ( Hebreeuws ) = gal = bitterheid = de Wet, religie = de dood
Het Nederlandse woord ‘ster’ is vrijwel identiek aan het Hebreeuwse woord ‘satar’,
wat ‘verborgenheid’ betekent.
Sterren heten sterren omdat wij geen goede verklaring hebben wat het is. Er zijn alleen theorieën
over. Het is ‘iets’ aan de Hemel waarvan we niet weten wat het is. Het is verborgen wat het is.
Er komt dus ‘iets verborgens’, iets geheims, uit de Hemel. Het betreft heel de aarde; een groot deel
van de rivieren op de gehele wereld. Zoetwaterbronnen worden op een of andere manier vergiftigd.

:12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel
der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden,
en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.
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8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten
door vuur. 9 En de mensen werden verhit met grote hitte ( ondraaglijke hitte ), en lasterden den
Naam Gods ( ze zullen de Naam van God hierom vervloeken ), Die macht heeft over deze plagen;
en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. ( dit was wel de bedoeling; deze
plagen zouden de Woorden van de Heere bekrachtigen ) openbaring 16
Het gaat hier over de zon, maan en sterren. Die worden voor een deel verduisterd. Er is dus veel
minder licht. Het is nu ook wel eens dat de zon wat verduisterd wordt; door bijvoorbeeld stof of
vocht wat in de lucht zit. Als de lucht niet helder is, zie je de zon minder.
In beide profetieën, bij zowel de bazuinen als de fiolen is er iets in de atmosfeer dat het licht
tegenhoudt. Volgens de vierde fiool wordt het erg warm op aarde. En ook dat past bij elkaar.
Als de zon bijvoorbeeld achter een dik wolkendek zit, is het sneller ‘benauwd’.
Het wolkendek houdt dan de warmte vast. Het is niet zo dat ‘hoe meer zonlicht, hoe warmer’.
Hitte is een uitbeelding van de toorn Gods.
45 Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar, en redt een iegelijk zijn ziel, vanwege de hittigheid
van den toorn des HEEREN. jeremia 51
13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege
de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.
jesaja 13

:13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem:
Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie
engelen, die nog bazuinen zullen.
De laatste 3 plagen worden aangekondigd.
De laatste 3 bazuinen worden aangekondigd als 3 weeën; ze worden versterkt aangekondigd.
De betekenis daarvan wordt nog eens extra benadrukt.
Waarom krijgen de laatste drie een andere aanduiding? De eerste conclusie moet zijn dat die eerste
vier gescheiden worden van de laatste drie. Het is verschillend van karakter.
Het zou kunnen dat de eerste vier min of meer gelijktijdig plaatsvinden.
Dat zou verspreid over tientallen jaren kunnen zijn.
Het zou ook kunnen dat de ellende langzaam begint en steeds erger wordt.
Men krijgt het niet onder controle.
De laatste drie worden apart genoemd, ook uitgebreider, en ze worden aangeduid als drie
achtereenvolgende weeën. Het gaat dan om elkaar opvolgende dingen.
Bij de eerste 4 lees je niet dat het opeenvolgende zaken zijn. Alleen de laatste drie volgen elkaar
op. Maar voorlopig is de Heere lankmoedig, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij
allen tot bekering komen. (2 petr.3:9)
Amen.
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Hoofdstuk 9
De overeenkomst tussen de eerste 4 bazuinen en de eerste 4 fiolen uit Openbaring 16:
De 1e plaag gaat over de Aarde
= Land
De 2e plaag gaat over de Zeeën
= Zout water
e
De 3 plaag gaat over de Rivieren
= Zoet water
De 4e plaag gaat over Zon, maan, sterren
= Hemel
De overeenkomst tussen de laatste 3 bazuinen en de laatste 3 fiolen uit Openbaring 16:
De 5e plaag gaat over de Afgrond
= Onder de aarde
e
De 6 plaag gaat over de Eufraat
= Babel
De 7e plaag gaat over de Hemel
= Koninkrijk der Hemelen is openbaar

: 1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde,
en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds.
: 2 En zij heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put, als rook
eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook des puts.
put des afgronds = hel = hades = onderwereld
oven = beproeving, zuivering, oordeel
Afgrond = mwht = Thowhoem; Woestheid; (Gen.1:2) Door een oordeel Gods
Duisternis = kvj = Choshek ; Donker
(Gen.1:2) Door een oordeel Gods
9 Uw hand zal alle vijanden vinden; uw rechterhand zal uw haters vinden.
10 Gij zult hen zetten als een vurige oven ter tijd uws toornigen aangezichts; de HEERE zal
hen in Zijn toorn verslinden, en het vuur zal hen verteren.
11 Gij zult hun vrucht van de aarde verdoen, en hun zaad van de kinderen der mensen.
12 Want zij hebben kwaad tegen U aangelegd; zij hebben een schandelijke daad bedacht, doch
zullen niets vermoge psalm 21
De ster is de morgenster, de Satan, die uit de Hemel is gevallen.
Hoewel dit heel erg tegenstrijdig lijkt dat juist hij de sleutel krijgt.
Satan wordt immers zélf voor 1.000 jaar gebonden en uiteindelijk in de poel des vuurs gegooid.
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde
nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! jesaja 14
1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote
keten in zijn hand; 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond
hem duizend jaren; openbaring 20
Hoewel het tegenstrijdig lijkt, is de ster toch een verwijzing naar de morgenster uit jesaja 14.
De satan is meerdere keren uit de Hemel gevallen; één keer figuurlijk; namelijk de morele val
nadat de morgenster gelijk als God wilde zijn en de geestelijke val, in de kruisdood en Opstanding
van de Heere Jezus Christus. Straks komt de letterlijke val; als de Gemeente wordt opgenomen dan
wordt satan en zijn personeel op aarde geworpen en zal hij aan het stof gebonden zijn.

1

‘en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds’
Het Hebreeuws van de Bijbel kent geen werkwoordvervoegingen; de context bepaalt welke tijd er
gebruikt wordt. Jesaja 14 verwijst naar de verleden tijd; de morele val van de morgenster in de
‘Schepping van over lang’. Maar verwijst tevens naar de toekomende tijd; profetisch wordt er
verwezen naar het einde van de 5e Bedeling. Dan wordt satan de Hemel uitgeworpen en komt hij in
menselijke gedaante op de aarde.
Er staat dat satan, deze ‘ster’, die al eerder uit de Hemel gevallen is, nu van de Allerhoogste, de
sleutel krijgt van de put des afgronds.
Daarmee kan hij nog wat personeel van hem optrommelen dat eens, door God Zelf, in de put des
afgronds, is opgesloten. Het zijn afvalligen van ‘de schepping van over lang’.
De Heere Jezus Christus spot daarmee eigenlijk met ‘de zogenaamde macht’ van satan.
En de Heere Jezus Christus laat daarmee de hel los voor al degenen die op de aarde wonen.
6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten
hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis
bewaard.judas
Satan mag van de Levende God, de beerput, oftewel de afgrond open maken. En dit zal een
afgrijselijke ellende brengen over de mensen. Het is het Oordeel van de Heere over de ongelovige
mensheid met de intentie tot bekering van alle mensen.
‘De afgrond’ is een andere plaats dan ‘de poel des vuurs’.
De poel des vuurs, daar is ‘wening en knersing der tanden’. Daar komt men nooit meer uit.
Daar zullen op de Jongste Dag alle ongelovigen in worden geworpen. Ook satan en zijn personeel
zullen daar dan in terecht komen. Maar satan krijgt niet de sleutel van de poel des vuurs, maar hij
krijgt even de sleutel van de afgrond, om wat ex-personeel uit de put los te mogen laten.
Er komt rook uit de put. Rook is iets geestelijks. het is een uitbeelding van boze geestelijke
machten. Wat zit er in de afgrond ? De dood, het verderf en bederf zit daar.
Straks zit de satan daar ook voor 1.000 jaar.
20 De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd.
21 De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; alzo is een man naar zijn lof te
proeven. spreuken 27
2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn Weldaden;
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest;
4 Die uw leven verlost van het verderf (= de dood ), Die u kroont met Goedertierenheid en
Barmhartigheden; psalm 103

: 3 En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de
schorpioenen der aarde macht hebben.
Schorpioen

= brqu = Aqrab
rqu = Aqar = Ontwortelen; Van het Fundament wegnemen
= Komt overeen met het gebeten worden door vurige
slangen, toen het Volk Israël walgde van het Manna
uit de Hemel (Num.21)
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Uit de rook die uit de afgrond omhoog komt, komen sprinkhanen tevoorschijn.
Sprinkhanen worden gebruikt bij het oordeel van de Heere. Zoals de sprinkhanenplaag over Egypte.
Ook toen kwamen de sprinkhanen in opdracht van de Heere.
De Heere gebruikte de sprinkhanen om de Farao te doen bezwijken om het Volk Israël te laten gaan.
12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit over Egypteland, om de sprinkhanen, dat zij
opkomen over Egypteland, en al het kruid des lands opeten, al wat de hagel heeft over gelaten.
13 Toen strekte Mozes zijn staf over Egypteland, en de HEERE bracht een oostenwind ( Oosten =
de Oorsprong, Rechts. Oostenwind zegt dat het oordeel bij God vandaan komt )in dat land, dien
gehele dag en dien gansen nacht; het geschiedde des morgens, dat de oostenwind de sprinkhanen
opbracht. exodus 10
De Heere Jezus Christus maakt gebruik van het kwaad. Zoals Hij dat hedentendage ook doet.
Hij gedoogt de Satan om ons te verzoeken zodat de Heere ons daarmee kan beproeven.
De Heere gedoogt het kwaad omdat Hij het gebruikt om Zijn Plannen straks te volvoeren.
Juridisch is de Satan allang verslagen toen de Heere Jezus stierf aan het kruis.
Aan het einde van de 70e jaarweek gebruikt Hij de haat tegen het Joodse Volk om een omwenteling
te forceren bij de ongelovige joden. Door gebruik te maken van de legers van eerst de Statenbond en
daarna de Russen en Egyptenaren, wil de Heere zoveel mogelijk ongelovige Joden op de knieën
krijgen. Hij doet dit met een overdrachtelijke ‘haak’; daarmee trekt Hij de vijandelijke legers de
staat Israël in. Om Jeruzalem, de gehele staat, en alle leven te vernietigen.
1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik wil aan u, o
Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal! 2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u
optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls “.
(Mesach= Moskou , Tubal= Tblisi, Gog & Magog= Rusland en bondgenoten; volkeren die zich
vroeger bevonden in Klein- Azië maar zijn verplaatst tijdens de grote volksverhuizing.
Daarna zal de Heer korte metten maken met de vijanden van het Joodse volk.)
6 “ En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij
zullen weten, dat Ik de Heere ben “ ezechiël 39
Ze zullen door de Zoon des mensen getrokken worden naar Israel, om haar vernietiging tegemoet
te gaan in het land Israel. Er zal geen levende ziel overblijven in het land; geen inwoners en geen
vreemde mogendheden. De val van Jeruzalem en de vernietiging van de Staat Israël wordt
beschreven in Joël. Daar worden de vijandige legers, die vernietigend geweld gebruiken, óók
sprinkhanen genoemd.
4 Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft
overgelaten, heeft de kever(grondtekst: sprinkhaan ) afgegeten, en wat de kever ( sprinkhaan )heeft
overgelaten, heeft de kruidworm ( sprinkhaan ) afgegeten. 5 Waakt op, gij dronkenen! en weent, en
huilt, alle gij wijnzuipers! om den nieuwen wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden. 6 Want een
volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het
heeft baktanden eens ouden leeuws. 7 Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting, en mijn
vijgeboom tot schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen, zijn ranken zijn wit
geworden. joël 1
‘sprinkhanen gelijk de schorpioenen’
De sprinkhanen worden vergeleken met schorpioenen.
Beiden hebben een gepantserd schild.
Schorpioenen worden in alle culturen en in alle tijden geassocieerd met het kwade:
met ongeluk, nacht, duisternis en hel
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‘ hun werd macht gegeven’
De sprinkhanen komen uit de afgrond = hel = dodenrijk
Zij krijgen ‘macht’ van de Heere; de Heere zal hen gebruiken voor Zijn Doel;
ze zijn niet eigenmachtig
‘gelijk de schorpioenen der aarde hebben macht’
De schorpioen staat voor het kwaad. Het kwaad heerst (nog) over deze aarde.
De schorpioen is, net als de slang, een type van de Satan. Deze is nu nog de god dezer eeuw
maar aan het einde van de 33 jaar wordt hij voor 1.000 jaar gebonden in de afgrond.
Daarna wordt hij nog even losgelaten uit de afgrond/hel/hades.
Uiteindelijk verdwijnt hij in de poel des vuurs, waar niemand uitkomt..
De schorpioen heeft een giftige stekel in zijn staart. De slang heeft een giftige tand.
55 Dood, waar is uw prikkel? ( angel, stekel ) Hel, waar is uw overwinning?
56 De prikkel nu des doods is de zonde ( = alles wat niet uit het geloof is; ongeloof );
en de kracht der zonde is de Wet.( Wet is een bediening des doods )
57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.
1 korinthe 15
De Heere Jezus zei tegen de farizeën;
33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden
( = ontvluchten) ? mattheus 23
15 Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, waar vurige slangen, en schorpioenen, en
dorheid ( gebrek aan Water= het Woord van God ), waar geen water was; Die u Water uit de
Keiachtige Rots ( de Heere Jezus Christus, Bron van Eeuwig Leven) voortbracht; deuteronomium 8
‘de schorpioen als type van de Satan’
Het is de enige groep van dieren met gifklieren inclusief naald-achtig toedieningsapparaat aan het
einde van een langwerpig, gespierd achterlijf. De staart bevat een stekel met gif.
Schorpioenen hebben geen felle balts- of schrikkleuren maar vertrouwen op hun camouflage. ( ook
de duivel is moeilijk herkenbaar omdat hij altijd nét naast de Waarheid loopt ). Dit heeft te maken
met de nachtelijke levenswijze; overdag zit de schorpioen verstopt en pas 's nachts gaat hij op jacht
naar prooien. ( duisternis = dood. Hij is het Licht des Levens; wij zouden wandelen in het Licht en
niet in de duisternis )
19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des
vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.( degenen die In gemeenschap met de Heere
Jezus Christus blijven, zijn meer dan Overwinnaars. Met de wapenrusting Gods kunnen we elke
aanval van de duivel pareren ) lukas 10
1 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en
twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. Dit zijn de 144.000 verzegelde getuigen uit de
12-Stammen van Israël die door de Heere Jezus. Christus uitgezonden worden over de gehele
wereld; de wereld van de 7 dagen. Zij gaan dan de gehele wereld van de 7 dagen rond, in
gemeenschap (= x) met de 10 = 70 Tien staat voor alles wat God gesproken heeft = Zijn Woord
Daarom heeft elk mens heeft 10 vingers en 10 tenen= spreekt over de verantwoordelijk die elk
mens in zijn handel en wandel heeft ten opzichte van Gods Woord (=10)
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Twee aan twee worden zij uitgezonden; Zijn Woord wordt bevestigd als er minimaal twee getuigen
zijn. 2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt
den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als
lammeren in het midden der wolven.( Satan en zijn personeel ) 4 Draagt geen buidel, noch male,
noch schoenen; en groet niemand op den weg. 5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij
dezen huize! 6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien
niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. 7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen
van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in
het andere huis. 8 En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet
wordt. 9 En geneest de kranken,(= bekeert de ongelovigen) die daarin zijn, en zegt tot hen: Het
Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.( het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus )
10 Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt:
11 Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet dit, dat
het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.( wat er ook gebeurt, de Heere zal overwinnen )
12 En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad.
( het oordeel dmv de 7 bazuinen, de 7 fiolen zal over hen komen ) 13 Wee u, Chorazin, wee u,
Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden
eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben. 14 Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker
zijn in het oordeel, dan ulieden.( dit oordeel zal verschrikkelijker zijn dan ooit tevoren )
15 En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten
worden. 16 Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt,
die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft. 17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met
blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam.( Deze
verzegelde getuigen hebben gezag van de Heere ontvangen ) 18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den
satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. 19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen
en schorpioenen ( de satan; dood verderf ) te treden, en over alle kracht des vijands ( ook de
Satan zal wonderen doen); en geen ding zal u enigszins beschadigen( Zij zijn voor de duur van hun
taak onschendbaar) 20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar
verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de Hemelen. 21 Te dier ure verheugde Zich
Jezus in den Geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen
voor de wijzen en verstandigen verborgen ( dit alles gebeurt in de Bedeling der Verborgenheid)
hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen
voor U. lukas 10

: 4 En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, noch enige groente,
noch enigen boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben.
: 5 En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen
gepijnigd worden vijf maanden; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen,
wanneer hij een mens gestoken heeft.
: 6 En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen
begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.
‘Dat zij het gras, noch enige groente, noch enige boom op Aarde zouden beschadigen’
Gras, groente en bomen zijn een type van het kortstondige leven van de natuurlijke mens
in Adam. Dit betekent dat degenen die niet tot de verzegelden des Heeren behoren geplaagd
maar nog niet gedood zullen worden. Want wie men ook is, men zal het oordeel van God dragen
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De ‘sprinkhanen’, de legers, krijgen de opdracht van de Heere om de mensen, de ongelovigen,
degenen die niet verzegeld zijn door God, te pijnigen. Een zegel is een keurmerk van de Eigenaar.
Gelovigen hebben de Heilige Geest als Keurmerk van de Heere, de Keurmeester, gekregen.
‘Het zegel Gods aan hun voorhoofden’
Het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten = hart = binnenste
De mensen worden beschadigd, maar de gelovigen, inclusief de 144.000 verzegelde
dienstknechten Gods, niet.
‘zij zouden van hen gepijnigd worden vijf maanden’
Hun, de sprinkhanen, werd gegeven de ongelovigen te pijnigen gedurende vijf maanden.
Het sprinkhanenseizoen in Afrika en in het Midden Oosten duurt vijf maanden.
De lucht wordt dan door sprinkhanen verduisterd, zulke grote zwermen zijn er dan.
Of in dit vers ook letterlijk 5 maanden bedoeld wordt, is niet te zeggen.
In Joël 1 gaat het over een sprinkhanenplaag. Die brengt oordeel over heel het land.
Dat wordt kaal gevreten, zodat de mensen sterven van de honger.
Straks zullen tanks en mortieren heel het land Israel kaal maken en ook dán sterven de mensen.
‘hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen’
De pijn die de sprinkhanen veroorzaken zal zo erg zijn als van de steek van een schorpioen.
De mensen zullen zich dood wensen en misschien zelfs zichzelf willen doden maar dat lukt niet.
De schorpioen beschikt over een snelwerkend gif om zich te verweren tegen zijn vijanden;
ze kunnen de prooi of de mens zowel verlammen als vergiftigen.
Chemische wapens zijn geen duivelse uitvindingen van de mens. Het zijn middelen waarmee dieren
prooien vangen en zich verdedigen. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat het hier gaat over
gifgas. De verschillende soorten gifgassen veroorzaken ondragelijke pijnen en vaak vreselijke
huidverwondingen. Gaat men een soort gifgas gebruiken dat alleen uitwerking heeft op de mens?
Het is een grote mogelijkheid dat de legers chemische wapens zullen gebruiken.
Dit past ook in het plaatje dat de vijfde fiool beschrijft.
10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest ( antichrist en zijn rijk) ; en zijn
rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; 11 En zij lasterden (
vervloeken ) den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij
bekeerden zich niet van hun werken. openbaring 16
Het lijkt erop dat de dood, het verderf, zal werken in de mens zónder dat men er daadwerkelijk aan
dood gaat. Zoiets als melaatsheid; dat het lichaam tot ontbinding is overgegaan, zonder eerst dood
te zijn. Is het een besmetting met een verderfelijke ziekte die alleen de mens treft?
Is het veroorzaakt door chemische wapens? Het blijft speculeren, we weten het niet.
Zij sterven niet maar bekeren zich ook niet van hun werken. Het zou wel moeten maar gebeurt niet.

: 7 En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk , die tot den oorlog bereid
zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als
aangezichten van mensen.
: 8 En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
: 9 En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als
en gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.
:10 En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun
macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.
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Het lijkt erop dat het om een actieve macht gaat, waardoor de mens extra lijdt.
De ‘vijf maanden’ worden voor de tweede keer genoemd, het is dus met nadruk.
Zijn het de laatste 5 maanden van de 33 jaar grote Verdrukking ?
Paarden zijn een uitbeelding van een legermacht.
Naast de sprinkhanen komen we ook de paarden en de wagens tegen in Joël 2
‘Vijf maanden’
5 = Spreekt over Geestelijke, mannelijke, onzienlijke, hemelse, verborgen dingen.
Zowel in positieve zin, als in negatieve zin. Spreekt ook over de Genade Gods
De verwijzing naar Gods Genade en Gods Lankmoedigheid ‘niet willende dat iemand in
verloren gaat’ door volharding in ongeloof in God en Zijn Woord.
Pijniging is een geschikt middel tot overgave aan God en Zijn Woord.
Het is een zeer aparte beschrijving;
De sprinkhanen waren als paarden op oorlogspad op hun hoofden kronen en aangezichten
als mensen. Met vrouwenhaar en leeuwentanden.
IJzeren borstwapenen, gedruis van wagens. Staarten als schorpioenen met angels (met gif).
Met een beetje fantasie kun je hier tanks of ander oorlogstuig uit halen.
De paarden worden dan pk’s . De ijzeren borstwapenen worden gepantserde tanks.
De staart met gif wordt de loop van een tank waaruit granaten met gifgas komen.
Het blijft speculeren maar is zeker een mogelijkheid.
2 Een dag van duisternis en donkerheid,( dag des Heeren ) een dag van wolken en dikke
duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van
ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als
een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.
4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden ( tanks ), en als ruiters zo zullen zij lopen.
5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het
gedruis ( lawaai ) ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde
gesteld is. 6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen
betrekken als een pot. joël 2

:11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het
Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.
De sprinkhanen hebben als koning ‘de engel des afgronds’.
De afgrond is het verderf en daarmee is het ‘de engel des verderfs’.
Zijn naam is in het Hebreeuws ‘Abaddon’ en dat betekent ‘verderver, vernietiger’.
In het Grieks is het ‘Apollyon’. Het gaat om de macht, de heerschappij van het verderf,
die over de mensheid komt. De satan dus.
De satan wordt ook genoemd; de mens der zonden of de zoon des verderfs.
1 En wij bidden u, broeders, door de Toekomst ( Wederkomst ) van onzen Heere Jezus Christus, en
onze toevergadering ( het met Hem vergaderd worden= opname de Gemeente ) tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt ( niet van streek raken ) van verstand, of verschrikt, noch
door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van
Christus = Dag des HEEREN aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want
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die (= Dag des Heeren), komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de
mens der zonde, de zoon des verderfs; (de afval = de satan, die straks uit de Hemel zal vallen en dan
de gedaante van een mens heeft, en vastzit aan de aarde en dus nooit meer de Hemel in kan; Pas als
de Gemeente lichamelijk naar de Hemel gaat, komt de afval (duivel en personeel) naar beneden
vallen, hij is de mens der zonde, de zoon des verderfs , hij bedient zich ook van het getal des
mensen (666), wat van Christus is) 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of
als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende,
dat hij God is. ( hij stelt zich boven God ) 2 thessalonicenzen 2
Dag van Christus is een foute vertaling; in de grondtekst staat; ‘Dag des Heeren’
Als het over de Dag van Christus zou gaan, dan hebben de Thessalonicenzen de opname gemist !

:12 Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen.
:13 En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden
altaars, dat voor God was,
:14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn
bij de grote rivier, den Eufraat
De eerste vier oordelen lijken parallel, elkaar overlappend, gedurende langere tijd plaats te vinden.
Daarna lijkt het een verheviging te worden als de 3 weeën elkaar in een betrekkelijk korte tijd
opvolgen. Kennelijk de afsluiting van de grote Verdrukking.
Als de laatste bazuin, fiool is leeggegoten volgt het 1.000-jarig geopenbaard Koninkrijk van de
Heere Jezus Christus en dat is tevens het einde van de Bedeling der Verborgenheid.
Tussen de zesde en zevende bazuin zit een soort onderbreking, daarin wordt, naar oud gebruik,
in het verhaal nog even teruggegrepen naar het begin.
Dat is in hoofdstuk 10 en dan vanaf hoofdstuk 11: 15 heeft de zevende en laatste engel gebazuind.
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende:
De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als
Koning heersen in alle eeuwigheid. 16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op
hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, 17 Zeggende: Wij danken U,
Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt
aangenomen, en als Koning hebt geheerst;openbaring 11
‘ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars’
Dit grijpt terug naar het vorige hoofdstuk waar de engel, staande aan het altaar, het wierookvat nam,
en dat vulde met het vuur des altaars, en het op de aarde wierp.
Het Reukofferaltaar was in feite een houten kist van Sittimhout met op de hoeken 4 uitgesneden
licht gebogen hoornen. Het altaar en de hoornen werden overtrokken met Goud.
Goud
Hoorn

=
=

Spreekt van Eeuwige Heerlijkheid, Koningschap en Priesterschap
nrq = Kirèn : Spreekt van Kracht, en van Koningschap Heerschappij
: Glinsteren (Het gelaat van Mozes; Exo.34:29; 2Cor.3:18)

De Stem uit de vier Hoornen is van de Heere; een Stem als van een Bazuin. Hij zegt tegen de zesde
engel dat deze de vier engelen moet ontbinden bij de Eufraat. De vier engelen die ontbonden
moeten worden hebben van doen (zie 7 : 1) met alle windrichtingen, met heel de aarde. Maar het
gaat meer specifiek om de grote rivier de Eufraat, in Irak. Aan deze rivier ligt Babel, de oude
hoofdstad van het grote wereldrijk van Nimrod en van Nebukadnezar.
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:15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en
maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.
Een vaste datum, opdat zij weer een deel der mensen zouden doden.
Hier is geen uitstel meer. De datering hiervoor staat vast.
12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is
uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen
zullen.( De Eufraat is opgedroogd en door die droge bedding van de rivier komen legers van over de
Eufraat. Koningen uit het Oosten die naar het Westen trekken. Babel ligt over de Eufraat, aan de
Oostzijde.) 13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond
des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; ( De draak, het beest, de valse
profeet komen nog aan de orde maar is kortweg de duivel. Zij trekken op naar Jeruzalem. Daar is
het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus en van daaruit zijn de 144.000 getuigen uitgezonden.)
14 Want het zijn geesten der duivelen, demonen en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen
der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des
almachtigen Gods. ( Het is erop of eronder. De beslissende veldslag. )
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt
wandele, en men zijn schaamte niet zie. 16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het
Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. ( Deze strijd zal zich afspelen in Armageddon. De
heuvel van Megiddo. Het is een grote vlakte die menigmaal het strijdtoneel is geweest in de
geschiedenis. Het is het oudste en bekendste slagveld ter wereld) openbaring 16
21 Maakt de slachting voor zijn kinderen ( personeel van de satan ) gereed, om hunner vaderen
ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden;
22 Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel
uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE.
23 En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal hen met een
bezem des verderfs uitvagen, spreekt de HEERE der heirscharen.
24 De HEERE der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk Ik gedacht heb, het
alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het bestaan zal! jesaja 14

:16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden;
en ik hoorde hun getal.
:17 En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en
hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als hoofden
van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer,
:18 Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en door den
rook, en door het sulfer, dat uit hun monden uitging.
:19 Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de slangen
gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve.
ruiteri = legers
sulfer = zwavel = gif
paarden = legermacht
Vroeger zag de cavalerie er kleurrijk uit als ze ten strijde trokken.
De paarden zijn vervangen door voertuigen.
Hier wordt een groot en actief leger beschreven, zoals dat ook in Joël 2 wordt genoemd.

9

‘uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer’
De mond van een kanon, is de loop. Ook wel vuurmond genoemd. Kanonnen kunnen‘bulderen’.
De geschutskoepel kan draaien; wat loop is wordt staart en staart wordt dan loop en vuurmond.
Maar de loop van het kanon kan ook omschreven worden als een staart of angel waar iets giftigs
uitkomt. Zoals chemische stoffen.

:20 En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de
werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen ( demonen); en de gouden,
en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch
wandelen;
:21 En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van
hun hoererij, noch van hun dieverijen.
Dit soort gedragingen zijn nu al een groot probleem, voor de overheid en het wettig gezag.
Doodslagers
= geweldplegers;
een mensenleven telt niet meer; grote moordpartijen op kinderen
Venijngevingen = Slangenvenijn; gifspuien, Goddeloosheden
= Toverijen; astrologie; sterrenwichelarij; amuletten; mascottes
Hoererij
= Ontrouw aan God en Zijn Woord; sexuele verwording; zedeloosheid
Dieverijen
= Plunderingen; inbraken; berovingen
De mensen die nu overgebleven zijn en dus niet gedood door alle plagen, hebben zich niet bekeerd
van de werken hunner handen. Hun ‘boze werken’, hun werken van de duivel.
19 Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is?
20 Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet,
dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. 1 korinthe 10
Indien men niet tot bekering is gekomen, wacht een vreselijke dood.
Ze hebben allen eerst de kans gehad zich te bekeren tot de Levende God
Pas in hoofdstuk 11 wordt de zevende en laatste bazuin genoemd.
Het einde van de Verdrukking en daarmee het moment dat het Koninkrijk van de Heere Jezus
Christus definitief over de volkeren der aarde gevestigd zal worden.
Dat is het begin van ‘de duizend jaren’, beschreven in Openbaring 20
Amen.
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Hoofdstuk 10
In hoofdstuk 10 gaat het weer over de Verborgenheid; de Bedeling waarin we nu leven
De Heere Jezus Christus houdt Zich nu in de Hemel bezig met de zaken ‘die bij God te doen
zijn’ en verzamelt Zich een Volk voor Zijn Naam. Hij is Koning, met Eer en Heerlijkheid
gekroond, van Zijn Koninkrijk der Hemelen. Maar er komt een einde aan de periode waarin
God Zich verbergt. Hij zal spreken; Hij zal Recht spreken en oordelen.
Hij zal Zich bezighouden met de gang van zaken in de wereld en er Zijn Koninkrijk vestigen.
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des
volks te verzoenen.hebreeën 2
In de nabije toekomst gaat Hij Zich bezig houden met de wereld en zal Hij een oordeel
brengen over de dan levende ongelovige mensheid. Hij zal alle ongerechtigheden
verwijderen. Dan is de Verborgenheid voltooid. Maar voor nu is Hij nog steeds lankmoedig.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar
is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot
bekering komen. 2 petrus 3

: 1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een
wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn
voeten waren als pilaren van vuur.
een anderen engel= nog een Engel. Johannes zag weer een Engel uit de Hemel komen.
Uit de beschrijving die volgt, weten we dat het de Heere Jezus Christus is. We hebben al
eerder een gelijksoortige omschrijving gezien. In hoofdstuk 1.
13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde,
bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een
vlam vuurs; 15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven;
en Zijn stem als een stem van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand;
en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de
zon schijnt in haar kracht. openbaring 1
‘De sterken Engel’ is de Aartsengel, de Eerste Engel, de Heere Jezus Christus.
In het Oude Testament wordt Hij de Engel des Heeren genoemd.
‘Hij was bekleed met een wolk’
Een wolk staat voor geestelijke dingen.
De Wolkkolom in de Tabernakel is de Heilige Geest.
Het is een beeld van de onzienlijke, ontastbare, Kracht Gods.
De Heere doet Zijn Werk nu in het verborgene.
Als uitbeelding daarvan verdween Hij in een Wolk.
1

9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem
weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer,
ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij Galilese
mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in
den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
handelingen 1
Als Hij terugkomt met de wolken, zijn de wolken de uitbeelding van de Gemeente,
een geestelijk Hemels Volk. Een wolk bestaat uit water = Geestelijk Water = Geestelijk Volk.
In onze tijd werkt Hij in het verborgene en kennen wij Hem als de Heilige Geest, maar in de
toekomst zal Hij als de Heere Jezus Christus zichtbaar op aarde verschijnen.
Als God Zich laat zien, verschijnt de Heere Jezus Christus.
‘en een regenboog was boven zijn Hoofd’
9 Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u; 10 En met alle levende
ziel, die met u is, van het gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van
allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het gedierte der aarde toe. 11 En Ik richt Mijn verbond
op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er
geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. 12 En God zeide: Dit is het teken des
verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot
eeuwige geslachten. 13 Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des
verbonds tussen Mij en tussen de aarde. 14 En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde
brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken; 15 Dan zal Ik gedenken aan Mijn
verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de
wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. genesis 9
De Regenboog is een natuurverschijnsel dat door Zijn Licht en Water aan de Hemel
verschijnt. De Regenboog herinnert ons eraan dat de Heere een Verbond gemaakt heeft met de
aarde en met Noach; dat de aarde en alle levende ziel niet meer door een watervloed zal
geoordeeld worden. Maar deze Regenboog beloofd ons tevens dat de aarde en de 2 Hemelen
eens door vuur zullen vergaan. En naar Zijn Belofte zullen er dan nieuwe Hemelen en een
nieuwe aarde komen, in dewelke Gerechtigheid woont.
Het Werk Gods nadert haar voltooiïng.
Maar eerst verwachten wij Zijn Wederkomst waarin Hij zal oordelen over de gehele
mensheid. Dit oordeel zal dan uiteindelijke uitlopen, na de 1.000 jaren, op de dag Gods
waarin deze Hemelen en aarde zullen vergaan.
Er zal een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde komen..
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan. mattheus 24
Elk van de 7 kleuren van de Regenboog staat in verband met het kleurrijke Werk Gods
gedurende de zeven Bedelingen in deze Wereld van de 7 dagen.
Hem is gegeven alle macht en oordeel. Daarom deze Regenboog boven Zijn Hoofd.
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde. mattheus 28
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22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
johannes 5
7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat
weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der
goddeloze mensen. 8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den
Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet
(gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen
verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heeren zal komen
als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de
elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen
verbranden. 11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen
wandel en godzaligheid! 12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in
welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende
zullen versmelten. 13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde, in dewelke gerechtigheid woont. 2 petrus 3
‘Zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur’,
net als in hoofdstuk 1.

: 2 En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de
zee, en den linker op de aarde.
‘Hij had in Zijn Hand een Boeksken, Dat geopend was’
Dit is dezelfde omschrijving als de Boekrol waar alle zegels van geopend zijn.
Het Boek was eerst dicht, de Heere hield Zich afzijdig van de wereld maar dat Boek
wordt straks geopend. Het Boek is het Woord. Hij heeft het Woord van God in Zijn Hand.
Bovendien is Hij Zélf het Woord van God.
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve ( het Woord ) gemaakt, en
zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het
Leven was het Licht der mensen. johannes 1
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt
genoemd het Woord Gods. openbaring 19
‘en Hij zette Zijn Rechtervoet op de zee, en den Linker op de aarde’
De zee en de aarde tesamen is de omschrijving van ‘alles onder de Hemel’;
de hele wereld als zodanig. God heeft alle dingen aan Zijn Voeten onderworpen.
4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid
hebt; 5 Wat is de Mens, dat Gij Zijner gedenkt, en de Zoon des mensen, dat Gij Hem bezoekt?
6 En hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt Hem met Eer en
Heerlijkheid gekroond? 7 Gij doet Hem heersen over de Werken Uwer handen;
Gij hebt alles onder Zijn Voeten gezet; psalm 8
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1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
psalm 110
‘en Hij zette Zijn Rechtervoet op de zee, en den Linker op de aarde’
In de smalle toepassing is de zee een beeld van ‘de volkeren’ en is de aarde het land Israël
de zee = zijn de volkeren
de aarde = xra= = Eretz) = het land = het land Israël
In de dagen van de Verborgenheid gebeurt Gods Werk op de eerste plaats rechts,
onder de volkeren en pas op de tweede plaats aan Israël.
De Zaligheid is van Israël weggenomen en aan de heidenen gegeven.
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had,
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen,
26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins
verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 27 Want het hart dezes volks is dik
geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan;
opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart
verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 28 Het zij u dan bekend, dat
de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. handelingen 28
Daarvóór was Israël Gods volk, met de verantwoordelijkheid om het Woord Gods te bewaren
en dus het Werk Gods ten uitvoer te brengen. Dat zal ook weer zo zijn in de dagen van de
Wederkomst van de Heere Jezus Christus. In deze Bedeling, hedentendage, hebben de
heidenen de verantwoordelijkheid om het Woord Gods te bewaren en te prediken. Dat is de
rechtervoet op de zee en de linker op de aarde.

: 3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had,
spraken de zeven donderslagen hun stemmen.
: 4 En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven
hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de
zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.
‘En Hij riep met een grote Stem, gelijkerwijs een leeuw brult’
Een grote Stem is een krachtig Woord. En het Woord dat Kracht heeft, is God Zelf.
De Leeuw Die brult, is God Die spreekt; de Stem van God.
‘Een Boek dat geopend was’.
Het is de Leeuw van Juda Die overwonnen heeft om het Boek te openen .
10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als
van een bazuin, openbaring 1
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van
Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven
zegelen open te breken. openbaring 5
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‘en als Hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen’
Donderslag is een uitdrukking van het spreken van God. De zeven donderslagen spreken over
het verborgen Werk wat de Heere doet in deze wereld van de zeven dagen.
Dit zagen we al eerder bij de zeven kandelaren en de zeven brieven; dit waren óók
verwijzingen naar de periode van de Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen.
28 Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb
Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken. 29 De schare dan, die daar stond, en
dit hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot
Hem gesproken. johannes 12
1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren
zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! openbaring 6
‘En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze
geschreven hebben ‘
Johannes was van plan op te schrijven wat de donderslagen gesproken hebben
maar hij heeft het niet gedaan. Het Woord is dus wél gesproken maar je weet niet wat er
gezegd is. Dit gaat over de Verborgenheid.
De zeven donderslagen gingen over onze Bedeling.
Vanaf Zijn Opstanding is de Heere Jezus Christus niet meer in het openbaar verschenen.
Hij verscheen wel aan de Zijnen, maar niet aan ongelovigen.
En als Hij verscheen, herkenden ze Hem ook niet meteen;
Maria Magdalena dacht dat Hij de tuinman was maar herkende Hem pas toen Hij haar naam
noemde. De Emmaüsgangers herkenden de Heere ook niet direct, tótdat Hij het Brood brak en
het hen gaf. De Emmaüsgangers gingen het de elf discipelen vertellen maar toen de Heere in
hun midden kwam staan, dachten zij een geest te zien en waren bang. Pas toen Hij zijn
Handen en Voeten liet zien en gebraden vis en honigraten at, geloofden zij dat het de Heere
was. Dit alles is een verwijzing naar de Verborgenheid.
Vanaf de Opstanding tot aan de zevende bazuin is het de Verborgenheid van het Koninkrijk
der Hemelen. Nu is het alleen bestemd voor de kinderen Gods. Niet openbaar = verborgen.
6 Tot prijs der Heerlijkheid Zijner Genade, door Welke Hij ons begenadigd heeft in den
Geliefde; 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn Bloed, namelijk de vergeving der
misdaden, naar den rijkdom Zijner Genade, 8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons
in alle Wijsheid en Voorzichtigheid;
9 Ons bekend gemaakt hebbende de Verborgenheid van Zijn wil,( Hij heeft ons kennis
van de Verborgenheid gegeven ) naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in
Zichzelven. 10 Om in de Bedeling van de volheid der tijden ( ná de opname van de
Gemeente ), wederom alles ( het al ) tot één te vergaderen in Christus ( alles onder één Hoofd
brengen ) , beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; ( Uw Wil geschiede op aarde zoals
in de Hemel ) efeze 1
‘Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet’
Verzegel hetgeen gesproken is.
Een zegel is ook een ‘Waarmerk’; je kunt zien van wie het afkomstig is.
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: 5 En de engel, dien ik zag staan op de zee, en op de aarde, hief zijn hand op naar den
hemel.
De Engel is de Heere Jezus Christus. Hij biedt Zijn Handen aan om God te dienen.
Hij heft Zijn Handen naar de Hemel ten teken van afhankelijkheid en gehoorzaamheid en
onderdanigheid.’ Uw Wil geschiedde en Ik sta tot Uw Dienst’.
Ook wij zouden op dezelfde manier onze handen opheffen naar de Hemel.
39 Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik
heel; en er is niemand, die uit Mijn handredt! 40 Want Ik zal Mijn Hand naar den
hemel opheffen, en Ik zal zeggen: Ik leef in eeuwigheid! 41 Indien Ik Mijn glinsterend
zwaard wette, en Mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal Ik wraak op Mijn tegenpartijen doen
wederkeren, en Mijn hateren vergelden. deuteronomium 32
46 Ook zal Ik voor koningen spreken van Uw Getuigenissen, en Mij niet schamen.
47 En Ik zal mij vermaken in Uw Geboden ( thora= onderwijs ), die Ik liefheb.
48 En Ik zal Mijn Handen opheffen naar Uw geboden, die Ik liefheb, en Ik zal Uw
Inzettingen betrachten. psalm 119

: 6 En hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den 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;
Dit is niet alleen een verwijzing naar God, Die de Hemel en de aarde geschapen heeft.
Maar God de Schepper heeft een Plan met Zijn Schepping. Hij volvoert Zijn Raadsbesluit.
Hij doet een Werk in Zijn Schepping, nu nog in het verborgene, maar in de toekomst zal dat
anders zijn. Dat wordt hier gezegd.‘dat er geen tijd meer zal zijn’
Hij zal niet meer vertragen; er zal geen uitstel meer zijn.
Op dit moment is de Heere nog lankmoedig en worden zaken nog even uitgesteld.
Ook na de 70e Jaarweek barst het oordeel nog niet direct los.
Maar ná de 33 jaar gaat het toch écht gebeuren ; dan is Zijn Koninkrijk der Hemelen
gevestigd op aarde. Dan is Zijn Heerschappij over Hemel en aarde.
Er zal géén tijd meer verlopen, zaken zullen niet meer vooruit geschoven worden,
er komt geen tijdsruimte meer tussen. Nu gaat het definitief gebeuren.
Dan is Gods Werk bijna voltooid.
Zo was het niet bij de eerste Komst van Christus.
Toen zei Hij: Ik heb de tijd, willen ze Mijn Koninkrijk niet? Het komt er toch, maar Ik heb de
tijd. In die tijd leven wij. Maar er zal niet nóg meer tijd zijn; het gaat nu gebeuren.
Het Koninkrijk der Hemelen wordt openbaar. Ongeveer hetzelfde vinden we terug in Daniël
12. Daar gaat het echter niet over het einde van de 33 jaar maar over het einde van de 70e
Jaarweek van Daniël. Ook hier zweert de Heere Jezus Christus dat de Wil van God zal
geschieden. Zijn Wil geschiede gelijk in den Hemel alzo ook op de aarde.
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7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen ( De Heere Jezus Christus, Hogepriester naar de
Ordening van Melchisédek ), Die boven op het water van de rivier was, en
Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die
eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, (= 3 ½ ) en als
Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind
zullen worden. 8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal
het einde zijn van deze dingen? 9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze
woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde. daniël 12
‘dat er geen tijd meer zal zijn’
Heeft niks te maken met het feit dat er in de Eeuwigheid geen tijd meer zal zijn.
Sommigen maken er uit op dat de klok stopt; dan is dat afgelopen en dan zijn we in een
andere wereld. Maar dat betekent het woord niet.
In het Grieks heeft men meerdere woorden voor ‘tijd’.
Chronos = tijd als beginsel, klok-tijd
Kairos = tijd als abstract begrip, een bepaalde periode, een bepaalde hoeveelheid tijd.
In het Grieks staat hier het woord ‘kairos’.

: 7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de
verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten,
verkondigd heeft.
‘Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de
verborgenheid Gods vervuld worden’
worden= zijn
Sinds de zesde bazuin is het wachten op het moment dat ‘Hij bazuinen zal’.
De zevende bazuin komt pas in hoofdstuk 11.
Dan zal de Verborgenheid Gods vervuld worden en verloopt er geen tijd meer.
Dan komen de 1.000 jaren; Uw Koninkrijk kome.
Het Nieuwe Jeruzalem is dan nedergedaald op aarde.
Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus is dan voltooid.
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel,
zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun
aangezichten, en aanbaden God,17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en
Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt
geheerst; 18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der
doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten,
en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te
verderven degenen, die de aarde verdierven. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en
stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. openbaring 11
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‘gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft’
Zijn Plan staat van ouds vast en heeft Het Alles geopenbaard aan de profeten;
het is een verwijzing naar het Oude Testament.
17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het ( het doden van de Heere Jezus ) door onwetendheid
gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door
den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden
der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal
hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden
mogen uitgewist worden; opdat tijden der verkoeling (= verademing= het Nieuwe Verbond)
zullen komen als men zich bekeert en Hij zenden zal de Heere Jezus Christus. 21 Welken de
hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen( Hij is nu in de Hemel
totdat de oprichting van het Koninkrijk zal beginnen ), die God gesproken heeft door den
mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. handelingen 3
Petrus zegt hier; dat de Heere Jezus Christus in de Hemel verblijft ( Verborgenheid )
totdat het tijd is voor de wederoprichting, het herstel der dingen, waarover God gesproken
heeft aan de profeten. Dat betekent dat in de Wederkomst van Christus alsnog het profetisch
Woord vervuld zal worden. De zevende bazuin is aan het einde van de Bedeling der Volheid
der heidenen, aan het eind van de 33 jaar, het begin van de duizend jaar.

: 8 En de stem, die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij, en zeide: Ga
henen, neem het boeksken, dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en op
de aarde staat.
De grote Stem uit vers 3 geeft Johannes de opdracht het Boeksken, het Woord, te nemen uit
Hand van de Engel, de Heere Jezus Christus.
De Heere Jezus Christus Die alle Macht gegeven is; over zee en op de aarde.
Hij heeft Heerschappij over de gehele Schepping. Hij is Degene Die waardig is het Boek te
openen. Bij Zijn Wederkomst opent het Boek Zich, nadat het lange tijd verzegeld is gebleven.
Als Hij wederkomt zal het Boek, de Boekrol, Zich zonder pauze verder afrollen.
Wat daar allemaal geschreven staat, daarvan zou Johannes profeteren.
Johannes zou bekendmaken hoe het Plan van de Heere Zich verder zal ontwikkelen.
Het is de opdracht aan Johannes om nog meer te profeteren.
Maar dan zal hij eerst het Woord dat daarover gaat, tot zich moeten nemen.
Hij zou zich eerst voeden met dat Woord, het Plan, alvorens het te kunnen spreken.
Daarom moet hij het Boek uit de Hand van de Heere Jezus Christus aanpakken.
Zoals ook alle gelovigen dit Boek zouden aanpakken en tot zich nemen.

: 9 En ik ging henen tot den engel, zeggende tot hem: Geef mij dat boeksken. En hij zeide
tot mij: Neem dat en eet het op; en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal
het zoet zijn als honig.
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De Heere Jezus Christus zegt tot Johannes; aanvaard Mijn Woord, eet het op; voed je
daarmee want dan zul je Wijsheid spreken.
Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.
6 Want de HEERE geeft Wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. spreuken 2
4 Hij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn
geboden, en leef. 5 Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet, en wijk niet van de
redenen mijns monds. 6 Verlaat ze niet, en zij zal u behoeden; heb ze lief, en zij zal u
bewaren. 7 De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al
uw bezitting. spreuken 4

v b d = Dabash =
R b d = Dabar =
b d = Doob =
r = Resh =

Wijsheid; Vaste Spijs; Honing
Woord; Bij
Doof
Hoofd; Voorste; Begin; Eerst ( = Christus )
En zonder Christus is men doof (stom )

De bij brengt honing voort = Dabar produceert dabash =Woord brengt Wijsheid voort
Bijen zijn een beeld van Israël, aan haar is immers het Woord Gods toevertrouwd.
Zij was een priesterlijk ( bijen-)Volk, verantwoordelijk voor het verspreiden van
Zijn Woord.
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods
zijn toebetrouwd. romeinen 3
31 En het huis Israëls noemde deszelfs naam Man ( manna= het Woord dat uit de Hemel is
nedergedaald ); en het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honigkoeken.
exodus 16
De smaak van het Manna was als Honing. Het eten van het Manna doet de mensen denken
aan honing. Manna had ook geen aardse oorsprong, maar is uit de Hemel nedergedaald.
‘en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honig’
De buik staat voor het ‘oude leven’, de natuurlijke mens.
De buik houdt het oude leven in stand; de buik voedt en versterkt de oude mens.
Het Woord voedt het Nieuwe Leven in Christus.
Het Woord en Wijsheid zijn bitter voor de oude, natuurlijke mens.
Het Woord is bitter omdat Het Gods oordeel uitspreekt over de oude mens
en over de oude schepping. De oude mens, de buik wil immers niks van God weten.
Daarom is het Woord bitter van smaak voor de buik.
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:10 En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond
zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.
:11 En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en talen,
en koningen.
‘volken, en natiën, en talen, en koningen’ zijn allemaal dezelfde woorden, zijn synoniem.
Het betreft; alle landen, alle volkeren en dus iedereen.
Ieder mens die geïnteresseerd is in Gods Plan, kan bij de Waarheid komen.
Johannes pakte het Boek aan van de Engel en at het op. Gods Woord is zoet als honing, want
het spreekt over Genade, Verlossing en Zegeningen die de Heere geeft. Ook tot ons zegt de
Heere; neem en eet van Mijn Woord. Men zal eerst het Woord van God tot zich moeten
nemen, om het daarna te kunnen spreken. Dat moet Johannes dus doen want hij moet immers
nog meer profeteren. Hij zou het Plan van de Heere bekend maken zodat ieder die wil daar
kennis van kan nemen. Ook de profeet Ezechiël moet van de Heere het Boek opeten aan het
begin van zijn bediening. Hij zou moeten spreken, profeteren, en wel in het bijzonder tot
Israël. Het Woord moet nu eenmaal gepredikt worden, ongeacht of er iemand luistert.
1 Daarna zeide Hij tot mij: Mensenkind, eet, wat gij vinden zult; eet deze rol, en ga, spreek
tot het huis Israëls. 2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten.
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol,
die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid.
4 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga henen, kom tot het huis Israëls, en spreek tot hen met
Mijn woorden. ezechiël 3
De Heere Jezus Christus is het Ware Brood Gods, Hij is het Brood uit de Hemel,
Hij is het Brood des Levens. Met Hem zouden wij ons voeden. Geestelijk voedsel.
Eten is typologisch ‘deelhebben aan hetzelfde leven’, deelhebben aan hetzelfde Woord;
deelhebben aan hetzelfde Opstandingsleven. Iedereen die van Hem eet, iedereen die Zijn
Woord gelooft, zal voor Eeuwig leven; zal delen in Zijn Opstandingsleven.
15 Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want
zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE
ulieden te eten gegeven heeft. 16 Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft:
Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal
van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn. exodus 16
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun
het brood uit den hemel te eten. 32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood
uit den hemel. 33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der
wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. johannes 6
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een
gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een
gemeenschap des lichaams van Christus? 17 Want een brood is het, zo zijn wij velen een
lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. 1 korinthe 10
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Mozes zegt dat dit Brood de uitbeelding is van het Woord van God.
En de Heere Jezus zegt dat Hij het Ware Manna is; Dit Brood zal na Zijn Opstanding op aarde
nederdalen. Wanneer men dit Brood zal eten, zal men in der Eeuwigheid niet meer hongeren
en dorsten = Niet meer sterven. Het gaat over het Opstandingsleven van de Heere Jezus
Christus. Eet en drink Mij, namelijk geloof in Mij. Blijf in Mij, leef dagelijks in gemeenschap
met de Heere Jezus Christus. Eet dagelijks Mijn Manna; Mijn Woord, en geef je over aan
Mijn Woord, en aan Mijn Geest en aan Mijn Leven in je.
Neem dagelijks van het Geestelijk Voedsel, het Woord, de Heere Jezus Christus.
Amen.
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Hoofdstuk 11
: 1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide:
Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.
: 2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen
gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.
‘En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk’
Johannes werd een rietstok gegeven om de tempel en het altaar en degenen die daarin aanbidden
te gaan meten. Niet letterlijk natuurlijk, want Johannes was immers een gevangene op Patmos.
Rietstok
= een stok van riet; een rechte stok
Meet roede = duimstok; meetlat
Shebat
= fbv = stam; staf; roede
= spreekt over vruchtbaarheid, Opstanding, en voortplanting
spreekt over het Leven wat voortgebracht wordt door de Opstanding
Tellen = meten (is hetzelfde: je télt de meters) = het eigendomsrecht bepalen; het eigendom maken.
Tellen en meten doe je om te bepalen van wie iets is, zodat je het kunt vastleggen..
Meten duidt op de voltooiing van iets. Zoals het opmeten van een stuk land en het daarna bij het
kadaster vastleggen. Het is een soort handelsovereenkomst.
Binnen de Bijbelse betekenis van tellen en meten, zouden wij dit alleen aan de Heere overlaten.
Het Volk Israël werd door de Heere geteld bij de intocht en uittocht van Egypte.
Zij werd ook geteld bij de intocht van het Beloofde Land.
De Heere was er niet blij mee dat David het Volk telde; alleen de Heere is Eigenaar.
In Openbaring 21 wordt Jeruzalem met een Gouden Rietstok gemeten.
19 Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, zo heeft hij hen geteld in de woestijn van Sinaï.
numeri 1
10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David zeide tot den HEERE: Ik
heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar nu, o HEERE, neem toch de misdaad Uws
knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. 2 samuël 24
Er wordt met een bepaalde maatstaf (norm) gemeten. De norm waarmee God meet is die van geloof.
Of beter nog: van wedergeboorte. Is iemand een nieuw schepsel of niet? Alleen dátgene is wat telt
voor de Heere. De stam (stok, roede, staf ) is daar de uitbeelding van. Stok is de uitbeelding van
Opstanding en dus van Nieuw Leven; van wedergeboorte. Daarmee wordt gemeten.
De rietstok, evenals de purperen mantel, die de krijgsknechten aan de Heere Jezus gaven om Hem te
bespotten voordat Hij gekruisigd werd, zijn profetisch.
In Zijn Opstanding is Hij met Eer en Heerlijkheid gekroond en heeft Hij alle Macht en Heerschappij
verkregen. De rietstok is nu daadwerkelijk in Zijn Rechterhand.
28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;
29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in
Zijn rechter hand ; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees
gegroet, Gij Koning der Joden! 30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en
sloegen op Zijn hoofd. 31 En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden
Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen. mattheus 27
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‘Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden’
Dit is een visioen en dus hebben de tempel en altaar een overdrachtelijke betekenis.
Het is symboliek. De Tempel Gods is de Gemeente.
Wij gelovigen zijn een Volk van priesters in dienst van God.
Ook het altaar is symboliek voor de dienst aan de Heere.
Hij woont in ons, in ieder persoonlijk, maar ook in de Gemeente, als collectief.
Wij zijn die Tempel. Wij leven van onze dienst aan de Heere.
Wij dienen Hem door onze lichamen als een welbehagelijk offer aan Hem aan te bieden,
zodat Hij Zijn Werk in ons kan voleindigen. Hij wil ons tot zoonschap leiden.(Rom.8:15)
Wanneer de Gemeente voltallig is, wordt zij gemeten. Dat meten wordt gedaan op het moment
dat de Gemeente voltooid is en definitief haar Hemelse Erfenis ontvangt.
Het meten van de tempel is een beeld van de Opname van de Gemeente.
De voltooiing van Gods werk aan de Gemeente. Dan is zij compleet
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God
zij. romeinen 12
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus
Christus. 1 petrus 2
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en
huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd
zijnde, opwast tot een Heiligen Tempel in den Heere;
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een Woonstede Gods in den Geest. efeze 2
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan
God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 1 korinthe 6
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der
bediening, tot opbouwing des Lichaams van Christus; 13 Totdat wij allen zullen komen tot de
enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot Eén Volkomen Man, tot de mate van
de grootte der Volheid van Christus; efeze 4
Degenen die in de Tempel aan het Altaar aanbidden, zijn de leden van Zijn Lichaam.
Gebed is veel meer dan dat wij er gewoonlijk onder verstaan.
Gebed, aanbidding, is een woord ter aanduiding van de dienst aan God.
Onze dienst aan God heet aanbidding.
Wij dienen God, bieden Hem iets aan; wij geven ons leven aan Hem.
Dat is aanbidding; Hem Eer geven door Hem te dienen. Onszelf vernederen.
Onze handen geopend opheffen naar Hem; ‘hier ben ik Heere, Uw Wil geschiede’.
Dat is bidden.
6 En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods
Hem aanbidden. hebreeën 1
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De Tabernakel is een eenvoudige vorm van de Tempel.
Rondom de Tabernakel is het Voorhof; het is een besloten ruimte.
Je moet eerst door het Voorhof voordat je de Tempel binnen komt.
De Tempel ligt hoger dan het Voorhof.

‘En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet’
Waarom wordt de Tempel wél gemeten en de Voorhof niet?
Meten gaat over eigendomsrecht en over voltooiing.
De meet roede gaat over Opstanding en vruchtbaarheid; gaat over wedergeboorte.
De Tempel is de Gemeente, een geestelijke Tempel.
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Het Voorhof is een beeld van Israël; van het Joodse volk, uitgedrukt in de stad Jeruzalem,
Jeruzalem wordt niet gemeten want zij is nog niet voltooid; het Joodse Volk is nog niet
wedergeboren, is nog onvruchtbaar. Het Joodse Volk heeft zich nog niet bekeerd.
Jeruzalem, ‘het voorhof’, zal gemeten worden aan het einde van de 70e jaarweek van Daniël.
Dan is uiteraard dezelfde norm van toepassing. Wie hoort er bij? Wie gaat het Koninkrijk binnen?
Degenen die wedergeboren zijn, die deel hebben aan het Opstandingsleven van Christus
‘want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig
maanden’
Het Voorhof is aan de heidenen gegeven.
Zij zullen de heilige stad 42 maanden vertreden (= onderdrukken, vertrappen).
Dit gaat over Jeruzalem, Judea, de Joodse Staat Israël.
Voorhof is symboliek voor de heilige stad; Jeruzalem.
42 maanden x 30 dagen = 1.260 dagen, 1.260 dagen : 360 dagen = 3 ½ jaar
In vers 8 wordt Jeruzalem de ‘grote stad’ genoemd.
Zij wordt daar vergeleken met Sódoma en Egypte, ‘alwaar ook onze Heere gekruist is’.
Sodom en Egypte staan voor alles van de wereld en de god dezer eeuw, de Satan.
Er kwam een oordeel over zowel Sodom als Egypte vanwege goddeloosheid.
Jeruzalem staat een zelfde lot te wachten.
Ook Jeruzalem staat voor goddeloosheid en zal geoordeeld worden.
Deze 42 maanden gaan over de eerste helft van de 70e jaarweek van Daniël,
meteen na de Opname van de Gemeente. Bij de Opname van de Gemeente, het meten van de
tempel, zijn opeens alle gelovigen (wedergeboren mensen) van de aarde weg.
De Heere heeft beloofd dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn van het Volk Israël; dat er
überhaupt altijd een gelovig overblijfsel op aarde zal zijn.
2 Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot
voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israël.
3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig
geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;
4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van
Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en door den
Geest der uitbranding. jesaja 4
25 Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet
bemind was, Mijn beminde. 26 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt
Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. 27 En Jesaja roept
over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel
behouden worden. 28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de
Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.( want wat Hij gesproken heeft, zal Hij doen op
aarde,onvoorwaardelijk en onverkort ) 29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere
Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk
gemaakt geweest. romeinen 9
Maar wie moeten het Woord Gods dan prediken als alle gelovigen zijn weggenomen ?
Waardoor moet het Joodse volk dan tot geloof komen?
Wie of waar is dan het door God beloofde gelovig overblijfsel in die dagen ?
Zodra de Gemeente weg is, stuurt de Heere twee getuigen;
Dat is meteen aan het begin van de 70e week van Daniël.
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: 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig
dagen, met zakken bekleed.
: 4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan.
In die 42 maanden zal de Heere Zijn twee getuigen geven, die zullen 1260 dagen profeteren.
42 maanden = 1.260 dagen = 3 ½ jaar
Bij het woord van twee of drie getuigen zal alle Woord bestaan.
Je moet er minstens twee hebben. De derde Getuige is de Heere Zelf;
Hij is de Ware Getrouwe Getuige. (Op.1:5)
1 Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle Woord
bestaan. 2 korinthe 13
Het zich bekleden met zakken

= De uitbeelding van rouw, verdriet en spijt
= Uitbeelding van de vormeloosheid, en daarmee van de
leegheid, de krachteloosheid, en de onvruchtbaarheid
van de mens.
= Uitbeelding van het feit, dat de positie, en de heerlijkheid
van die mens is weggenomen;
En is daarmee de uitbeelding van de dood van de mens.
De mens is slechts stof en keert tot stof weder.
Zak = Shaq = qv = 100.300 = 400
Kruis = Taph = t
= 400
Zowel het kruis (400), als die zak, zijn dus de uitbeelding
van het einde van alle zienlijke, stoffelijke dingen.

Een kandelaar is een lichtdrager. Een kandelaar verspreidt licht.
Licht is Leven. ( Joh.1:4 ) De Heere Jezus Christus is het Ware Licht.
De twee getuigen hebben de verantwoordelijkheid om Licht en Woord des Geestes te verspreiden.
Evangeliseren op straat mag ook nu niet in Jeruzalem, toch zullen zij dan hun gang gaan.
De twee getuigen zullen de komst van het Koninkrijk op aarde prediken met de oproep
tot bekering en de waarschuwing voor het komende oordeel.
Degenen die hierdoor tot geloof komen, wordt geadviseerd uit Jeruzalem te vertrekken en te
vluchten naar Petra. Tot vlak voor het einde van de 1e helft van de 70e jaarweek is dit mogelijk.
‘Dezen zijn de twee olijfbomen’
De Olijfboom is de uitbeelding van de Bron van Eeuwig Leven;
een beeld van de Heere Jezus Christus. Daarom gaan olijfbomen niet dood door ouderdom.
Ze kunnen wel worden aangetast of beschadigd maar de olijfboom heeft een sterk herstellend
vermogen. Er zijn nu nog olijfbomen die er al stonden op de dag van de Hemelvaart van de Heere
Jezus Christus. Deze zullen er straks, bij Zijn Wederkomst, nog steeds staan.
Het product van de Olijfboom is de Olijfolie, type van de Heilige Geest, type van Eeuwig Leven.
De Olijfboom verwijst naar de verantwoordelijkheid die het Volk Israël, straks na haar
wedergeboorte, weer zal hebben. Dan zal zij gedurende 33 jaar het Woord Gods prediken.
Zij zal dan getuigen van het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus.
‘Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde staan’
Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.
Zacharia 4
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Dit vers uit Zacharia wordt hier in Openbaring aangehaald.
De twee olijftakken, de twee olijfbomen, worden twee getuigen genoemd.
Een olijfboom is een beeld van de getuige en daarom ook een beeld van priesterschap, want de
priester is degene die verantwoordelijk is voor het bewaren en voortbrengen van het Woord, de
Getuigenis Gods. De Heere Jezus Christus is de Trouwe, Ware Getuige; Hogepriester naar de
ordening van Melchizédek.
In de Bijbel vinden wij profetieën over de Verborgenheid, die van toepassing zijn op onze
tegenwoordige tijd maar die tegelijk ook van toepassing zijn op de dagen waarin het Koninkrijk
geopenbaard wordt. Uitspraken over onze tegenwoordige Bedeling in het Oude Testament zijn
gewoonlijk ook uitspraken over de dagen van Israël en de bekering van Israël en de Wederkomst
van Christus. De profetieën over de eerste komst van Christus hebben op andere wijze ook een
toepassing op de Wederkomst van Christus.
Veel van die profetieën hebben zelfs in beide gevallen een vervulling.
Profetieën over de twee getuigen hebben in de eerste plaats van doen met onze tegenwoordige tijd,
want de twee getuigen zijn een beeld van de Gemeente van vandaag.
Letterlijk waren er in de eerste komst van Christus ook twee getuigen; namelijk Johannes de Doper
en de Heere Jezus. Straks, als de Heere wederkomt, zullen er wéér twee getuigen zijn.
Dat zijn die twee uit Openbaring 11.
1 En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn
slaap opgewekt wordt.(Elke keer als een profeet in slaap valt op het moment dat hij een visioen
moet krijgen, dan gaat het over onze tegenwoordige Bedeling, waarin God een werk doet in het
verborgene) 2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden
kandelaar , en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen
hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; 3 En twee olijfbomen daarnevens,
een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.( In Openbaring 1 wordt
gesproken over zeven kandelaren, 7 lampen als een beeld van de Gemeente. Hier zie je ook zoiets:
een kandelaar met daarop 7 lampen, die via leidingen verbonden zijn met het oliekruikje of
kruikjes. De kruiken zijn weer verbonden met de twee olijfbomen ernaast. Het idee is dat die olie
voor die lampen uit de olijfbomen rechtstreeks in een verzamelvat (kruik) komt. Vanuit die kruik
gaat de olie naar de lampen. Bij het hele proces is geen mensenhand betrokken. Het gebeurt
gewoon.) 4 En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: Mijn Heere!
wat zijn deze dingen? 5 Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij
niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere! 6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij,
zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door
geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.( Zerubbabel
was de erfgenaam van de troon van David en daarmee de voorvader van de Heere Jezus. Dit Woord
is over het hoofd van Zerubbabel tot de Messias, de Gezalfde. Dat gebeurt door onzienlijke kracht,
door ‘Mijn Geest’. Het gaat over Gods werk in onze Bedeling en dat gebeurt niet door kracht en
geweld, maar door de onzienlijke Kracht Gods; de Geest Gods. Dat beeld van olijfbomen, dat
kruikje en die lampen, is een beeld van het tegenwoordige werk Gods. God doet Zijn werk door
Christus. De Heere zou Zijn Werk doen door ons. Hij zou Zijn Gemeente bouwen. Hij zou ons
gebruiken tot Zijn eer en tot Zijn dienst. De twee olijfbomen stellen in de eerste plaats de Gemeente
voor ) 7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak
veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!
( Het gaat hier over de overwinning op het koninkrijk van Babel en eigenlijk op het koninkrijk van
de duivel, want satan is de koning van Babel. Dat gaat dus over overheden en machten in de
tegenwoordige tijd, waarover Christus en met Hem de Gemeente de Overwinnaar is. Wij hebben in
onze dagen de overwinning op deze macht, uitgedrukt in het vlak worden van de berg. De
Hoofdsteen is de top van het Bouwwerk; die Hoofdsteen is Christus )
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8 Het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij, zeggende:
9 De handen van Zerubbabel ( de Heere Jezus ) hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het
ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.( de
Heere Jezus heeft dit Huis gegrondvest. In de dagen van Zacharia werd de tempel gebouwd, na de
terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Die bouw is een uitbeelding van de Bouw van de
Gemeente in onze tegenwoordige tijd. De Heere Jezus zei:’Ik zal Mijn Gemeente bouwen’.
Zijn Handen hebben dit Huis gegrondvest en Zijn Handen zullen het ook voleinden. Het begin en
het einde is het Werk des Heeren. Niet door kracht, noch door geweld, maar door de Geest van God
zou dit Huis gebouwd worden.) 10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die
zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de
ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken. 11 Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem:
Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars, en aan zijn linkerzijde? 12 En
andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de
twee gouden (beeld van Eeuwig Leven) kruiken zijn, die goud van zich gieten? 13 En Hij sprak tot
mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!14 Toen zeide Hij: Deze
zijn de twee olietakken ( ‘gezalfden’ staat in latere vertalingen ), welke voor den Heere der ganse
aarde staan. Zacharia 4
Op het embleem van de Joodse natie staat de zevenarmige kandelaar afgebeeld tussen twee
olijftakken
In Numeri 11 wordt al gesproken van deze twee getuigen; Eldad en Medad.
Eldad = Gods Liefde; God is Liefde
Medad = Wil geliefd worden; vanwege (op grond van) Zijn Liefde
Er zijn oudsten in Israel en daar moeten er 70 worden uitgekozen die tot de raad van oudsten zullen
gaan behoren om Mozes te helpen bij zijn dienstwerk. Zij droegen mede verantwoordelijkheid.
24 En Mozes ging uit, en sprak de woorden des HEEREN tot het volk; en hij verzamelde zeventig
mannen uit de oudsten des volks, en stelde hen rondom de tent.( = Tabernakel ) 25 Toen kwam
de HEERE af in de Wolk ( Hemelvaart, bij Wederkomst, bij Opname der Gemeente en bij de twee
getuigen ), en sprak tot hem, en afzonderende van den Geest, die op hem was, legde Hem
( = de Geest ) op de zeventig mannen, die oudsten; ( deze 70 zijn eerstelingen uit het Volk, wat
positie betreft, en worden er boven geplaatst en krijgen deel aan de Heerlijkheid van Mozes.
typologisch staat Mozes voor de Heere Jezus Christus en de 70 staan voor Zijn Lichaam, de
Gemeente; wij hebben de Geest van Christus ontvangen ) en het geschiedde, als de Geest op hen
rustte, dat zij profeteerden,( gebeurt vanaf Pinksterdag ) maar daarna niet meer.( profeten waren
er in de eerste generatie en daarna niet meer; zij krijgen hun opdrachten rechtstreeks van de Heere )
26 Maar twee mannen ( typologisch Mozes en Elia ) waren in het leger overgebleven; des enen
naam was Eldad, en des anderen naam Medad; en die Geest rustte op hen (want zij waren onder de
aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren), en zij profeteerden in het leger.
27 Toen liep een jongen heen, en boodschapte aan Mozes, en zeide: Eldad en Medad profeteren in
het leger.28 En Jozua de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen,
antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes, verbied hun! 29 Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor
mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest
over hen gave! ( was iedereen in het Volk maar een profeet die Heere Zijn Geest gaf ) numeri 11

: 5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden
verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden.
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‘een vuur zal uit hun mond uitgaan’
Het Woord van God komt uit de mond van de twee getuigen.
Het Vuur is de Heilige Geest Die spreekt door hun mond.
Het Woord is Levend en Krachtig.
De twee getuigen kunnen gebruik maken van de Kracht van het Woord. Letterlijk.
Ze kunnen hun tegenstanders vernietigen door hun Woord.
Ze zijn dus onschendbaar tijdens de dagen van hun bediening (3 ½ jaar, 42 maanden, 1.260 dagen).
Net zo onschendbaar als later de 144.000 getuigen.
24 Want de HEERE, uw God, is een verterend Vuur, een ijverig God. deuteronomium 4
10 Toen zeide Mozes tot den HEERE: Och Heere! ik ben geen man wel ter tale, noch van gisteren,
noch van eergisteren, noch van toen af, toen Gij tot Uw knecht gesproken hebt; want ik ben zwaar
van mond, en zwaar van tong. 11 En de HEERE zeide tot hem: Wie heeft den mens
den mond gemaakt, of wie heeft den stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben Ik het
niet, de HEERE? 12 En nu ga henen, en Ik zal met uw mond zijn, en zal u leren, wat
gij spreken zult.exodus 4
15 Want Ik zal u mond en Wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch
wederstaan allen, die zich tegen u zetten. lukas 21

: 6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner
profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te
slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.
Uit de omschrijving kun je lezen dat het gaat om Mozes en Elia.
Elia had de macht om de Hemel te sluiten en Mozes staat bekend om de plagen in Egypte.
Als alle Nieuw- Testamentische gelovigen van de aarde zijn weggenomen, door de Opname van de
Gemeente, zendt God twee Oud- Testamentische gelovigen naar Jeruzalem om aan hen het Woord
Gods te prediken. Zij zullen in hun aardse lichamen terugkomen.
1 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de
HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn
zal, tenzij dan naar mijn woord! 1 koningen 17
19 Verder zeide de HEERE tot Mozes: zeg tot Aäron: Neem uw staf, en steek uw hand uit over de
wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren, en over hun poelen, en over alle
vergadering hunner wateren, dat zij bloed worden; en er zij bloed in het ganse Egypteland, beide
in houten en in stenen vaten.20 Mozes nu en Aäron deden alzo, gelijk de HEERE geboden had;
en hij hief den staf op, en sloeg het water, dat in de rivier was, voor de ogen van Farao, en voor de
ogen van zijn knechten; en al het water in de rivier werd in bloed veranderd. exodus 7
In Het Oude Testament staat niet vernoemd dat de Hemel gesloten werd voor 3 ½ jaar maar in het
Nieuwe Testament staat heel duidelijk, op twee plaatsen, dat het voor een periode was van 3 ½ jaar.
24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland.
25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, toen
de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het
gehele land.lukas 4
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17 Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou
regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. jakobus 5
Mozes en Elia behoren dus alsnog tot de Gemeente en als vertegenwoordigers van de Gemeente
doen zij wat de Gemeente ook nu zou doen: het Evangelie prediken aan het Joodse volk.
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val
is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen,
hoeveel te meer hun volheid! 13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel
ben; ik maak mijn bediening heerlijk; 14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken,
en enigen uit hen behouden mocht.
-30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu
barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu
ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid
verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen
zou barmhartig zijn. romeinen 11
Zowel Mozes als Elia zijn in het Oude Testament op merkwaardige wijze van het toneel verdwenen.
Mozes stierf en daarna is men uitgebreid gaan zoeken naar zijn graf maar men vond het niet.
En in de brief van Judas staat dat Michaël zich meester gemaakt heeft van het lichaam van Mozes.
Waarom staat er niet bij, maar het enige wat je kunt bedenken is dat Mozes dat lichaam ooit nog
eens nodig zal hebben en daarom werd zijn graf niet gevonden.
Het lichaam was er niet; De Heere had Zich er over ontfermd.
5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN
mond. 6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-peor; en niemand
heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag. deuteronomium 34
9 Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van
Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe
u! Judas
Van Elia lezen we helemaal niet dat hij stierf. Hij werd door een vurige wagen, met vurige paarden,
van de aarde weggenomen. Ook Elia werd uitgebreid gezocht en niet gevonden.
9 Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal,
eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!
10 En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u
weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden.
11 En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met
vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten
hemel. 12 En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren! En
hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. 13 Hij hief ook
Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan den oever van de
Jordaan. 14 En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en
zeide: Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd
herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door. 15 Als nu de kinderen der profeten, die
tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij
kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde.
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16 En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch
heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en op
een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet. 17 Maar zij
hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig mannen, die drie
dagen zochten, doch hem niet vonden. 18 Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho
gebleven was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot ulieden niet gezegd: Gaat niet? 2 koningen 2
Zowel Mozes als Elia worden gezien in de Verheerlijking op de berg.
De Verheerlijkte Heere met Elia en Mozes, geven uitdrukking aan de Gemeente.
De berg is een type van het Koninkrijk der Hemelen.
Mozes was uit Levi en Elia zeer waarschijnlijk ook uit Levi. Zij waren niet uit Juda
Ze zijn met zijn tweeën; een type van de Gemeente.
Als er twee mannen genoemd worden in de Bijbel is het eigenlijk altijd een verwijzing
naar de Gemeente, naar deze Bedeling. Twee omdat het verwijst naar het dubbel deel van de
Gemeente van Eerstgeborenen. De eerstgeborene krijgt een dubbel deel van de erfenis.
Twee omdat het verwijst naar een Hemelse en een Aardse kant.
1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen
op een hogen berg alleen. 2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk
gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.
3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.
4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons
hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.
5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de
wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.
7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.
8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. mattheus 17

: 7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt,
hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
: 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk
genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
Na 1.260 dagen prediken worden Mozes en Elia gedood in Jeruzalem door ‘het beest uit de
afgrond’. De twee getuigen zijn klaar zijn met het geven van hun getuigenis.
We zitten nu op de helft van de 70e jaarweek. Hierna begint de grote verdrukking over Israël.
Het beest wordt hier voor de eerste keer genoemd. Het verwijst terug naar Daniël 7.
Daniël krijgt een profetie over 4 verschillende dieren die elk een heidens wereldrijk voorstellen.
Daniël leert dat het laatste wereldrijk geregeerd zal worden vanuit Babel.
De koning van Babel is, sinds Jesaja 14, de duivel zelf, die uit de Hemel gevallen was.
‘En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad’
straat= breedte= plein.
De grote stad waar de Heere gekruist is, is Jeruzalem.
Daar waar de profeten werden vervolgd en gedood. Nu dus voor de laatste keer;
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Mozes en Elia worden gedood, na 3 ½ jaar, aan het eind van hun bediening.
Zij waren een soort ‘noodoplossing’; het gat moest opgevuld worden tussen onze Bedeling en de
volgende. De Belofte is immers dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn.
Na hun prediking zullen er mensen tot geloof zijn gekomen.
De dode lichamen van Mozes en Elia zullen op het plein liggen.
Het ( Tempel-) plein waar straks ook het beeld van het beest zal komen te staan.
37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. mattheus 23
‘die geestelijk (= overdrachtelijk) genoemd wordt Sodoma en Egypte,
alwaar ook onze Heere gekruist is’
Jeruzalem wordt vergeleken met Sodom en Egypte. Dit geldt ook voor onze tegenwoordige tijd.
Sodom en Egypte staan voor de goddeloosheid., staan voor alles van de wereld.
Het oordeel over Sodom is een voorafschaduwing van het komende oordeel over Jeruzalem.
Dat geldt ook voor het oordeel over Egypte.
De uittocht uit Egypte, waarbij Farao en zijn legers omkwamen en het grote Egyptische rijk ten
onder ging, is een uitbeelding van het oordeel dat over heel de Schepping zal komen.
Beginnende bij Jeruzalem. Vandaar dat het hier genoemd wordt.
Jeruzalem zal aan dit oordeel niet ontkomen.
De Heere heeft beloofd het verstrooide Israël terug te verzamelen.
Hij zal Zich weer met haar bemoeien na het aanroepen van de Naam des Heren.
Daarvóór zal Hij haar zelfs van Zijn aangezicht wegdoen. Dat betekent dat de huidige ongelovige
Joodse staat en dus ook het huidige Jeruzalem, dat Sodom genoemd wordt ( in Jesaja 1 en in
Openbaring 11), verwoest zal worden.
De Heere is daar niet en wil er ook niets mee te maken hebben.
Hij zal wederkomen in Israël om Zijn Beloften te vervullen. Hij zal dan de ongerechtigheden, het
ongeloof verwijderen. In de praktijk betekent dit, dat er geen mens in het land overblijft en dat er
van Jeruzalem ook geen steen op de andere gelaten wordt.
24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den
hemel. 25 En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het
gewas des lands genesis 19
9 Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom
zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. 10 Hoort des HEEREN
woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra!
-21 Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde
daarin, maar nu doodslagers. 22 Uw zilver is geworden tot schuim; uw wijn is vermengd met water.
jesaja 1
26 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon
des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot
den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen.
28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij
verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging,
regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. 30 Even alzo zal het zijn in den
dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. lukas 17
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: 9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien
drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd
worden.
Alleen in het Boek Daniël komen zulke 4-voudige opsommingen voor.
Mensen uit volken, geslachten, talen en natiën zijn verschillende woorden voor ‘de volkeren’;
de gehele wereldbevolking. De ogen zullen gericht zijn op wat daar aan de hand is.
De dode lichamen van Mozes en Elia blijven 3 ½ dag in de stad Jeruzalem liggen.
Als een soort trofee na ‘overwinning’ op deze getuigen.
Het nieuws zal zich razendsnel over de gehele wereld verspreiden ( denk aan internet en alle
massamedia ). En alle heidense volkeren zullen zich verheugen over dit nieuws; er zal grote
vreugde zijn over hun dood. Maar die vreugde vergaat als de Heere de twee getuigen na 3 ½ dag
weer doet opstaan en hen zichtbaar voor hun vijanden ten Hemel laat varen in een Wolk
( wolk= water=Woord van God; typologisch ‘de Gemeente, Zijn Lichaam ‘).
Direct hierna komt een grote aardbeving waarbij een tiende van Jeruzalem verwoest wordt en 7.000
mensen daardoor zullen omkomen.

:10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en
zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen,
gepijnigd hadden.
:11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij
stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.
Eindelijk is men van het Christelijk Getuigenis van die twee lastige mensen verlost.
Maar na 3 ½ dag staan hun lijken op.
God zal hen doen opstaan; en zij staan dan ook op hun voeten.
Zij staan in de Vrijheid van het Opstandingsleven.
De ongelovigen hebben te vroeg gejuigd.
Het veroorzaakt grote vrees bij degenen die dit hele gebeuren hebben kunnen aanschouwen.
‘en zij stonden op hun voeten’
staan op = Opstanding
5 En nu, wat heb Ik hier te doen? spreekt de HEERE, dewijl Mijn volk om niet weggenomen is, en
degenen die over hetzelve heersen, het doen huilen, spreekt de HEERE, en Mijn Naam geduriglijk
den gansen dag gelasterd wordt; 6 Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in dien dag
kennen, dat Ik het Zelf ben, Die spreekt: Zie, hier ben Ik 7 Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede
boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion (= de stad
Jeruzalem, het land Juda en het volk Israël als geheel) zegt: Uw God is Koning. jesaja 52
13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem
geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is:
Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die Vrede verkondigen, dergenen, die het Goede
verkondigen! romeinen 10
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:12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij
voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.
Een grote Stem = het Woord van God.
Komt herwaart s= kom hierheen = kom naar de Overzijde.
Zij varen zichtbaar, demonstratief, op naar de Hemel, in de Wolk waarin ook de Heere is
verdwenen. De twee voormalig Oud Testamentische gelovigen, worden als laatste
toegevoegd aan de Gemeente. Hun missie is hiermee dus nog niet afgelopen.
De prediking van het Evangelie door Mozes en Elia heeft resultaat gehad;
er is weer een gelovig overblijfsel aan wie het Woord is toevertrouwd.
Zo kan Israël alsnog tot bekering komen.
‘en hun vijanden aanschouwden hen’
Als het goed is, zijn hun vrienden reeds pijlsnel op weg naar Petra !
Dit is de allerlaatste kans om de Joodse Staat te ontvluchten.
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in Judea
zijn, vlieden op de bergen; 17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. 19 Maar wee den
bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! 20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des
winters, noch op een sabbat. 21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest
van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden,
geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en
wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd! mattheus 24
Mozes en Elia zullen ook een Teken zijn voor het Joodse Volk.
Een deel gelooft dat eerst Elia terug zal komen voordat de Heere komt.
Een ander deel gelooft dat eerst Mozes terug zal komen voor de komst van de Heere.
Beide partijen zouden dit teken kunnen herkennen.
15 Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God,
verwekken; naar Hem zult gij horen; 16 Naar alles, wat gij van den HEERE, uw God, aan Horeb,
ten dage der verzameling, geëist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te horen de stem des
HEEREN, mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve.
17 Toen zeide de HEERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben. 18 Een Profeet zal Ik hun
verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en
Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. deuteronomium 18
1 Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn
tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij
lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. maleachi 3
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN
komen zal. 6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen
tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. maleachi 4
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9 En als zij van den berg afkwamen, gebood Hij hun, dat zij niemand verhalen zouden, hetgeen zij
gezien hadden, dan wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn.
10 En zij behielden dit woord bij zichzelven, vragende onder elkander, wat het was, uit de doden
opstaan. 11 En zij vraagden Hem, zeggende: Waarom zeggen de Schriftgeleerden, dat Elias eerst
komen moet? 12 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder
oprichten; en het zal geschieden, gelijk geschreven is van den Zoon des mensen, dat Hij veel lijden
zal en veracht worden. 13 Maar Ik zeg u, dat ook Elias gekomen is, en zij hebben hem gedaan al
wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is. marcus 9
De Heere Jezus zegt dat Elia en Johannes de Doper en de Heere Jezus,
slechts Voorlopers zijn van Christus Jezus de Heere.
De Ware Profeet en Priester.
En bij de lichamelijk Wederkomst van de Heere Jezus Christus op aarde, zullen er dus
weer 2 voorlopers voor Hem uitgaan, namelijk Mozes en Elia.

:13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen,
en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn
zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.
Israël ligt op een breukvlak.
De breuklijn Egypte-Israël-Libanon-Syrië
Er worden in Israël regelmatig landelijke aardbevingsoefeningen gehouden.
Tijdens die oefeningen neemt het Israëlische leger ook tijdelijk de tv- en radio-uitzendingen over en
verzend nood sms-berichten naar de mobiele telefoons van burgers met instructies wat men tijdens
de 'aardbeving' moet doen. Aan het einde van de 70e jaarweek zal een enorme aardbeving de
Olijfberg scheuren. Daar helpt geen leger of sms bericht bij.
‘de God des hemels’
is een term die in Daniël hoofdstuk 2 vier keer gebruikt wordt;
Schrift met Schrift vergelijken blijft de beste studie methode.
In diezelfde ure = op het moment dat Mozes en Elia ten Hemel varen.
overigen
= het gelovig overblijfsel
zeer bevreesd = groot ontzag
hebben den God des Hemels Heerlijkheid gegeven = hebben in geloof Zijn Naam aangeroepen
Jeruzalem wordt in dit hoofdstuk niet met name genoemd.
Maar wordt genoemd; heilige stad, grote stad, stad waar de Heere gekruist is.
De naam Jeruzalem betekent = ( onder-) wijs, richting aangeven, aanwijzen, van Vrede
Van Jeruzalem zal de Wet ( = onderwijs ) uitgaan.
Maar deze naam is nu nog niet van toepassing. Vandaar dat deze ook niet genoemd wordt.
Eerst wordt het onderwijs daar gebracht en pas dan, na bekering, zal de stad haar naam recht doen.
2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des
HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn
paden wandelen; want uit Sion zal de Wet ( = onderwijs ) uitgaan, en des HEEREN Woord uit
Jeruzalem. micha 4
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Na 3 ½ jaar prediking van de twee getuigen, op het moment dat zij ten Hemel opvaren,
is er een aardbeving. De aardbeving verwoest een deel van Jeruzalem en er vallen daarbij 7.000
doden. Dit is een verwijzing naar het komende oordeel. Het is een uitbeelding van wat er staat te
gebeuren. De werkelijk totale verwoesting waarbij iedereen gedood zal worden, zal nog 3 ½ jaar
later plaatsvinden, aan het einde van de 70e jaarweek van Daniël.
Door de prediking en de tekenen is er nu, in het midden van de 70e jaarweek, een gelovig
overblijfsel dat op aanraden van de twee getuigen zal vluchten naar Petra.
Ook aan het einde van de 70e jaarweek zal er een gelovig overblijfsel zijn.
Deze ‘overgeblevenen’ zullen uit Jeruzalem ontkomen omdat de Heere dan Zijn Voeten gezet heeft
op de Olijfberg en deze laat scheuren zodat voor de gelovigen een vluchtroute naar Petra ontstaat.
Ze ontkomen omdat ze in geloof de Naam des Heeren hebben aangeroepen.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke
dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen,
zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de
HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. joël 2

:14 Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.
Vanaf dit vers wordt de draad weer opgepakt van hoofdstuk 9.
We gaan van het midden van de 70e jaarweek weer terug naar het einde van de 33 jaar grote
Verdrukking over de Volkeren. Hoofdstuk 10 en 11 zijn een intermezzo.
In hoofdstuk 9 hebben we gelezen dat de laatste drie bazuinen omschreven werden als drie
weeën. Deze volgen elkaar in snel tempo op.
Als de laatste bazuin, fiool is leeggegoten, volgt het 1.000-jarig geopenbaard Koninkrijk van de
Heere Jezus Christus en dat is tevens het einde van de Bedeling der Verborgenheid.
Tussen de zesde en zevende bazuin zit een soort onderbreking, daarin wordt, naar oud gebruik,
in het verhaal nog even teruggegrepen naar het begin.
Dat is in hoofdstuk 10 en dan vanaf hoofdstuk 11: 15 heeft de zevende en laatste engel gebazuind.
Het einde van de 3 ½ jaar verdrukking over Israël is een heel ander moment dan het einde van de
Bedeling der Verborgenheid, het einde van de 33 jaar grote verdrukking over de volkeren.
De grote verdrukking over het Joodse Volk duurt geen 33 jaar maar is verkort tot 3 ½ jaar.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld
tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkortworden. mattheus 24
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:15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel,
zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus,
en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
De zes bazuinen, danwel de zes fiolen, zijn de oordelen van God.
‘De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus’ (= Gezalfde )
Met het bazuinen van de laatste bazuin is Psalm 2 vervuld.
In deze Psalm staat dat de volkeren zich niet willen onderwerpen aan de Heere.
Maar uiteindelijk, aan het einde van de 33 jaar, zal dit toch gebeuren.
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De koningen der aarde stellen
zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE,
en tegen Zijn Gezalfde, ( = de Christus )zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 7 Ik zal van het
besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een
pottenbakkersvat. 10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der
aarde! 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 12 Kust den Zoon, opdat Hij niet
toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.
Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. psalm 2
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Aan het einde van de grote Verdrukking over de volkeren, is het Koninkrijk van Christus definitief
gevestigd. Niet alleen voor de Joden, maar voor heel Israël en de overige volkeren.
Daarom staat er ook de koninkrijken der wereld.
‘Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid’
Het Koninkrijk is definitief, is voor eeuwig en altijd. Niet alleen voor die 1.000 jaar;
dat is enkel de periode waarin de Satan voor 1.000 jaar gebonden zal zijn.
In alle eeuwigheid = ‘universeel’; zonder grenzen, zowel in Hemel als op aarde, heelal.
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn
verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. jeremia 10
16 De HEERE is Koning eeuwiglijk en altoos; de heidenen zijn vergaan uit Zijn land.
17 HEERE! Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal
opmerken; 18 Om den wees en verdrukte recht te doen; opdat een mens van de aarde niet meer
voortvare geweld te bedrijven. psalm 10
14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en
tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en
Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. daniël 7
13 Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle
geslacht en geslacht.psalm 145
De 24 ouderlingen staan voor de Gemeente en werden geïntroduceerd in hoofdstuk 4;
dat was nog voordat de Boekrol geopend werd en de 7 zegelen verbroken zouden worden.

:16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun
aangezichten, en aanbaden God,
10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden
Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:
11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle
dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. openbaring 4
14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder,
en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid. openbaring 5
4 En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op
den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! 5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft
onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot! openbaring 19
De aanbidding van God door de Gemeente, door de 24 ouderlingen.
De Gemeente is ter Verheerlijking van de Heere Jezus Christus.
De Gemeente is het Loon, de Erfenis, de Heerlijkheid die de Heere ontvangen heeft van de Vader na
Zijn Volbrachte Dienstwerk. De Gemeente is heilig; bekwaam gemaakt tot dienstwerk voor de
Heere. De Heere Jezus Christus offreert op Zijn Beurt de Gemeente aan de Vader als
dank voor Zijn Opstanding uit de dood.
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14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. 16 Och, HEERE! zekerlijk ik
ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt.
17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.
18 Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!
psalm 116
18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op mij.
19 Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad.
20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.
21 Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds.
22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen.
psalm 22

:17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij
Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
‘dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst’
Vanaf Zijn Opstanding is de Heere met Eer en Heerlijkheid gekroond.
Hij is gezeten aan de Rechterhand der Majesteit in de hoogste Hemelen.
De Heere heeft 2.000 jaar geen aanspraak gemaakt op Zijn Koninkrijk op aarde.
Hij was lankmoedig, niet willende dat er iemand verloren zou gaan.
Maar nu bij Zijn Wederkomst heeft Hij aanspraak gemaakt op Zijn grote Kracht.
Het oordeel over en verwijderen van de onrechtmatigheden.
Hij heeft na Zijn Verborgenheid opgeëist waar Hij sinds Zijn Opstanding al Recht op heeft;
aanbidding van de gehele Schepping, Uw Wil zal geschieden zowel in de Hemel als op aarde.
Zijn Koninkrijk is begonnen; het moment van definitief Koningschap van de Heere Jezus Christus
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op
aarde. mattheus 28
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; johannes 5

:18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om
geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den
heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven
degenen, die de aarde verdierven.
Ook dit vers wijst terug naar Psalm 2; de volken waren in opstand tegen God en Zijn Gezalfde.

18

‘en de tijd der doden, om geoordeeld te worden en (= namelijk ) om het loon te geven Uw
dienstknechten’
de tijd = de datum waarop dit zal geschieden is een vastgestelde tijd.
De Heere houdt Zich aan een vastgesteld schema. ( ‘Hij vertraagt’, niet zegt Petrus )
Er zal nu recht gedaan worden aan degenen die gedood zijn om het Getuigenis dat zij hadden.Zij
zullen Loon ontvangen en het Koninkrijk alsnog binnengaan.
Dit is het moment uit Mattheus 25 waarop de volkeren verzameld worden en van elkaar gescheiden
worden. De bokken naar links, naar de duisternis, weg van de aarde.
De schapen worden verwelkomd door de Herder en gaan het Koninkrijk binnen
Oordelen is “recht doen’. Oordelen hoeft niet persé negatief te zijn.
Om het Loon te geven = oordelen
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood
waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en
wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een
kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn,
die gedood zouden worden, gelijk als zij. openbaring 6
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest,
en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun
voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
openbaring 20
‘en om te verderven degenen, die de aarde verdierven’
De ondergang van het anti- Christelijke Rijk.
Alle overgebleven ongelovigen worden gedood en daardoor van de aarde weggenomen.
Dit vind je terug in Mattheus 24.
40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten
worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen weggenomen,
en de andere zal verlaten gelaten worden mattheus 24

:19 En de Tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in
Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote
hagel.
Mozes moest van de Heere een voorbeeld maken naar hetgeen hij gezien had na ‘een kijkje
in de Hemel’. Hij heeft daar de Gemeente gezien; hij heeft Nieuw Testamentische Waarheden
gezien. Hij zag de Gemeente en heeft naar aanleiding daarvan de Tabernakel gemaakt.
In die Tabernakel stond de Ark des Verbonds In de Ark Zijns Verbonds lagen de twee stenen
Tafelen, het Woord Gods. De Tabernakel met daarin de Ark des Verbonds is een uitbeelding van
Christus en de Gemeente. De Gemeente is geroepen om tesamen met de Heere Jezus Christus te
regeren in het Koninkrijk. Vandaar dat de Tempel en de Ark te zien zijn op het moment dat de 1.000
jaren beginnen.
19

40 Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is. exodus 25
5 Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke
aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles
maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is. hebreeën 8
De Hogepriester is het Hoofd van de Tempel;
Hij is verantwoordelijk voor het bewaren van het Woord van God.
De Tempel is op de eerste plaats de bewaarplaats van het Woord van God.
In de Ark des Verbonds liggen de Stenen Tafelen. Als je de Tempel nadert, zou je in de eerste plaats
komen om te horen ( = gehoorzamen, aannemen, geloven ), niet om te offeren.
17 Bewaar uw voet, als gij tot het huis Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om der
zotten slachtoffer te geven; want zij weten niet, dat zij kwaad doen.prediker 4
4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens
mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen, en
te onderzoeken in Zijn tempel. psalm 27
De Hogepriester is een schriftgeleerde.
De Hogepriester is baas van alle priesters.
Hij deelde de taken uit aan de priesters.
Hij zette de priesters op een plek waar nodig.
De Hogepriester zorgde voor het onderwijs in het Woord van God;
de Bediening van het Woord.
De Hogepriester deed op Grote Verzoendag verzoening tussen God en de mens;
zodat het Volk gereinigd was van zichtbare zonden.
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
1 petrus 2
‘En de Tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in
Zijn tempel’
De Tempel is de plaats waar God woont.
De Tempel is niet alleen een beeld van de Gemeente.
De Tempel is ook een een beeld van heel de Schepping.
De Ark des Verbonds, met zijn Gouden Verzoendeksel, is een type van de Heere Jezus Christus.
Als je in de Tempel kijkt, zie je de Ark des Verbonds.
Overdrachtelijk gaat het om de wereld; men kijkt er in en centraal staat de Heere Jezus Christus.
Hij vestigt vanuit het midden Zijn Heerschappij. Hij woont in het midden van Zijn Schepping.
( holle aarde theorie ) De Ark des Verbonds is een uitbeelding van de Troon van de Heere.
De Heere Jezus Christus is Eerstgeborene; Hij is Priester en Koning;
In beide hoedanigheden zit Hij op Zijn Eeuwige Troon.
‘En de Tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in
Zijn tempel’ = Het is dus symboliek en het betekent dat Zijn Koninkrijk gevestigd is of wordt.
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16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid
mogen verkrijgen, en genadevinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. hebreeën 4
Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen.
13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en
heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die
Beiden wezen. zacharia 6
1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en
verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.
2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn
aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De
ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!jesaja 6
‘en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel’
De bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel zijn een uitbeelding van
het spreken van de Heere en van Zijn oordelen als gevolg daarvan.
We zijn nu aangekomen bij het moment waarop het Koninkrijk van Christus gevestigd is of wordt.
Aan het einde van al die oordelen. Dit is zo'n 40 jaar na het begin van de 70e jaarweek van Daniël,
dus ook 40 jaar na de opname van de Gemeente. Dan is het profetisch Woord vervuld.
Aan het begin van die periode kwam er een einde aan de tijd dat God Zich verbergt.
Hij is gaan spreken en Zich gaan bezighouden met de gang van zaken in de wereld.
Hij heeft Zich, zoals Hij in Zijn Woord al bekend gemaakt heeft, geopenbaard na een periode van
2.000 jaar stilzwijgen. Hij heeft Zijn Koninkrijk gevestigd, geopenbaard, onder het zevende zegel.
De Verborgenheid is voltooid.
Amen.
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Hoofdstuk 12
: 1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon;
en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
: 2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
Een groot teken is een belangrijk teken. Een teken heeft een betekenis.
1 En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van
Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. 2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen:
Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; 3 En des morgens:
Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij
wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? mattheus 16
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder
ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in
het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; handelingen 2
Deze vrouw is symboliek want het betreft een visioen.
Deze vrouw is niet Maria en de gebaarde zoon is niet de Heere Jezus, zoals de rk-kerk leert.
Deze vrouw is de uitbeelding van hetgeen van het Volk Israël en Joodse Volk is overgebleven.
Israël was eens het volk Gods; was eens de vrouw van de Heere; de Heere was met Israël getrouwd.
2 Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk der
weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn,
in onbezaaid land.jeremia 2
De ondertrouw
: Jeremia 2:2
De trouwerij
: Ezech.16:6-8; Jer.3:14; 31:31; Hos.1:2; Rom.7:1; Exo.34:14-16
Het ja-woord
: Ex.19:8; 24:3,8; Deut.5:27
De echtelijke woning : Lev.25:23; 2Kro.7:20; Ps.85:2; Jes.14:2; Jer.11:15; Hos.9:3;
Joel 1:6; Joel 2:18; Joel 3:2
Hoererij van Israël : Ex.20:2-5; 34:10-14; Eze.16:13
De scheiding
: Deut.24:1; Mat.19:7,8; Jer.3:1,8,20; Jes.50:1
De dood van de Man : Rom.7:1-3
Nieuw Huwelijk
: Jer.31:31-; Ez.16:60; Jes.54:4,5; 62:4,5; Hos.2:18De Bruiloft
: Joh.2; Openb.19:6
Het Volk Israël/Joodse Volk zou wat voortbrengen en dus is de vrouw zwanger. Maar zonder dat zij
dit weet ( zoals Juda niets wist over de zwangerschap van Thamar; genesis 38 )
De vrouw bekleedt met zon, maan en sterren is een type van het Volk Israël en smaller:
het Joodse Volk, maar nog geen gelovig overblijfsel.
De zoon die geboren en weggerukt wordt, is de Gemeente, het Lichaam van Christus
De vrouw die zwanger is, is weliswaar de vrouw die de Man eens had, maar is hier nog ongelovig.
Pas aan het einde van de 70e jaarweek is er sprake van een gelovig overblijfsel van Israël.
Wanneer de Heere Jezus Christus Zijn Geest over haar uitgiet.
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28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw
dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten
zien; 29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitgieten. joël 2
4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het
verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want
de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. 5 Want gelijk een Jongeling ( =
Christus en de Gemeente ) een jonkvrouw (= wedergeboren Volk Israël ) trouwt, alzo zullen uw
kinderen (= Christus en de Gemeente) u ( =Volk Israël ) trouwen; en gelijk de Bruidegom (=
Christus en de Gemeente ) vrolijk is over de bruid ( =Volk Israël ), alzo zal uw God ( =Christus en
de Gemeente ) over u (= Volk Israël )vrolijk zijn.jesaja 62
De vrouw gelooft nog steeds niet dat de Heere Jezus Christus, in de volheid des tijds, uit haar
gekomen is. En dat uit de Christus een Volk geboren is, gaat volstrekt buiten haar om (vanwege
haar ongeloof ). Het Joodse Volk is al 2.000 jaar zwanger maar niet op grond van haar geloof.
Want vanwege haar ongeloof, is zij zwanger ten behoeve van een ander Volk; Christus en de
Gemeente. Zij zullen zich straks afvragen waar dit Volk met Hemelse roeping vandaan komt.
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit
een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou,
en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. galaten 4
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn
wortelen zal Vrucht voortbrengen.jesaja 11
Zon, maan en sterren zijn ook een beeld van Israël. Jozef, de zoon van Jakob droomde erover;
9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet,
ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren ( de twaalfde ster is
Jozef ) bogen zich voor mij neder.genesis 37
Jozef was de eerstgeborene van Israël. Jozef is een type van Christus en de Gemeente.
Hij werd door zijn jaloerse broers verworpen. Terwijl hij verworpen was bouwde hij een Koninkrijk
ergens in de wereld en die broers hadden daar helemaal geen weet van.
Dat gaat over onze tijd. Dat blijkt ook uit alle andere details van de geschiedenis van Jozef
3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren ( lichtdragers ) ! psalm 148
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des
hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden
erfelijk bezitten. genesis 22
14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen
den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen (Ook Israël als Volk fungeert als
voorbeeld, als teken voor de rest van de volkeren) en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was
alzo. 16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat
kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. 17 En God stelde ze in het uitspansel des
hemels, om licht te geven op de aarde. 18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om
scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was.
19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.genesis 1
2

Deze 4e dag is de uitbeelding van de 4e Bedeling der Wet.
Op deze 4e dag zouden er lichten zijn in het uitspansel.
Het Woord van God is het Licht der Wereld; het Licht en Leven der mensen.
Het Woord en Licht van God was onder het Oude Verbond aan het Volk Israël toevertrouwd.
Het Volk Israël werd verondersteld om licht te zijn in een duistere Wereld.
Zij was Lichtdrager. Zij zou het Woord van God bekend maken aan de leden van het Volk en aan de
overige Volkeren. Het Volk Israël was dan ook een type van zon, maan en sterren;
Zij zou dag en nacht de Heerschappij van het Woord Gods verkondigen.
Zij zou dag en nacht verkondigen de Deugden van Hem, Die haar uit de duisternis
getrokken had tot Zijn Wonderbaar Licht.
4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden
gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult
gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de
ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn
de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.exodus 19
1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?
2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.
romeinen 3
‘En zij was zwanger, en riep ( schreeuwde ), barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te
baren’
Het is de bedoeling dat er Nieuw Leven in ons geopenbaard zal worden en dit gaat ten
koste van ons oude leven; dat doet zeer.
16 Tot de vrouw ( schepselen ) zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer
dracht; met smart zult gij kinderen baren ( vrucht dragen ); en tot uw Man zal uw begeerte zijn, en
Hij zal over u Heerschappij hebben. genesis 3
Het zou de bedoeling zijn dat de Nieuwe mens in Christus groeit ten koste van de oude mens.
Hij moet ‘wassen’ ( = groeien ) en ik minder worden; het verhaal van het ‘gouden’ kuiken in het ei.
Dit brengt pijn met zich mee. Pijn voor de oude mens.
Zwangerschap ( = vrucht dragen ) ontstaat alleen wanneer de vrouw een onderdanige en
ontvankelijke positie ten opzichte van de M(m)an wil innemen.
Hoe zouden de Schepselen, de hele Schepping, ( = vrouwelijk ) vruchtbaar kunnen worden
wanneer zij niet in een onderdanige en ontvankelijke positie tov de Man en Schepper willen zijn?
Het vruchtbaar willen zijn voor de Man en Schepper gaat ten koste van het schepsel zelf.
Elke gelovige in Christus, en ook heel de schepping, is in barensnood tot nog toe.
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu
toe.23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook
zelven, zeg ik, zuchten ( bij weeën ‘zucht’ men ) in onszelven, verwachtende de aanneming tot
kinderen aanstelling tot Zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. romeinen 8
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: 3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende
zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
Er werd door Johannes nog een teken gezien in de Hemel. Namelijk een ‘grote rode draak’.
Een draak is een fictief, niet-bestaand dier. Het is symboliek Er zijn nog meer niet- bestaande
dieren met een symbolische betekenis. Zoals; sfinx, griffioen, eenhoorn, seraf, cherub.
Rood heeft een versterkende, vergrotende betekenis. Het staat voor macht en kracht.
Adam zou ook over de aarde heersen. En ook David, de koning, was rood-achtig, rossig.
mda = Adam = mens, rood
Ook Satan verschijnt straks, na zijn nederwerping, in de gedaante van een mens.
Wie de grote rode draak is, wordt in vers 9 uitgelegd.
De grote rode draak is symboliek voor de duivel.
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en
satanas,
‘hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden’
De duivel heeft in dit visioen dus 7 hoofden. De 7 hoofden staan voor de 7 wereldrijken.
Het is de uitbeelding van de wereldrijken die allemaal onder bestuur staan van de duivel,
de verborgen koning van Babel. Koninklijke hoeden zijn kronen.
Kroon en hoorn hebben feitelijk hetzelfde betekenis.(kracht en macht).
Satan is de god dezer eeuw, de overste dezer wereld, de overste van de macht der luchten
en regeert de wereld. Die wereldrijken zijn de uitbeelding van de duivel zélf; hij is de personificatie
van die rijken. Wereldrijken met macht over Jeruzalem.
De 10 hoornen staan voor 10 koninkrijken, 10 landen.
Hoorn = nrq = krn

: ( kroon ) = Kirèn : Kracht, Koningschap en Heerschappij
: glinsteren

Deze hoornen zijn ontleend aan profetieën van Daniël, hoofdstuk 7.
In hoofdstuk 11 staat dat ‘een beest uit de afgrond komt’.
Ook dit is een verwijzing naar het vierde dier uit de profetieën van Daniël.
Hier in Openbaring 12 wordt vast vooruit gegrepen op Openbaring 13 en 17.
De 10 hoornen blijken allemaal op één hoofd te zitten, en wel op het laatste wereldrijk.
Bij Schrift met Schrift vergelijking, blijken de 10 hoornen overeen te komen met de 10 tenen van
het beeld uit de profetie van Daniël.
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer
sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten;
en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het
had tien hoornen.daniël 7
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar
woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
openbaring 17
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41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van
ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten
welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem;
42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en
ten dele broos. daniël 2
Het is één beest, de duivel, de grote rode draak; de heidense macht door de eeuwen heen; uitgedrukt
in 7 koninkrijken: het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en het
Romeinse rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de antichrist.
Het laatste rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot
één groot rijk. Het zijn 10 bestaande rijken, binnen één federatie.
De verenigde staten van het antichristelijke rijk dus.
De wereldrijken worden beschouwd als Babel, gewoonlijk ook geregeerd vanuit Babel en de koning
van Babel is de duivel zelf. Het gaat dus om het rijk van satan, dat gekenmerkt wordt door zeven
achtereenvolgende koninkrijken.
31 Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans
was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk.
32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn
dijen van koper; 33 Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van
leem. 34 Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan
zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. 35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem,
koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze
weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft,
werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.
-41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van
ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken
aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem; 42 En de tenen der voeten, ten dele
ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos.
43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk
zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem
niet vermengt. 44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk
verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander
volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in
alle eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen
afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft
den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is
zeker. daniël 2
goud = Babylonische Rijk zilver = Medo-Perzische Rijk koper = Grieks-Macedonisch Rijk
ijzer = Romeinse Rijk leem/ ijzer = een gedeeld koninkrijk omdat het Joodse Volk ( leem ), een
huwelijk, danwel een verbintenis, aangaat met een andere koning, en dus met een andere god.
Namelijk met de god dezer eeuw. Een koninkrijk, waar iets van het Romeinse Rijk aanwezig is.
Modderig leem, heeft een verbond gesloten met IJzer.
IJzer staat voor wapengeweld en militaire macht.
Het laatste Wereldrijk is opgebouwd uit een 10-tal grootmachten, die de rest van de wereld straks
zullen besturen. (vanuit de moslimwereld met als hoofdstad; Babel ). Dit rijk zal de kenmerken
hebben van het Romeinse Rijk omdat het deels met ijzer vergeleken wordt.
Het ijzer spreekt van hardheid, vastigheid, geweld en wreedheid van dat Rijk.
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Dit beeld van de koning van Babel, is in de ogen van de natuurlijke mens, majestueus en glansrijk.
Maar in de ogen van Daniel is het gruwelijk, verschrikkelijk, boos en wreed.
Aangezien het hoofd van dit beeld, Babel is, heeft het lichaam (= de andere wereldrijken)
eigenlijk dezelfde gedachten als die van Babel en dus van de grote rode draak.
Al die wereldrijken die zo bestendig en onaantastbaar leken, zijn er niet meer.
De Steen, de Heere Jezus Christus, zal Zijn Koninkrijk uitbreiden over de gehele Schepping
Zijn Koninkrijk zal voor altijd zijn; voor Eeuwig.
Heel de Schepping zal dan vol zijn van Kennis des Heeren.
Deze gehele Schepping zal gevuld, en vervuld worden met het Leven van Deze Steen
Beginnende bij de Gemeente, die Zijn Lichaam is.
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een
pottenbakkersvat. psalm 2

: 4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde.
En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden,
wanneer zij het zou gebaard hebben.
‘En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde’
De staart is de uitdrukking van de macht. Het venijn zit ‘m in de staart.
Vanuit vers 1 weten we dat de sterren een beeld zijn van het volk Israël, of in dit geval het Joodse
Volk. Zij wordt vernederd en onderworpen aan deze hoorn, de antichrist, de satan.
9 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden,
en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land. 10 En hij (de kleine hoorn; satan ) werd groot tot aan
het heir des hemels ( hemelse leger ); en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de
sterren, ( op aarde ) ter aarde neder, en hij vertrad ze.( vertrappen, onderdrukken )
( satan is uit de Hemel getrapt en op de aarde geworpen dus alleen daar, kan hij nog als
een beest tekeer gaan,en niet meer in de Hemel )
11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het
gedurig offer traditie, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen (Jeruzalem, Israël ).
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; ( het loslaten van de oude
traditie ) en hij wierp de waarheid ter aarde ( Het gaat om het wegnemen van de waarheid en de
introductie van zijn leugen. In het Nieuw Testament heet dat in het algemeen: verleiding ).; en deed
het, en het gelukte wel.( hij kan zijn gang gaan, ‘hij zal geluk hebben’. Niemand legt hem een
strobreed in de weg ) daniël 8
4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den
hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde
verstrooid worden! genesis 11
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. jesaja 14
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In het visioen van Daniël groeit een kleine hoorn op tot ‘aan het heir des Hemel’ en werpt de sterren
ter aarde neder. In Babel begon de toren klein maar die zou tot de Hemel gaan reiken.
"Ik zal mijn troon zetten daar, boven God, ik zal Hem gelijk worden", zijn de woorden van satan
in Jesaja. Dat is allemaal hetzelfde als ‘de staart van de grote rode draak die tot de hemel reikt om
de sterren daaruit te werpen’. Het is het antichristelijke rijk.
Satan wil voorkomen dat het Volk Israël alsnog haar door God beoogde positie gaat innemen.
Satan wil het hele Joodse Volk volledig vernietigen
Dit speelt in de tweede helft van de 70e week van Daniël waarbij de antichrist vernedering en
verdrukking zal brengen over het Joodse volk. ‘De vorst uit de volkerenzee’ zal niet meer toestaan
dat de Joden hun eigen (godsdienstige) tradities uitvoeren; zoals offeranden en godsdienstige
Joodse feesten. De Joodse godsdienst is vanaf nu verboden en de Heilige Plaats zal ontheiligd
worden. De tweede helft van de 70e jaarweek zal gekenmerkt worden door verwoesting.
Verwoesting over Juda; het oordeel van de Heere omdat zij de Heere ontrouw is geweest.
De Heere wil dat zij terugkeert naar Hem.
‘En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden,
wanneer zij het zou gebaard hebben’
De draak heeft het gemunt op het kind, hij wil het verslinden.
Er is een strijd tussen draak en kind.
Uit het volgende vers blijkt dat hij het kind niet te pakken krijgt.
De vrouw is het beeld van het gelovig overblijfsel van Israël.
De vrouw is hier niet Maria die de Heere Jezus gaat baren.
Maar wie is dan dat kind dat zij gaat baren?

: 5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede;
en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn Troon.
‘zij baarde een mannelijken zoon’
Dit is een pleonasme want een zoon is altíjd mannelijk. Maar er wordt hier nadruk op gelegd.
Wie is dat kind; wie is die zoon? De vrouw staat voor een Volk dus ligt het voor de hand dat
wat zij voortbrengt ook een volk zal zijn. Deze zoon is de Gemeente.
Wij zouden tot zonen worden aangesteld om met Hem te heersen.
Maar de Gemeente is toch een vrouwelijk woord ?
En de Gemeente staat toch vrouwelijk tov de Heere Jezus Christus?
Want het Lichaam is toch ondergeschikt aan het Hoofd ?
Ja, de Gemeente staat vrouwelijk tov de Heere.
Zoals Adam en Eva een beeld is van Christus en de Gemeente.
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de
Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de
vrouwen aan haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook
Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; efeze 5
Maar hoewel de Gemeente vrouwelijk staat tov de Heere Jezus Christus, staat zij mannelijk
tot Israël en de overige volkeren.
De Gemeente, Zijn Lichaam, is tesamen met Christus, de Bruidegom.
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13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot
één volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met
allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te
brengen; 15 Maar de Waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen ( volwassen
worden; tot volheid komen ) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; efeze 4
31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal
oordelen, door een Man ( één Volkomen Man; Christus en de Gemeente ), Dien Hij daartoe
geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt
heeft.handelingen 17
De Heere Jezus Christus is het Hoofd en wij, de Gemeente, zijn Zijn Lichaam.
Wij zijn onlosmakelijk verbonden met Hem; wij zijn in Zijn Opstanding Eén Plant
geworden met Hem. Wij zijn onafscheidelijk Eén met Hem.
Daarom is álles wat er in de Bijbel over de Christus staat, ook van toepassing op ons.
Wij zijn van Zijn Vlees en Zijn Benen ( botten). Via Hem gaat het net zo goed over ons.
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met
alle (= elke ) geestelijke zegening in den hemel in Christus. efeze 1
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; romeinen 6
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. efeze 5
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn;
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die
Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat
zij volmaakt zijn in Een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad
hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. johannes 17
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging,
of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden
wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch
dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch
toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. romeinen 8
‘een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede’
roede = scepter = staf
Dit gaat in eerste instantie over de Heere Jezus Christus. ( psalm 2: 8-9 )
Maar de Heere Jezus Christus is niet weggerukt tot God en Zijn Troon.
In Zijn Opstanding is Hij gesteld tot Erfgenaam van alles en met Eer en Heerlijkheid gekroond
en Zijn zichtbare Hemelvaart verliep ‘rustig’ en kun je geen wegrukken noemen.
26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de
heidenen; 27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten
vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. openbaring 2
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Die ijzeren staf of roede is typologisch het oordeel van Godswege over de heidenen;
Dat oordeel, zegt de Heere, heeft Hij ontvangen van Zijn Vader. En wij in ( = tesamen met )
Christus, als Zijn Lichaam, delen daarin. Als Christus de heidenen oordelen zal, zullen wij dat mét
Hem doen; wij worden weggerukt tot God en Zijn Troon. Wij zullen tesamen met de Heere Jezus
Christus vanaf die Troon heersen en dus ook oordelen.
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;
johannes 5
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld
wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen
zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? 1 korinthe 6
‘haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon’
weggerukt= met Kracht wegnemen, met Zijn Kracht.
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner Kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking
der Sterkte Zijner Macht, 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft
opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; efeze 1
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal ( = opname van de Gemeente ), opdat hetzelve
gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen
Zichzelven kan onderwerpen.filippenzen 3
Wanneer de satan uit de Hemel geworpen wordt, zal de Gemeente opgenomen worden.
Hij weg, wij hier op aarde en wij weg, hij hier op aarde.
‘Wegrukken’ is hetzelfde woord als gebruikt wordt in 1 thessalonicenzen 4
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen (= weggerukt,
met Kracht weggenomen ) worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij
altijd met den Heere wezen.1 thessalonicenzen 4
De bevalling van die mannelijke zoon, de Gemeente, is in deze 5e Bedeling nog steeds bezig.
Straks is Zijn Lichaam compleet en zal de geboorte; ‘de opname van de Gemeente’ plaatsvinden.
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot
een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; efeze 4
23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven,
zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen aanstelling tot zonen,
namelijk de verlossing onzes lichaams. ( = opname van de Gemeente) romeinen 8
Al wat de baarmoeder opent is voor de Heere; al het Eerstgeborene is voor de Heere.
Dit is niet alleen van toepassing op de Heere Jezus Christus zelf maar is ook van toepassing
op Zijn Lichaam, de Gemeente. De Gemeente is bestemd voor de Heere in de Hemel.
2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van
mensen en van beesten, dat is Mijn. exodus 13
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Maria mocht de Heere Jezus Christus, na Zijn opstanding uit de dood, niet aanraken en voor
zichzelf hebben. Al wat de baarmoeder opent, is eerst voor de Heere en de Hemelse dingen
bestemd. Pas daarna is Hij door de Vader aan de Gemeente gegeven.
Toen zei Hij in de Opperzaal: ‘raak Mij nu maar aan’.
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga
heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw
God. Johannes 20
De Gemeente zal als enige de Heere tegemoet gaan in de lucht.
De Gemeente is de enige categorie die in de Hemel terecht komt (en er geestelijk al ís).
De Gemeente is ontstaan bij de Opstanding van Christus.
De Heere Jezus Christus is Zélf de Eersteling van de nieuwe Schepping en dus de
Eerstgeborene van de Gemeente.
Wij zijn de eerste gelovigen onder het Nieuwe Verbond en hebben deel gekregen aan het
eerstgeboorterecht van Christus en daarom worden wij beschreven als leden van het lichaam van
een Man. De Gemeente vormt dus een mannelijk Lichaam.
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente
der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en
de geesten der volmaakte rechtvaardigen; hebreeën 12
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn
als eerstelingen Zijner schepselen. jakobus 1

: 6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid,
opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
chronologisch;
vers 5 ; de Opname van de Gemeente.
daarna vers 6 ; Verdrukking over Israël = de tweede helft van de 70e jaarweek.
alwaar zij een plaats had = Azal = bereidde plaats, gereserveerd
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël,
den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 16 Dat alsdan, die in
Judea zijn, vlieden op de bergen; 17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te
nemen; 18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! 20 Doch bidt, dat uw vlucht
niet geschiede des winters, noch op een sabbat.

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld
tot nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 23 Alsdan, zo iemand tot
ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse
christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij
(indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!
mattheus 24
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1 En te dier ( eind 70e jaarweek) tijd zal Michaël ( de Heere Jezus Christus ) opstaan, die grote
Vorst, Die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er
niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd (= bij het
verschijnen van Michaël= Christus) zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt
geschreven te zijn in het boek. 2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken,
dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. 3 De leraars ( de
Gemeente) nu zullen blinken, ( = Heerlijkheid) als de glans des uitspansels, en die er velen
rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
-10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen
goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen
het verstaan. 11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende
gruwel (afgodsbeeld) zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
daniël 12
27 En Hij zal velen het verbond versterken één week; en in de helft der week zal Hij het
slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel ( = een boze
geestelijke macht als bescherming ) voorzal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die
vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9
Als straks de duivel op aarde geworpen is en de Gemeente is opgenomen en er geen gelovigen meer
op de wereld rondlopen, begint de 70e jaarweek van Daniël.
Deze 7 jaren worden verdeeld in 2 x 3 ½ jaar.
De eerste helft is er ( schijn) vrede in de staat Israel omdat zij een verbond gesloten heeft met 10
andere (islamitische) staten; een verbond met de duivel.
De Heere zal Mozes en Elia sturen als gelovig overblijfsel om vanuit Jeruzalem het Koninkrijk van
de Heere Jezus Christus te prediken. Degenen die tot geloof komen door de prediking van Mozes en
Elia kunnen in deze eerste 3 ½ jaar vluchten naar Petra, de oude hoofdstad van Edom.
Dan worden Mozes en Elia gedood en begint de vervolging.
De tweede helft van de 70e jaarweek wordt gekenmerkt door verwoesting, geweld en overheersing;
de grote Verdrukking over Israël. Vluchten is dan onmogelijk.
Aan het einde van de 3 ½ jaar Verdrukking zet de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg en deze zal
scheuren waardoor een vluchtweg ontstaat voor het gelovig overblijfsel uit de tweede helft van de
70e jaarweek. Zij zal in Petra, de woestijn, verenigd worden met de groep gelovigen uit de eerste
3 ½ jaar. Dan begint de ‘Dag des Heeren’; het oordeel over de heidense volkeren ; 33 jaar van
Verdrukking over deze volkeren. Het Volk Israël is het eerste Volk dat op aarde deel heeft aan het
Nieuwe Verbond van Christus.
2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw zaad ( een vrouw geeft geen zaad )
gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben ( de Gemeente), zo zal zij zeven dagen ( 70e jaarweek
van Daniël; 7 jaren) onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid ( maandstonde;
onrein ) zal zij onrein zijn.

3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.
(acht= nieuwe Schepping. Symbolisch is de besnijdenis ‘dood en opstanding’= het oude wordt
weggenomen en het nieuwe komt tevoorschijn; Heerlijkheid ; wedergeboorte Volk Israël) 4 Daarna
zal zij drie en dertig dagen ( 33 jaar verdrukking over de volkeren) blijven in het bloed harer
reiniging ( nog 33 dagen onrein; ); niets heiligs zal zij aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet
komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn. leviticus 12
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4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er
een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft
deszelven naar het zuiden. 5 Dan zult gijlieden vlieden ( vluchten, een uitweg vinden ) door de
vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal (= gereserveerd, toebereid,
gereserveerde plaats ), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van
Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o
HEERE! zacharia 14
Zodra het gelovig overblijfsel uit de tweede helft van de 70e jaarweek de Naam van de Heere
aangeroepen heeft ( = Jehova; zij hebben geen idee dat zij de Christus te zien zullen krijgen !),
krijgt zij een vluchtweg naar Petra via een dal dat ontstaat nadat de Olijfberg gescheurd is. Dit
wordt het dal van ‘Josafat’ genoemd. Het is een dal dat tot op vandaag niet bestaat; het dal zal
ontstaan bij de aardbeving gedurende de Komst van de Heere op de Olijfberg. Het is de plaats waar
het oordelen van de heidense volkeren ( 33 jaar grote verdrukking ) zal beginnen. In feite is met
deze gebeurtenis de 70e jaarweek afgesloten en beginnen (na een half jaar, of na een half uur stilte)
de 33 jaar van Grote Verdrukking over de volkeren der aarde. Josafat betekent ‘Jehovah zal richten’
(= oordelen). Het dal is een vluchtweg voor het gelovig overblijfsel van het Joodse Volk. Maar
ditzelfde dal, zal tot ondergang zijn van degenen die het Joodse Volk achtervolgen. De achtervolgers
zullen verpletterd ( geoordeeld) worden door een weer dichtklappende Olijfberg. Net zoals bij de
wateren van de Schelfzee. Wanneer het gelovig overblijfsel aankomt in Petra, zullen zij verenigd
worden met de gelovigen die gevlucht waren tot aan het einde van de 1e helft van de 70e jaarweek.
2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met
hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben
verstrooid, en Mijn land gedeeld;
-12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik
zitten, om te richten ( oordelen ) alle heidenen van rondom.
13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol,
en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot.14 Menigten, menigten in het dal
des dorswagens ( dorsen is een beeld van oordelen; het kaf van het koren scheiden ); want de dag
des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens. 15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de
sterren hebben haar glans ingetrokken. 16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn
stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en
de Sterkte der kinderen Israëls zijn. 17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben,
wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden
zullen niet meer door haar doorgaan. joël 3
12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik
zal het te zamen zetten als schapen van te Bozra ( schaapskooi in het Hebreeuws); als een kudde in
het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. 13 De Doorbreker (= Perez, David komt
uit de geslachtslijn van Perez; de Heere Jezus Christus ) zal voor hun aangezicht optrekken (
Iemand zal voor hen uit gaan ); zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve
uittrekken ( Dat is de Siq, de smalle route, die smalle kloof, de toegang en uitgang van Petra ); en
hun Koning ( de Heere Jezus Christus ) zal voor hun aangezicht henengaan; en de HEERE in hun
spits. micha 2 Doorbreker, Koning, Heere = de Heere Jezus Christus.
De Heere Zelf zal Zijn volk uitleiden door ‘de Siq’ ( een nauwe diepe kloof in het gebergte ) en
daarna via de ‘Kings Highway’, de Koninklijke Weg, (Numeri 20 : 14-21) zullen zij dwars door
Edom, Moab en Ammon naar Jeruzalem gebracht worden.
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7 Een God, Die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert, die in boeien gevangen zijn
( ballingschap); maar de afvalligen wonen in het dorre. 8 O God! toen Gij voor het aangezicht
Uws volks uittoogt, toen Gij daarhenen tradt in de woestijn; Sela.psalm 68
Dit is enerzijds de verwijzing naar Oudtestamentische tijd en de uittocht uit Egypte, maar profetisch
verwijst het naar de toekomst, waarin Israël verzameld zal worden in de woestijn, in Petra, en
alsnog naar het beloofde land zal worden gebracht.
‘opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen’
Dit speelt in de tweede helft van de 70e week van Daniël, met nog 3 ½ jaar, oftewel 1.260 dagen,
tot aan de Wederkomst van Christus. De grote Verdrukking is over de Joodse staat gekomen en
degenen die verzameld zijn in de woestijn (de vrouw) worden bewaard en gevoed.
Er staat heel duidelijk dat zij het gelovig overblijfsel van Israël zouden voeden.
Zij zouden voeden is meervoud. Wie zijn die ‘zij’ door wie de vrouw gevoed zal worden?
Michaël en Zijn Engelen; Christus en de Gemeente.
De Mannelijke Zoon uit vers 5 Dit is de Gemeente.
De Heere zal zorgen voor Voedsel; zowel letterlijk als figuurlijk Voedsel.
De Gemeente zal betrokken worden bij de zorg voor Israël.
Als er iemand verantwoordelijk is voor Israël, dan is het de Gemeente, want dat is de bekende
hiërarchie. Je hebt de volkeren in het algemeen. Daarboven staat Israël, dat straks verantwoordelijk
wordt voor de volkeren in het Messiaanse en dus Israëlitische wereldrijk. Maar boven Israël staat de
Gemeente of eigenlijk; de Bruidegom; De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam en de Bruid; het
Volk Israël; de Man staat aan het hoofd van de vrouw.
Onze taak straks is zorgen voor dat overblijfsel; zorgen voor Geestelijk voedsel en onderwijs.
Het is trouwens, gezien de geschiedenis van Israël in de woestijn, zeer goed mogelijk dat de vrouw
in de woestijn straks opnieuw ( lichamelijk ) gevoed zal worden vanuit de Hemel met ‘manna’.
De hiërarchie is;
God is het Hoofd van Christus, Christus is het Hoofd van de Gemeente en de Gemeente is het
Hoofd van Israël en Israël is het Hoofd van de Volkeren.
De volkeren zijn dienstbaar aan Israël, Israël is dienstbaar aan de Gemeente, de Gemeente is
dienstbaar aan de Heere Jezus Christus en de Heere Jezus Christus is dienstbaar aan God.

: 7 En er werd ( was) krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de
draak krijgde ook en zijn engelen.
: 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
zie vers 3; En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak
vermogen = kracht hebben, macht hebben
Michaël en Zijn Engelen = De Heere Jezus Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam
de draak en zijn engelen = Satan en zijn personeel
Michaël (= Wie is als God?) is in feite een schuilnaam van de Heere Jezus Christus in onze
Bedeling; de Hemelse Heere Jezus Christus. Hij is het uitgedrukte Beeld van God.
Michaël de aartsengel is dus een Beeld, een Type van de Heere Jezus Christus.
De Heere Jezus Christus is de Aarts- Engel, de Archangel ; de Eerste Engel; Michaël.
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16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;thessalonicenzen 4
Geroep en Stem en Bazuin
is 3x hetzelfde; zoals ook de Aartsengel en God en Christus dezelfde ‘Heere’ zijn.
Wanneer de Heere terugkomt zal Hij weer spreken na 2.000 jaar van zwijgen.
In Daniël 9 wordt de 70e Jaarweek van Daniël bekend gemaakt en in Daniël 10 komen we
Michaël voor het eerst tegen. Daarna weer in Daniël 12. Verder komt Hij voor in Judas.
Ook daar verwijst het getwist over Mozes indirect naar de 70e Jaarweek.
13 Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet,
Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de
koningen van Perzië.
-21 Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid; en er is niet
een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw ( Daniël = typologisch het Joodse Volk )
Vorst Michaël. ( = typologisch de Heere Jezus Christus ; is de Vorst, de Koning van het Joodse
Volk ) daniël 10
9 Maar Michaël, de archangel, (= eerste, aarts; Degene Die de Macht heeft = typologisch de
Hemelse Heere Jezus Christus ) toen hij met den duivel twistte ( de duivel is degene ‘die het geweld
des doods heeft’ maar Michaël heeft Mozes aan de dood ontrukt ), en handelde van het lichaam van
Mozes ( Mozes is 1 van de 2 getuigen in de eerste helft van de 70e jaarweek en wordt toegevoegd
aan de Gemeente , net als Elia ), durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar
zeide: De Heere bestraffe u! Judas
Hoewel de duivel weet dat hij is overwonnen door de dood en Opstanding van de Heere Jezus
Christus, strijdt hij vanaf de Opstanding tegen ons, Zijn Lichaam, de Gemeente. Het is zijn
bedoeling de Gemeente-leden onklaar te maken voor hun dienst aan de Heere. Hij wil zijn eigen rijk
opbouwen. Hij probeert ons te verleiden om bezig te zijn met vleselijke, wereldse, begeerlijkheden,
zodat wij bezig zijn met onze eigen, dode werken ipv met Vruchtbare Werken die de Heere in en
door ons wil bewerkstelligen. Met de Wapenrusting Gods kunnen wij deze verzoekingen afwenden.
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen
des duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat
gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. efeze 6
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen
begeerlijkheden zullen wandelen, 4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner Toekomst ?(Wederkomst)
want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin
der schepping. 5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de Hemelen van over
lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 6 Door welke de wereld,
die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. ( vernietigd ) 2 petrus 3
Satan is een gevallen engel, ‘een zoon des dageraads’, uit de vorige Schepping.
Deze ‘zoon van God’ is geen zoon omdat hij uit God geboren is maar omdat hij voor
zijn opstand tegen God (na Gen.1:1), een bepaalde verantwoordelijkheid van God ontvangen had
over bezittingen van de Levende God. Lucifer was een zoon van God maar werd na zijn opstand
een Satan (= tegenstander) van God. De naam ‘Lucifer’ komt niet voor in de Bijbel, het is Latijns.
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Lucifer =
Satan =

latijns voor lichtbrenger; morgenster
nfc = Tegenstander; bestrijder; wederpartijder
hnfc = Satanah = Strijd om de 1e plaats
mfc = Satam = Haten, Terzijde stellen
jfc = Satach = Verspreiden, uitspreiden, uitzetten (zoals zuurdesem)
myfv = Shitim = Sittim = Verspreiden, verdelen, uitspreiden
Als sittimhout doen wij niet onder voor Satan, maar wij zijn
op grond van geloof, gelukkig met goud overkleed, als
gouden planken van de tabernakel, tot een Geestelijke
Woonstede Gods.

De zondeval van Satan heeft plaatsgevonden in de oerwereld; de eerste wereld.
Hij wilde aan God gelijk zijn. Daardoor kwam er een oordeel over die Schepping van ‘over lang’;
en is deze vernietigd door water. God, de Schepper, is daarna die oude Schepping in 7 dagen gaan
restitueren; herstellen, teruggeven. De zondeval van Satan en het daaropvolgende oordeel van God
vond plaats tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. Satan heeft alles van doen met ‘de afgrond’.
Afgrond = duivel; dodenrijk. Duisternis = dood
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis
was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. genesis 1
Toen de Heere Jezus als Mens op aarde kwam, was ook Hij, in zekere zin, ondergeschikt, en dus
onderworpen aan satan. In Mattheus 4 nam Satan de Heere Jezus mee naar de Heilige Stad, stelde
Satan Hem bovenop de Tempel en zou Satan Hem alle koninkrijken der aarde geven, als de Heere
Jezus voor hem zou knielen. Satan leidde hier de Heere Jezus en niet andersom.
De Heere Jezus was, zoals elk mens, onderworpen aan Satan; de overste van deze Oude Wereld.
De Zoon des mensen is immers voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen.
Het ‘Enige’ Verweer, het Enige Wapen, het Enige Zwaard wat de Heere Jezus had tegenover de
Satan, was ‘Het Woord van God’; het Tweesnijdend Zwaard ( er staat geschreven…)
Satan dacht de Heere voorbij gestreefd te zijn toen Deze stierf aan het kruis.
Maar ook dat was hoogmoed ( en komt voor de val !!).
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te
voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de
oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere
der heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft
gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God
bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 1 korinthe 2
13 Gij waart in Eden, Gods hof ( eerste Schepping ); alle kostelijk gesteente was uw deksel,
sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen,
en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij
geschapen werdt, waren zij bereid. 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had
u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. 15 Gij
waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u
gevonden is.
--
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16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt
gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen
uit het midden der vurige stenen! 17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid
bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen,( dit was een morele val en
tevens een profetie over het begin van de 70e jaarweek) Ik heb u voor het aangezicht der koningen
gesteld, om op u te zien. Ezechiël 28
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads!( ook hier wordt
een ‘morele val’ bedoeld en verwijst tevens naar wat nog komen gaat). hoe zijt gij ter aarde
nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen,
ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst
aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den
Allerhoogste gelijk worden. jesaja 14
De 7 dagen zijn dus geen scheppings-dagen maar herscheppings-dagen met als hoogtepunt de
schepping van Adam, uit de aarde. Aangezien die herstelde aarde reeds ‘zondig’ was en Adam
uit die zondige aarde is, was Adam automatisch ook zondig. En mét hem al zijn
nakomelingen; de erfzonde. De mens Adam, en in hem de mensheid, zondigde en miste zo zijn
oorspronkelijk doel, namelijk ‘het in Gods naam onderwerpen van de aarde’.
‘De appel’ was dus niet de oorzaak van de erfzonde maar het gevolg daarvan.
De natuurlijke mens kán niet anders dan zondigen. Hij wordt namelijk zondig geboren
De nieuwe mens in ( = tesamen) Christus kán niet zondigen;
hij heeft namelijk de Goddelijke natuur.
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. genesis 2
12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood;
en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. romeinen 5
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. psalm 51
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen,
die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen)
de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing,
die in Christus Jezus is; romeinen 3
15 Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar
Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. hebreeën 4
Maar de Heere had dit alles ( natuurlijk) voorzien.
Gods verlossingsplan was al klaar vóórdat Hij een oordeel bracht over de oude, in zonde gevallen
Schepping, ‘de wereld die toen was’. Alle gebeurtenissen met betrekking tot de Hemelen en aarde
zijn tot in de puntjes overdacht, alles wat gebeurd of gebeurd ís, is onderdeel van Zijn zeer
ingenieuze plan; Zijn Allesomvattende Raadsbesluit.
Erg hoogmoedig van de mens te denken dat Adam Zijn Plannen dwarsboomde door ‘de appel aan te
nemen’. Alsof de mens in staat zou zijn het Raadsbesluit van de Schepper te veranderen!
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De levende God wist vantevoren hoe diep Hij Zich moest vernederen en welke prijs Hij zou moeten
betalen om Zijn Plan te verwezenlijken, om Zijn Hoogste Doel te bereiken; namelijk dat God in
het Midden zal zitten van vele broederen en dat God zal zijn ‘Alles en in allen’.
De Heere Jezus Christus heeft de duivel, het kwaad, de zonde en daarmee de dood overwonnen
door Zijn dood en Opstanding. Met Zijn dood aan het kruis, was heel de oude schepping dood.
In Zijn Opstanding is Hij geworden Eersteling van de Nieuwe Schepping.
Hij heeft Zijn verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader. Hij heeft Zijn Naam
gezuiverd en gerechtvaardigd. Hij is met Eer en Heerlijkheid gekroond voor Zijn volbrachte Werk.
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is
den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven
vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven
allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den
hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus
Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. filippensen 2
De rol van de duivel wordt nog wel eens overgewaardeerd. Het is enkel een schepsel van God.
Zijn woonplaats is de Hemel; God gedoogt hem daar. Hij klaagt de gelovigen nog steeds aan bij
God. Maar de duivel weet heel goed dat hij juridisch allang verslagen is.
De Heere gebruikt het kwaad om ons geloof door verzoekingen van de duivel (door begeerlijkheden
uit onszelf ) te beproeven. Naar aanleiding van die beproevingen kunnen wij Loon ontvangen.
Laten we de Heere Zijn Werk in en door ons doen of volgen we onze eigen vleselijke
begeerlijkheden? Ontvangen wij Loon of komen wij ‘naakt te staan’?
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw,
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 1 petrus 5
Door de hele Bijbel heen, kunnen we plaatsen vinden waar de strijd en aanklacht van de duivel voor
de Troon van God en de ondergang van de satan al te lezen is.
1 Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des
HEEREN ( Heere Jezus Christus ); en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.
( tegen te staan; aan te klagen, tegen hem te pleitten ) 2 Doch de HEERE zeide tot den satan: De
HEERE schelde( bestraffe ) u, gij satan! ja, de HEERE schelde u, Die Jeruzalem verkiest; is deze
niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? zacharia 3
Ook in Richteren 3 waar een strijd is tussen Eglon en Ehud.
Overdrachtelijk staan zij voor de satan en de Heere Jezus Christus.
14 En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, achttien jaren.
15 Toen riepen de kinderen Israëls tot den HEERE, en de HEERE verwekte hun een verlosser,
Ehud, den zoon van Gera, een zoon van Jemini, een man, die links was. En de kinderen Israëls
zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, den koning der Moabieten. 16 En Ehud maakte zich
een zwaard, dat twee scherpten had, welks lengte een el was; en hij gordde dat onder zijn klederen,
aan zijn rechterheup. 17 En hij bracht aan Eglon, den koning der Moabieten, dat geschenk; Eglon
nu was een zeer vet man. 18 En het geschiedde, als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo
geleidde hij het volk, die het geschenk gedragen hadden; 19 Maar hij zelf keerde wederom van de
gesneden beelden, die bij Gilgal waren, en zeide: Ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning!
dewelke zeide: Zwijg! En allen, die om hem stonden, gingen van hem uit.
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20 En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal, die hij voor zich alleen
had; zo zeide Ehud: Ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van den stoel. 21 Ehud dan
reikte zijn linkerhand uit, en nam het zwaard van zijn rechterheup, en stak het in zijn buik; 22 Dat
ook het hecht achter het lemmer inging, en het vet om het lemmer toesloot (want hij trok het zwaard
niet uit zijn buik), en de drek uitging. 23 Toen ging Ehud uit van de voorzaal, en sloot de deuren der
opperzaal voor zich toe, en deed ze in het slot. richteren 3
1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, en
godvrezende, en wijkende van het kwaad. 2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren.
3 Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk ossen,
en vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter was dan al die
van het oosten. 4 En zijn zonen gingen, en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag; en zij
zonden henen, en nodigden hun drie zusteren, om met hen te eten en te drinken.
5 Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en hen
heiligde en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; want Job
zeide: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al
die dagen.6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen,
dat de satan ook in het midden van hen kwam. 7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar
komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die
te doorwandelen. 8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht
Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende
van het kwaad. 9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God
vreest? 10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft
rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den
lande. 11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw
aangezicht zal zegenen? 12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand;
alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN. Job 1
33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig
maakt. 34 Wie is het, die verdoemt?93 Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die
ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. romeinen 8

: 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas,
die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met
hem geworpen.
Satan is een gevallen Engel maar nog steeds in de Hemel. Het was destijds een morele val.
( Adam die in zonden is gevallen; is ook niet letterlijk naar beneden gevallen ! )
Wanneer Satan op aarde geworpen wordt, is dat voor ‘een kleinen tijd’.( 40 jaar )
Daarna gaat hij voor 1.000 jaar de afgrond in. Dan wordt hij nog eventjes losgelaten om
uiteindelijk voorgoed te verdwijnen van de aarde. Het personeel van Satan wordt engelen genoemd
omdat het momenteel Hemelse wezens zijn. Hoewel hij op aarde om gaat als een briesende leeuw,
behoort hij tot op vandaag nog steeds tot de Hemel. Hij regeert van daaruit de Wereld; hij is ‘de god
dezer eeuw’. Bij de Opname ( opneming) van de Gemeente zal de Satan en zijn engelen, op aarde
terecht komen. Zij zullen dan de gedaante van een mens hebben hoewel ze geen mens zíjn.
Ze kunnen niet meer terug naar de Hemel. De Gemeente gaat in de Hemel en Satan gaat de Hemel
uit. Met de opname van de Gemeente is onze strijd met ‘de geestelijke boosheden in de lucht’
beëindigd. Met het nederwerpen van de duivel heeft de Heere alles in de Hemel aan Zich
onderworpen.
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12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke
boosheden in de lucht. efeze 6
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. lukas 10
Een profetische uitspraak van de Heere Jezus.
Zo lang de Satan nog in de Hemel is, is daar nog niet alles aan de Heere onderworpen.
Wel juridisch maar niet praktisch. Pas wanneer de Satan op aarde geworpen zal zijn,
is alles wat in de Hemel is, onder Heerschappij van Christus. Daarná zal Hij alles wat op aarde is
aan Hem onderwerpen. Dus eerst in de Hemel en daarna op de aarde.
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij
voorgenomen had in Zichzelven. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot
een te vergaderen in Christus, beide dat 1) in den hemel is, en dat 2) op de aarde is;
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk 1) in den hemel alzo ook 2) op de aarde
mattheus 6
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (= de dag des Heeren ) komt niet, tenzij dat
eerst de afval gekomen zij ( dat de Joodse staat aan een andere godsdienst zal overgegeven zijn; in
het midden van de 70e jaarweek), en dat geopenbaard ( zienlijk aanwezig op aarde; niet meer
verborgen id Hemel) zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;( de anti-christ, de duivel;
Satan) 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt,
alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt ( de Gemeente is de ‘wederhouder’), weet gij, opdat hij geopenbaard
worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht;
alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal
weggedaan worden.8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere
verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans ( omdat hij Satan is ), in alle kracht,
en tekenen, en wonderen der leugen; ( Satan zal ook wonderen en tekenen doen )
2 thessalonicenzen 2
Niet alleen het Koninkrijk Gods is op dit moment verborgen maar dat van de tegenstander (satan)
ook. Jeruzalem dat boven is en Babel zijn momenteel beide verborgen.
Niettemin is in onze dagen Jeruzalem de hoofdstad van de Joodse staat geworden en is Babel
herbouwd. Babel zal de hoofdstad van het laatste wereldrijk zijn.
Vers 7 zegt dat er ‘iets’ is wat deze mens der zonde wederhoudt en dat zal zo blijven tot zijn eigen
tijd. Op een gegeven moment zal ‘die wederhouder’ uit het midden worden weggedaan en wordt de
mens der zonde openbaar. Wie of wat is die wederhouder? Dat is de Gemeente! Zolang de
Gemeente hier op aarde is, kan het Werk Gods met betrekking tot Israël en de volkeren op geen
enkele wijze gerealiseerd kan worden.
God neemt eerst de Gemeente van de aarde weg om vervolgens Zijn Werk op aarde te realiseren.
Als de Gemeente weg is, zal de Heere de Joden en de volkeren de kans geven zich te bekeren.
Zolang de Gemeente hier op aarde is, wordt iedereen (Jood of heiden) die tot geloof komt,
toegevoegd aan die Gemeente. Zo ontstaat er nooit een bekeerd Israël, maar wel uitbreiding van
de Gemeente. Wanneer God Zijn werk tot opbouw van de Gemeente beëindigd (vervuld,
voltooid) heeft, begint Hij opnieuw met Zijn werk op aarde.
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Dat wil zeggen, de prediking van het Evangelie aan Israël, beginnende bij Jeruzalem, dan in geheel
Judea en vervolgens naar Samaria tot aan het uiterste der aarde (Hand 1: 8).
Volgens Daniël 9:24 waren 70 weken bestemd over het volk van Daniël. Na 69 weken kwam een
breuk oftewel de klok werd stilgezet. Die klok staat nog steeds stil. Sindsdien wordt de Gemeente
gebouwd. Voordat de heilsgeschiedenis van het Joodse volk verder gaat, moet de Gemeente weg
zijn. Als de Gemeente weg is, gaat de klok weer lopen, worden de zegelen verbroken, en begint de
70e jaarweek. Dan is de tijd van Zijn Lankmoedigheid voorbij.
1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden
worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor
het kwaad. 2 Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in
zijn oprechtheid gewandeld heeft.jesaja 57
De wereld zal niet weten waarom alle gelovigen weg zijn. Zij zullen niet weten waar al die
verdwenen mensen zijn. Zij hebben er geen idee van dat de rechtvaardige, de gelovige, is
weggeraapt en het kwaad ervoor in de plaats is gekomen.
Zodra de Gemeente aan het begin van de 70e week is opgenomen en Satan en zijn personeel hier
rondloopt, zal het een enorme chaos zijn in de wereld.
Maar hoe groter de chaos in de wereld, hoe meer de ‘verlosser’ verwacht wordt vanuit verschillende
religies. De grote godsdiensten spreken, net als de Bijbel, over een Apocalyps, anti-messiassen, vele
tekenen aan de hemel, sociale achteruitgang, oorlogen en geruchten van oorlogen.
Het zal dus makkelijk te verklaren zijn waarom de gelovigen weg zijn;
‘Zij zijn in ongeloof gebleven voor de terugkeer van ‘de ware messias’.
Zij hebben in hun ogen volhard in ongeloof.’ De satan bereidt de wereld hier al op voor.
De Joodse messiasverwachting
In het jodendom is de messias een leider die een messiaanse periode van vrede en welvarendheid
voor joden en andere volken gaat inluiden, die uiteindelijk leidt tot de eindtijd. De persoon in
kwestie zou afstammen van koning David en zou het leiderschap van zijn Koningshuis herstellen.
De messias wordt genoemd als een belangrijke profeet en koning onder voorbehoud dat hij als
profeet minder belangrijk is dan Mozes en als koning minder belangrijk dan koning David.
De hindoeïstische messiasverwachting
Verschillende hindoeprofeten beweren dat Krishna als een nieuwe avatar zal reïncarneren als de
wereld in rampspoed verwikkeld is. Een Avatar is een menselijke vorm van god op aarde.
De boeddhistische messiasverwachting
De stichter van het boeddhisme, de ‘boeddha’, verkondigde de komst van de boeddhistische
belangrijkste messias, Maitreya. Zijn naam betekent ‘de wereldvereniger’ of simpelweg ‘de
vriend’. Hij zal niet de teruggekeerde, gereserveerde en wereldvreemde heer boeddha zijn, maar een
erg menselijke god-man, zoals boeddha zijn wederkomst voorspelde; hij zou een meer verlicht
mens zijn dan hijzelf.
De islamitische messiasverwachting
Honderden miljoenen moslims geloven dat de komst nabij is van de 12e imam, die Muhammad ibn
Hasan al-Mahdi al-Muntazar -de door Allah geleide-heet en door de moslims kortweg Mahdimessias wordt genoemd en ook wel ‘de heer van deze eeuw’. Opmerkelijk want dat is hoe in de
Bijbel satan wordt omschreven: de ‘heer (of god) dezer eeuw’(2 Cor.4-4). Volgens een islamitische
overlevering zou deze Imam Mahdi in een put verdwenen ( in 941 na Chr.) zijn toen hij nog een
kind was.
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Het verhaal gaat dat de Mahdi door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de
islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde terugkeren, een verhaal dat als twee druppels
water lijkt op wat de Bijbel te melden heeft over de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Er is
echter een probleem: deze imam Mahdi kan pas verschijnen als het Joodse volk, niet meer bestaat.
Pas dan wordt de 12e imam verwacht zich te openbaren. Israël is de blokkade voor de door hem
nagestreefde alleenheerschappij van de islam over alle mensen. Pas wanneer dit probleem is
opgelost en de moslims voldoende chaos hebben veroorzaakt, zal de machtige strijder van de
Apocalyps verschijnen en de ongelovigen verslaan. De mahdi zal de moslims naar een grote
overwinning leiden en alle schepselen zullen vallen voor de troon van Allah. De Shi’itische
moslims geloven dat de mahdi na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij
het laatste oordeel over de mensheid zal uitspreken.
Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider,
maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. De Islam beveelt zijn volgelingen: ,,Als u
hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser
(Khalifa) van Allah.” Ze zien hem als een ‘rechtvaardige geleide, verwachte persoon’. Maar deze
Mahdi is geen verlosser maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de
islam zal dwingen en die van lauwe moslims bloeddorstige extremisten wil maken.
Volgens de meerderheid van de Shi’itische moslims wordt de Mahdi voorgesteld als een messiaanse
figuur. Hij vertoont opvallende gelijkenis met de Bijbelse Messias. Door de eeuwen heen hebben
vele religies, onder aanvoering van de Satan, de Bijbelse Messias overgenomen en ingevoerd in hun
eigen religieuze systeem. Een dwaalleer. De Mahdi zal de moslims naar een grote overwinning
leiden. Hij zal een eind maken aan de strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Het goed wordt
vertegenwoordigd door Allah, zijn profeet en al zijn volgelingen, en het kwaad wordt
vertegenwoordigd door allen die weigeren de islam te aanvaarden. De Mahdi zal een leger
formeren, Jeruzalem aanvallen en in een reeks van apocalyptische veldslagen het Joodse volk
uitroeien en Israël van de kaart vegen. Volgens de invloedrijke ayatollah Mohammad Emami
Kashani, zal de Mahdi na zijn komst de leiders van het Westen onthoofden.
De duivel heeft dus goed voorwerk gedaan en de mensheid er al op voorbereid dat er mensen zullen
verdwijnen en er andere mensen zullen bijkomen. Het zit al verweven in de meeste religies.
Ook zijn er vele films en boeken over de Apocalyps. Boeken en films over vreemde buitenaardse
mensen met allerlei geheimzinnige krachten hebben de wereld al enigszins voorbereid op wat
komen gaat zodat men dit als ‘bekend’ zal accepteren.
De ongelovige mensheid zal het interpreteren als ‘ze komen de mensen de weg wijzen’.
De duivel is hedentendage bezig met de manipulatie van de mensheid. Kijk alleen maar hoe in
nederland de ‘boeddha’ is opgerukt. Deze afgod prijkt in vele huizen als decoratie.
Verder zijn er op televisie allerlei ‘mediums’. Van ‘baby-fluisteraar’ tot ‘long-island- medium’.
De maatschappij tolereert alles, ‘zolang men de ander maar respecteert’.
‘Zolang men zich er maar lekker bij voelt’ is alles prima. Ook geloven de meeste mensen dat de
verschillende godsdiensten uiteindelijk allemaal tot dezelfde god leiden. Maar niets is minder waar.

:10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht,
en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager
onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis,
en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
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:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde
en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende,
dat hij een kleinen tijd heeft.
‘die de aarde en de zee bewonen’
de aarde = het Volk Israël
de zee = de overige volkeren
De strijd beschreven in vers 7 en 8 is beslecht.
7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak,
en de draak krijgde ook en zijn engelen.
8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
De Satan is, vanaf de Opname der Gemeente; het begin van de 70e jaarweek, voorgoed uit de
Hemel weggedaan. Hij mag nu voor 40 jaar op aarde rondwandelen.
Hij heeft dus maar weinig tijd om zijn plannen te verwezenlijken.( kleinen tijd )

:13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd,
die het manneken gebaard had.
:14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de
woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten
het gezicht der slang.
vers 6: En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid,
opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
1.260 dagen = een tijd en tijden en een halven tijd = 3 ½ jaar
buiten het gezicht der slang = een door God gereserveerde plaats buiten bereik van de Satan.
De Arend ( Adelaar ) = een type van De Zoon van God in Zijn Hemelse Positie; Hogepriester naar
de Ordening van Melchizédek.
Satan en zijn personeel zal ‘de vrouw’; het gelovig overblijfsel van Israël vervolgen.
In eerste instantie lijkt dat mee te vallen maar die eerste 3 ½ jaar is slechts schijnvrede want de
tweede 3 ½ jaar is er grote verdrukking over het Volk Israël.
Maar het gelovig overblijfsel wordt een vluchtroute naar ‘Petra’, de woestijn, aangeboden door de
Heere. De eerste helft zullen Mozes en Elia het Volk daartoe oproepen.
Vluchten kan tot het midden van de 70e jaarweek. Daarna is dat onmogelijk.
Pas aan het einde van de 70e Jaarweek kan men weer naar Petra vluchten, door de gespleten
Olijfberg. Dan zet de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg.
10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens
leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht;
ook hadden die vier eens arends aangezicht. 4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren
( Egypte is een beeld van ‘de Wereld’ ) gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen,
en u tot Mij gebracht heb.( door het klieven van de Schelfzee werd het Volk de woestijn in geleid
en straks door het splijten van de Olijfberg zal men weer in de woestijn terechtkomen namelijk in
Petra ) 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot
de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19
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8 Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen
scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls.
9 Want des HEEREN deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.
10 Hij vond hem in een land der woestijn ( Petra ), en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde
hem rondom, Hij onderwees ( de vrouw zou gevoed worden in de woestijn= geestelijk voedsel =
onderwijs ) hem ( Jakob= het Volk Israël ), Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. 11 Gelijk een
arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt
op zijn vlerken; 12 Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem.
13 Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem
honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots; deuteronomium 32
7 Maak Uw weldadigheden wonderbaar, Gij, die verlost degenen, die op U betrouwen, van
degenen, die tegen Uw rechterhand opstaan! 8 Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg
mij onder de schaduw Uwer vleugelen, 9 Voor het aangezicht der goddelozen, die mij verwoesten,
mijner doodsvijanden, die mij omringen. psalm 17
28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de
einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.
29 Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft.
30 De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen;
31 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren
met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen,
en niet mat worden. jesaja 40
1 Want ziet, die dag ( dag des Heeren ) komt, brandende als een oven, dan zullen alle
hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in
vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 2 Ulieden
daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn
onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. maleachi 4

:15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de
rivier zou doen wegvoeren.
:16 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.
water als een rivier = waterstroom = stroom van heidense Volkeren.
door de rivier zou doen wegvoeren = door heidense volkeren zou laten doden
7 Wie is deze, die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivieren?
8 Egypte ( type van de wereld ) trekt op als een stroom, en zijn wateren bewegen zich als
de rivieren; en hij zegt: Ik zal optrekken, ik zal de aarde bedekken, ik zal de stad, en die daarin
wonen, verderven. jeremia 46
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen,
en natiën, en tongen. openbaring 17
De slang wierp uit haar mond = de Satan is de stem van het beest uit de zee.
De slang geeft zijn bevelen via een ander. Hij geeft het bevel, via het beest uit de zee, het Volk
Israël na te jagen en te doden op haar vlucht naar Petra.
23

5 En hetzelve ( beest uit de zee ) werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te
spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
6 En het ( beest uit de zee ) opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren,
en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.openbaring 13
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer
sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten;
en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen.
8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit
de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als
mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. daniël 7
Die mond die hem, de slang, gegeven wordt, is gewoon iemand anders.
Dat beest uit de zee, die mens, ontvangt een mond, dat wil zeggen dat de Satan voor hem spreekt.
De slang, de Satan, regeert in de 70e jaarweek in Israël en hij probeert zijn koninkrijk op aarde vorm
te geven. Aan het einde van de 70e jaarweek zullen de Joden tussen twee vuren komen te liggen.
Rusland zal via schepen en met een groot leger van tanks, Israël binnendringen en verwoesten.
Egypte zal vanuit het Zuiden binnenvallen en verwoesten.
Beiden zullen heel Israël onder de voet lopen en zij zullen elkaar ontmoeten in Judea.
Egypte (= Afrika) zal ‘met hoornen stoten’ tegen de vorst van Babel want op dat moment is de
koning van Babel nog niet op het hoogtepunt van zijn macht.
Rusland vindt dit te gevaarlijk, of duldt dit niet, en strijdt dan tegen de koning van het Zuiden
(= Egypte, Afrika). De Russen zullen dan Israël en Egypte/Afrika overstromen en doortrekken,
gepaard gaande met veel geweld.
De Satan zal ondanks alles zijn best doen om het gelovig overblijfsel te doden en zal hun vlucht
naar Petra willen voorkomen. Maar de aarde komt Israël, de vrouw, te hulp want er zal een grote
aardbeving plaatsvinden die de Olijfberg in tweeën zal splijten.
Daarbij ontstaat het ‘dal van Josafat’. zie vers 6
Dat is het moment dat de Heere Zijn Voeten erop zet.
Alles en iedereen die het Volk najaagt zal worden gedood als de Olijfberg weer dichtklapt.
Net zoals de Egyptenaren door het water werden verzwolgen in de Schelfzee.
26 En de HEERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over
de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters. 27 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de
zee; en de zee kwam weder, tegen het naken van den morgenstond, tot haar kracht; en de
Egyptenaars vluchtten die tegemoet; en de HEERE stortte de Egyptenaars in het midden der zee.
28 Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heir
van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet een van hen over. exodus 14

:17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van
haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
De slang, de duivel wordt hier in vers 17 weer draak genoemd.
Hij wordt woedend omdat hij de vrouw niet te pakken krijgt en gaat weg om oorlog te voeren met
alle Israëlieten en met allen die geloven in het Woord van God en Zijn getuigenissen bewaren.
Daar heeft hij na de 70e jaarweek nog 33 jaar de tijd voor.
Dan begint namelijk de grote Verdrukking over de heidense Volkeren.
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‘de overigen van haar zaad’
Normaal geeft een vrouw geen zaad, de vrouw krijgt namelijk zaad van de man.
Maar dit Zaad heeft in de eerste plaats betrekking op de Heere Jezus Christus. (Hebr.11:11)
Want Hij is het Beloofde Zaad, Die uit deze vrouw (= het Joodse Volk) geboren zou worden.
11 Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd
haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.
12 Daarom zijn ook van een, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des
hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelk ontallijk is. hebreeën 11
1 Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot
hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!
2 En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.
3 Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: 4 Mij aangaande, zie, Mijn
verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden! 5 En uw naam zal niet
meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een
vader van menigte der volken. 6 En Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en Ik zal u tot volken
stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. 7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en
tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot
een God, en uw zaad na u. 8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen
geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. 9 Voorts zeide
God tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten.
genesis 17
En het latere commentaar van de apostel Paulus hierop, is:
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als
van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.
-29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
galaten 3
Paulus past de Belofte aan Abraham en aan zijn Zaad, in de eerste plaats op Christus toe.
En vervolgens op allen die nu, sinds de Opstanding, van Christus zijn.
Wij worden namelijk in ( = tesamen met ) Christus gerekend.
Wij, die in de 5e Bedeling leven, behoren op grond van geloof, tot het Lichaam van Christus.
Met Christus als ons Hoofd, zijn wij Zijn Lichaam.
‘de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus
Christus hebben’
De overigen van haar zaad
Die de geboden Gods bewaren

= degenen die deelhebben aan de Beloftenis
= degenen die ‘het door God Gebodene’ behouden
en onderhouden
Die de getuigenis van Jezus Christus hebben = degenen die In Zijn Woord, de Heere Jezus
Christus geloven.
In bovenstaande zin staat feitelijk 3x hetzelfde.
Het zijn verschillende omschrijvingen voor ‘gelovigen’
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Amen

:18 En ik stond op het zand der zee.
: 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn
hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
( hoofdstuk 13 )
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Hoofdstuk 13
Dit hoofdstuk is in hoge mate ontleend aan het Boek Daniël.
Uitspraken uit Daniël worden in dit hoofdstuk aangehaald.
De Heere Jezus Zelf, haalde óók uitspraken uit Daniël aan toen Hij sprak over
‘het einde van deze tegenwoordige boze eeuw’. ( Aion )
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel ( afgodsbeeld ) der verwoesting, waarvan gesproken is
door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
mattheus 24
De Heere Jezus gaat hier verder met het antwoord op de vraag van de discipelen;
‘Wanneer zullen al deze dingen gebeuren?’
De Heere verwijst naar Daniël waarin gesproken wordt over het op te richten afgodsbeeld in
Jeruzalem. De Heere Jezus vertelt hier over het midden van de 70e jaarweek van Daniël.
Dan is het de allerlaatste kans voor de tot geloof gekomen Joden om te vluchten naar Petra.
Hierna begint de verdrukking. Dus Zijn antwoord is;
‘als het afgodsbeeld wordt opgericht, dan zal dat het begin zijn dat ‘deze dingen gaan gebeuren’.
‘Deze dingen’ die leiden naar het einde van deze tegenwoordige boze eeuw.
Naar het begin van de 1.000 jaren.
14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël
gesproken is, staande waar het niet behoort, ( in Jeruzalem; en daar hoort geen afgodsbeeld te
staan) (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden (= vluchten ) op de
bergen ( = Petra ). marcus 13
In de Johannes-brieven wordt ‘de antichrist’ genoemd. Daarmee wordt de op de aarde geworpen
satan bedoeld; de satan is dan gebonden aan een aards en stoffelijk lichaam. In Openbaring 13
wordt gesproken over ‘het beest uit de zee’ en ‘het beest uit de aarde’. Het zijn twee verschillende
figuren die naast elkaar in dezelfde tijd zullen leven en het op een akkoordje zullen gooien. Eén van
deze twee beesten is de hierboven genoemde antichrist. Naar Bijbelse maatstaven stamt de
antichrist niet af van een mens, dus niet van Adam. Hij ziet er wel uit als een mens, maar hij is de
duivel in menselijke gedaante. Het andere beest zal iemand zijn die wél een gewoon mens is. Deze
man zal heerser worden van het wereldrijk dat in de toekomst gesticht zal worden. Hij zal daarin
gesteund worden door de antichrist die een nieuwe filosofie, een nieuwe leer, predikt.
22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist,
( anti = in plaats van; ) die den Vader en den Zoon loochent. 1 johannes 2
44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een
mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is
in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en
de vader derzelve leugen. johannes 8
1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want
vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest,
( = lering ) die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar
dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede
in de wereld. 4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u
is, dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld
hoort hen. 6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit
kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling. 1 Johannes 4
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In Openbaring 13 staat alles in chronologische volgorde;
* Tegelijkertijd met de opname van de Gemeente, wordt satan op aarde geworpen.
De duivel komt op aarde in de gedaante van een mens. Hij is definitief uit de Hemel geworpen.
* Dan staat er een politiek leider op (het beest uit de zee), die een wereldrijk sticht.
Dit beest wordt een mond gegeven door het beest uit de aarde, de antichrist, de duivel.
De mond komt om een nieuwe leer te prediken, die gepaard gaat met tekenen en wonderen.
Het beest uit de zee wordt dus macht gegeven en kan 42 maanden lang zijn gang gaan.
Dat zijn 3 ½ jaar van zogenaamde ‘vrede’ maar daarna is die zogenaamde vrede afgelopen.
* In het midden van de zeventigste week wordt de gruwel der verwoesting opgericht in de
heilige plaats en breekt de grote verdrukking aan.
hoofdstuk 12
:18 En ik stond op het zand der zee.
hoofdstuk 13
: 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn
hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
Het zand der zee = een menigte van volkeren; zand gaat over aardse zaken.
Er komt een beest met zeven hoofden op uit de zee = uit de volkeren.
Het gaat over een wereldrijk dat op komt zetten van tussen de volkeren en dus letterlijk opduikt uit
de volkerenzee. Maar smaller is het beest niet alleen een wereldrijk dat opduikt uit de volkerenzee
maar is het een persoon die opkomt van tussen de volkeren.
Iemand die de ideeën van de draak zal personificeren.
12 Gij hebt immers gezegd: Ik zal gewisselijk bij u weldoen, en Ik zal uw zaad stellen als het zand
der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden! genesis 32
Dit beest werd ook genoemd in het vorige hoofdstuk. In hoofdstuk 12 vers 3 staat;
‘En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak,
hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden’.
We hebben er toen al uitgebreid bij stilgestaan;
‘Het is de duivel, de grote rode draak; de heidense macht door de eeuwen heen; uitgedrukt in 7
koninkrijken: het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en het Romeinse
rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de antichrist; de tienstatenbond. Het laatste
rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot één groot
rijk. Het zijn 10 bestaande rijken, binnen één federatie. De verenigde staten van het antichristelijke
rijk dus. De wereldrijken worden beschouwd als Babel, gewoonlijk ook geregeerd vanuit Babel en
achter deze letterlijke koning van Babel, zit de koning van Babel, namelijk de duivel zelf. Het gaat
dus om het rijk van satan, dat gekenmerkt wordt door zeven achtereenvolgende koninkrijken.’
‘Op zijn hoofden was een naam van godslastering’
Dat is Babel. Dat weten we uit Openbaring 17; alleen wordt het dier daar bestuurd door een vrouw
die op dat dier zit. Het gaat om een satanisch rijk in opstand tegen God. Dat is altijd zo geweest,
want de wereld wordt in de praktijk geregeerd door de duivel zelf. Hij is onder andere ‘de god dezer
eeuw’, (2 korinthe 4:4) ‘de overste dezer wereld’, (johannes 12:31) ‘de overste van de macht der
lucht’ (efeze 2:2) en ‘de leugenaar van den beginne’. (johannes 8:44)
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5 En op haar voorhoofd ( het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten = hart=
binnenste ) was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid ( de Bedeling der Verborgenheid
eindigt pas wanneer de satan voor 1.000 jaar gebonden wordt want dan is het Messiaanse
Koninkrijk openbaar ); het grote Babylon, de moeder der hoererijen ( ontrouw aan God ) en der
gruwelen ( heeft met afgoderij te maken ) der aarde. openbaring 17
De satan heeft momenteel de touwtjes in handen. De strijd is hedentendage niet tegen vlees en
bloed. Straks bij zijn nederwerping gaat hij zijn strijd verder als zichtbare, geopenbaarde duivel in
menselijke gedaante. Maar aan zijn macht komt een einde bij de Openbaring van het Koninkrijk
van de Heere Jezus Christus. En dát Zijn Rijk er komt, is zeker, aangezien God het beloofd heeft
aan David en deze belofte tot op heden nog niet vervuld is.
Zijn Koninkrijk zal tot in eeuwigheid zijn. We gaan even terug naar die Belofte van God.
18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.
( God houdt Zich aan Zijn Beloften; Zijn ja is ja en Zijn nee blijft nee. Hij blijft trouw aan Zijn
Woord ). 19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk
door mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot
heerlijkheid door ons. 2 korinthe 1
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de
aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des
hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! genesis 1
Adam is de eerstgeborene van deze Schepping met het eerstgeboorterecht.
Daarbij hoort volgens de Bijbel koning en priesterschap.
Over het hoofd van Adam wordt over de Zoon des Mensen, de Christus, gesproken.
Het is Adam wél gelukt zich te vermenigvuldigen maar hij heeft de aarde niet aan zich
onderworpen. Wie is de opvolger, de erfgenaam van Adam? Wie krijgt ná hem het
eerstgeboorterecht? Kaïn vermoordde Abel en Seth erft de titel. Bij Noach wordt de mensheid
aardig uitgedund en wordt het Sem. Diverse keren is er een verwisseling van erfgenaam.
Dan wordt Abraham uit de lijst getrokken; ‘Ik kies jou’, zegt de Heere. Abraham wordt de
erfgenaam en krijgt het eerstgeboorterecht. Dan wordt het rijtje; Abraham- Izak, Ismaël wordt
gepasseerd, - Jakob. Dan komen we bij Juda. David komt voort uit Juda.
God heeft beloofd aan David dat iemand uit zijn geslacht, koning zal zijn over Jeruzalem.
Tot op heden is deze profetie nog niet vervuld, dus dat staat nog te gebeuren.
23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van
Jozef, den zoon van Heli, 24 Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van Melchi, den
zoon van Janna, den zoon van Jozef, 25 Den zoon van Mattathias, den zoon van Amos, den zoon
van Naum, den zoon van Esli, den zoon van Naggai, 26 Den zoon van Maath, den zoon van
Mattathias, den zoon van Semeï, den zoon van Jozef, den zoon van Juda, 27 Den zoon van
Johannes, den zoon van Rhesa, den zoon van Zorobabel, den zoon van Salathiël, den zoon van Neri,
28 Den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van Kosam, den zoon van Elmodam, den
zoon van Er, 29 Den zoon van Joses, den zoon van Eliëzer, den zoon van Jorim, den zoon van
Matthat, den zoon van Levi, 30 Den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den
zoon van Jonan, den zoon van Eljakim, 31 Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon
van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David, 32 Den zoon van Jesse, den zoon van
Obed, den zoon van Booz, den zoon van Salmon, den zoon van Nahasson,
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33 Den zoon van Aminadab, den zoon van Aram, den zoon van Esrom, den zoon van Fares, den
zoon van Juda, 34 Den zoon van Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon
van Thara, den zoon van Nachor, 35 Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van
Falek, den zoon van Heber, den zoon van Sala, 36 Den zoon van Kaïnan, den zoon van Arfaxad,
den zoon van Sem, den zoon van Noe ( Noach), den zoon van Lamech, 37 Den zoon van
Mathusala, den zoon van Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Malaleel, den zoon van Kaïnan,
38 Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God. lukas 3
1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders
huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en
uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die
u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. 4 En Abram toog heen,
gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren
oud, toen hij uit Haran ging.5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en
al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen
uit, om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.6 En Abram is doorgetogen
in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaänieten waren toen ter
tijd in dat land. 7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land
geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was. genesis 12
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn Zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden,
als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. galaten 3
In Galaten wordt uitgelegd dat over het hoofd van ‘Abraham en zijn Zaad’ over de Heere Jezus
Christus wordt gesproken. Dat de Heere tegen David ook spreekt over Zijn Zoon de Heere Jezus
Christus, mag duidelijk zijn. Ook in Zacharia staat de profetie over het Koningschap van de Heere
vanuit Jeruzalem. Deze profetieën zijn nog onvervuld en wachten daarom op hun vervulling.
Want God is getrouw en Zijn Woord is niet ‘ja en nee’.
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik
uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in
eeuwigheid. 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een Zoon; dewelke als hij
misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. 15 Maar
Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik
van voor uw aangezicht heb weggenomen. 16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk
tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 17 Naar al deze
woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.18 Toen ging de koning David in,
en bleef voor het aangezicht des HEEREN, en hij zeide:Wie ben ik, Heere HEERE,en wat is mijn
huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt? 19 Daartoe is dit in Uw ogen nog klein geweest, Heere
HEERE, maar Gij hebt ook over het huis Uws knechts gesproken tot van verre heen; en dit naar de
wet der mensen, Heere HEERE!20 En wat zal David nog meer tot U spreken? Want Gij kent Uw
knecht, Heere HEERE!21 Om Uws woords wil, en naar Uw hart hebt Gij al deze grote dingen
gedaan, om aan Uw knecht bekend te maken. 22 Daarom zijt Gij groot, HEERE God! Want er is
niemand gelijk Gij, en er is geen God dan alleen Gij, naar alles, wat wij met onze oren gehoord
hebben. 23 En wie is, gelijk Uw volk, gelijk Israël, een enig volk op aarde, hetwelk God is heen
gegaan Zich tot een volk te verlossen, en om Zich een Naam te zetten, en om voor ulieden deze
grote en verschrikkelijke dingen te doen aan Uw land, voor het aangezicht Uws volks, dat Gij U uit
Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende. 24 En Gij hebt Uw volk Israël U
bevestigd, U tot een volk, tot in eeuwigheid; en Gij, HEERE, zijt hun tot een God geworden.
2 samuël 7
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9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn,
en Zijn Naam een.
-16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen
gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der
heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 17 En het zal geschieden, zo wie van de
geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der
heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen. zacharia 14

: 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn
mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
Het beest dat uit de zee komt, wordt beschreven als ‘een pardel gelijk’. Een pardel is een luipaard,
(een luip aard; luipen= loeren ) een loerder. Hij ligt op de loer. Hij gaat niet op jacht maar wacht
totdat er wat voorbij komt. Er staat niet dat het beest op een luipaard leek, maar heel duidelijk dat
het een luipaard gelijk was. Verder had het beest iets van een beer, namelijk de voeten en iets van
een leeuw, namelijk de mond. Het beest was dus een luipaard met iets van een beer en iets een
leeuw. Dit plaatje herkennen we uit Daniël 7. Alleen komt er in Openbaring 13 één beest uit de zee,
terwijl er in Daniël 7 vier verschillende dieren uit het water komen.
De genoemde dieren in Daniël staan voor achtereenvolgende wereldrijken;
2 Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels
braken voort op de grote zee. (= dezelfde zee als in Openbaring 13:1, dus de volkerenzee ). 3 En er
klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. 4 Het eerste was als
een leeuw (= het Babylonische rijk ), en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen
uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en
aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven. 5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk
een beer (= het Medo-Perzische rijk ), en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn
muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees. 6 Daarna zag ik, en
ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard (= het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de
Grote ), en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan
hetzelve werd de heerschappij gegeven. 7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde
dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en
verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die
voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen (= 10 Statenbond ). daniël 7
Hier in Daniël wordt vanaf het Griekse rijk meteen overgesprongen naar dat laatste wereldrijk.
Het Romeinse rijk wordt overgeslagen. Dat toont aan dat het laatste wereldrijk primair het GrieksMacedonische rijk van Alexander de Grote is; een luipaard. Er is nog een argument.
Als in Zacharia 9 gesproken wordt over dat laatste wereldrijk, dan heet dat in de Nederlandse
vertaling: ‘Griekenland’, de vertaling van het Hebreeuwse ‘Javan’.
Maar ‘Javan’ is een verwijzing naar het oude Griekse rijk, waarbij Grieks niet staat voor een
bepaalde landstreek, maar voor een bepaalde cultuur en religie. Daarom heet het zo.
Dit rijk van Alexander de Grote wordt niet zo genoemd omdat zijn rijk in Griekenland lag maar
omdat het gebaseerd was op de Griekse taal, cultuur, en godsdienst.
13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o
Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld zal hebben als het
zwaard van een held. zacharia 9
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‘En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk’
Welk Rijk wordt hier bedoeld? Waar lijkt het op?
Op de pardel ( luipaard ) en dus op het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote.
Het rijk van Alexander de Grote ontstond snel en was fundamenteel bedoeld als herstel van het
Babylonische Rijk van Nebukadnezar. Dit rijk van Nebukadnezar, in het Midden-Oosten, had
letterlijk Babel als hoofdstad. Nebukadnezar zegt in Daniël 4 over Babel;
30 Sprak de koning, en zeide: Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des
koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid! daniël 4
Maar ná deze woorden van Nebukadnezar, volgen er profetieën dat het Babylonische rijk zal
worden afgebroken maar dat ná ‘zeven tijden’ Babel weer hersteld zal worden.
Deze profetie is nog niet vervuld dus zal dit nog gebeuren in de toekomst.
31 Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit den hemel: U, o koning
Nebukadnezar ( typologisch is hij de satan ) ! wordt gezegd: Het koninkrijk is van u gegaan.
32 En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn; men zal u
gras te smaken geven, als den ossen, en er zullen zeven tijdenover u voorbijgaan, totdat gij bekent,
dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat Hij ze geeft, aan
wien Hij wil. daniël 4
In Daniël 4 wordt Babel uitgebeeld in ‘een boom die tot de Hemel reikt’ maar deze wordt
omgehakt. Net zoals de toren van Babel. De stam en wortels van die boom zouden echter in de
aarde blijven en na zeven tijden zou de boom herstellen. De Boom is koning Nebukadnezar, danwel
het Koninkrijk van Nebukadnezar, danwel het Koninkrijk van Babel. In die boom huizen de
vogelen des Hemels = satan en zijn personeel.
De profetie is dat Babel zal herstellen volgens Daniël 4.
Alexander de Grote was destijds net tot Babel gekomen maar toen overleed hij en viel zijn rijk
uiteen. In de toekomst zal er een rijk ontstaan naar het voorbeeld van het rijk van Alexander de
Grote. ( een pardel gelijk ) Een rijk in het Midden Oosten.
Een rijk met Babel als hoofdstad. Dat staat ook in openbaring 17
18 En de vrouw ( op haar voorhoofd staat Babylon; Grieks voor Babel ), die gij gezien hebt, is de
grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.openbaring 17
Het laatste, zogenoemd antichristelijke rijk is een rijk in Azië.
Dat zou zich herstellen, met letterlijk Babel als hoofdstad.
Het herstelde rijk van Alexander de Grote. Dat is de gehele Arabische wereld.
Alle Islamitische en Arabische landen in het Midden-Oosten zullen onderdeel zijn van dat rijk.
De bedoeling van dat rijk zal zijn dat er één godsdienst en daardoor één cultuur en één taal ontstaat.
Dat was al het ideaal van het toenmalige Griekse Rijk en in de toekomst zal men weer precies
hetzelfde ideaal nastreven. In de toekomst zal er iemand komen die in staat is de Arabische wereld
te wijzen op wat hen bindt. Dan zal de Arabische wereld een wereldrijk worden.
Men is al jaren geleden begonnen met de herbouw van Babel.
Officieel bestaat de stad Babel weer, alleen nog niet met koninklijke waardigheid.
Babel staat tegenwoordig gewoon op de kaart en ligt in Irak.
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Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote;

het tegenwoordige Midden- Oosten
‘en de draak gaf hem ( = het beest uit de zee ) zijn kracht, en zijn troon, en grote macht’
De draak, de satan, geeft het beest uit de zee zijn kracht, troon en grote macht.
Het ene beest (uit de zee) is het antichristelijke wereldrijk als zodanig met een man (een echt mens)
aan het hoofd, een koning. Hij zal op aarde het laatste wereldrijk oprichten en datgene doen wat
Alexander de Grote in het verleden al had willen doen.
Daarvoor moet hij wel meer meebrengen dan alleen wapens.
Hij moet een goede filosofie hebben, een leer, een religie, die iedereen aanspreekt.
Daarin zal het tweede beest (= het beest uit de aarde), satan, voorzien.
Dat is de draak, de antichrist oftewel satan zelf.
Hij zal aan het eerste beest (het beest uit de zee) zijn kracht geven.

: 3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd
genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
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Eén van de hoofden van het beest is tot de dood toe gewond. Eén van die hoofden, wereldrijken,
sterft af en verdwijnt. Maar tot ieders verbazing (verwondering) werd de dodelijke wond genezen.
Eén van die oude wereldrijken wordt dus hersteld en komt weer terug.
Het vijfde rijk; het Griekse rijk zal herstellen.
Het was wel gewond maar zal weer genezen worden. Dat blijkt later ook uit Openbaring 17.
9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen ( koninkrijken ), op
welke de vrouw ( Babel ) zit. 10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is,
en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds
blijven. 11 En het beest ( satan ), dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven
en gaat ten verderve. openbaring 17
1. Het Egyptische rijk 2. Het Assyrische rijk 3. Het Babylonische rijk 4. Het Medo-Perzische rijk
5. Het Griekse rijk 6. Het Romeinse rijk 7. De Tienstatenbond
Vijf zijn gevallen
= Egyptische t/m Griekse rijk
en de één is
= Romeinse rijk
en de ander is nog niet gekomen = Tienstatenbond
Het Romeinse rijk was het rijk dat aan de macht was op het moment dat Openbaring geschreven
werd. Eén van die gevallen rijken zou zich herstellen. Het kan alleen maar één van de eerste vijf
rijken zijn. Het Romeinse Rijk komt in die reeks niet voor want dat was het zesde rijk. Het wordt
inderdaad het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Het gaat om het letterlijke Babel en dus een rijk
in het Midden-Oosten. Heel de Arabische wereld is daarin betrokken.
‘en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest’
Niemand had verwacht of voor mogelijk gehouden dat het Griekse rijk zou herstellen.
De mensen verbazen zich erover. Men heeft het eeuwen lang, zeker sinds de Eerste Wereldoorlog
toen het Turkse Rijk uiteenviel, voor onmogelijk gehouden dat het Midden-Oosten weer zo veel
macht zou hebben. ( De aanloop er naartoe is hedentendage goed waar te nemen ). Bovendien staat
de wereld de Opname van de Gemeente te wachten. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de doodsteek voor
de Westerse beschaving, cultuur en macht zijn. Zeker voor Amerika. Dat betekent dat er een enorm
machtsvacuüm ontstaat en logischerwijze valt dat dan terug op het Midden-Oosten.
De macht keert op die manier terug naar Ismaël, de andere tak van de familie van Abraham.
Vanuit het Midden-Oosten, vanuit Babel de hoofdstad, wordt dus een rijk gesticht volgens de
idealen van Nebukadnezar en Alexander de Grote.
Volgens de idealen van de god deze eeuw, de overste dezer wereld, de koning van Babel.
In Openbaring 18 en 19 lezen we straks over de uiteindelijke ondergang van Babel.
Die beschrijving kan alleen op een letterlijk Babel slaan.
De val van Babel wordt in Jeremia 50 en 51 voorzegd en uitgebreid beschreven.
Deze oudtestamentische profetieën zijn nog nooit vervuld. Dat moet nog gebeuren.
Deze stad is nooit definitief verwoest geweest.

: 4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest,
zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
Zij = de gehele aarde, de ongelovigen, aanbaden den draak. Ook aanbaden zij het beest.
De draak had het beest macht gegeven.
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In het vorige hoofdstuk werd een grote rode draak met 7 hoofden ( 7 wereldrijken ), 10 hoornen
(10 koninkrijken, 10 staten ) en 7 koninklijke hoeden ( kronen ) beschreven. Dat bleek de oude
slang, welke genaamd wordt duivel en satanas.
In dit hoofdstuk wordt in vers 1 een beest beschreven met zeven hoofden ( 7 wereldrijken ) en tien
hoornen ( 10 koninkrijken, 10 staten) ; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden ( hetzelfde
als 10 hoornen; kroon = hoorn = macht ). Het beest is een pardel gelijk en blijkt een gelijkenis te
hebben met het Grieks- Macedonisch rijk van Alexander de Grote.
Hier in dit vers wordt over zowel de draak als het beest gesproken. Zij komen uit de zee. De draak
zorgt dat het beest de macht krijgt. In de praktijk hebben de draak en het beest samen de macht.
De draak is de antichrist, de duivel, de grote wereldleraar en de valse profeet.
Het beest uit de zee is die man, die hoorn, die koning of leider die in het Midden-Oosten zal
opstaan. Hij is de grote machthebber en het politieke hoofd van het antichristelijke rijk, het
tienstatenverbond. Samen worden de draak en het beest beschouwd als een sterk duo want
‘wie kan krijg voeren tegen hetzelve?’
Met ‘hetzelve’ wordt het beest uit de zee, die man die het nieuwe wereldrijk politiek zal leiden,
bedoeld. Vanuit de analogie van de Bijbelse geschiedenis valt op te maken dat het beest uit de zee
een Palestijn oftewel Filistijn zal zijn. Filistijnen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.
Ze horen dus niet bij de 70 volkeren die in Genesis 10 genoemd worden.
De toekomstige koning van Babel zal tot de Filistijnen behoren maar qua afstamming zal hij een
Edomiet/ Amalekiet/ Agagiet zijn.
Als het koningschap niet bij Israël is (bij Jakob) dan is het in Babel (bij Ezau).
Deze laatste erfgenaam uit het huis van Ezau zal straks gedood worden door de laatste Erfgenaam
uit het huis van David, namelijk Christus. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen.
Even wat meer over de achtergrond van het beest uit de zee, een mens afstammend van Adam.
Door de Bijbel heen, kunnen we al lezen over de de achtergrond en afstamming van deze mens.
Izaäk en Rebekka krijgen een tweeling, twee zoons; Ezau en Jakob.
Als eerste kwam Ezau = Edom = Rood = Adam (typologisch de natuurlijke mens)
23 En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw
ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal
den mindere dienen. 24 Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in
haar buik. genesis 25
De Heere zegt dat deze 2 zonen zullen uitgroeien tot 2 Volken; het volk Israël en het volk der
Edomieten. Als 2 Volken zullen zij zich scheiden en zullen zij van elkaar verscheiden zijn.
Het volk der Edomieten zal sterker zijn dan het volk der Israëlieten.
Of zoals er staat: de meerdere (= Ezau), zal de mindere (= Jacob) dienen;
Typologisch;
Het eerst geboren leven is (nu nog) fysiek sterker dan het tweede (weder-)geboren geestelijk leven.
Toch zal het eerste leven onderworpen moeten zijn aan het tweede leven; de meerdere zou de
mindere dienen. Wij hebben de natuurlijke mens nodig om dienstbaar te zijn aan de nieuwe mens in
Christus om op deze manier Loon te verwerven. God beproeft ons geloof.
De oude mens in Adam zou ondergeschikt zijn aan de nieuwe mens in Christus.
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het
tweede te stellen. hebreeën 10
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Het spanningsveld tussen Jacob en Ezau, tussen deze beide Volken Israël en Edom, is er
nog steeds. Waarbij Edom over het algemeen de aanduiding is van de Edomitische Volkeren,
maar behorende tot de Arabische en Islamitische wereld.
16 En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen
Amalek zijn, van geslacht tot geslacht! exodus 17
Amalek is de kleinzoon van Ezau.
En de oorlog van Israël tegen Amalek is van geslacht tot geslacht.
12 En Timna was een bijwijf van Elifaz, den zoon van Ezau, en zij baarde aan Elifaz Amalek; dit
zijn de zonen van Ada, Ezau's huisvrouw. genesis 36
7 Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot daar gij komt te Sur, dat voor aan Egypte is.
8 En hij ving Agag, den koning der Amalekieten, levend; maar al het volk verbande hij door de
scherpte des zwaards. 1 samuël 15
Agag was de koning der Amalekieten
Ook Herodes Antipas was een afstammeling van Ezau = Edom
1 Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, den zoon van
Hammedatha, den Agagiet, en hij verhoogde hem, en hij zette zijn stoel boven al de vorsten, die
bij hem waren. esther 3
Haman de Jodenhater was een Agagiet (afstammeling van Amalek ); verwijzend naar de grootste
Jodenhater, namelijk die ene hoorn uit het Griekse-wereldrijk der Seluciden, en dat was
Antiochus Epifanes. Uit deze lijn zal straks het beest uit de Volkerenzee voortkomen.
De koning van het herstelde Griekse-wereldrijk, die koning van Babel is.
En achter deze persoon zit de ware koning van Babel, namelijk de duivel zelf.
Antiochus Epifanes leefde van 175 – 164 voor Christus
Hij was een duivelse machtswellusteling, die in vele opzichten als een nauwkeurig type kan worden
gezien van de komende antichrist. Antiochus bejegende het Joodse volk op de meest kwalijke wijze,
roeide hun godsdienst uit en ontheiligde de tempel op geraffineerde wijze, door op het
brandofferaltaar een altaar voor Zeus te bouwen en daarop zwijnen te offeren.
Hij was een goddeloze despoot.
31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij
zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen. daniël 11

: 5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en
hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
hetzelve = het beest uit de zee; de man die het nieuwe wereldrijk politiek zal leiden.
‘werd een mond gegeven om grote dingen en gods lasteringen te spreken’
Deze machthebber, dit beest uit de zee, komt overeen met de kleine hoorn uit Daniël 7.
Het enige verschil is dat in Daniël 7 staat dat die hoorn een mond en ogen heeft, terwijl in
Openbaring 13 staat dat hem een mond werd gegeven. Eerst had hij die mond niet had en later wel.
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Dat detail wordt in Daniël 7 overgeslagen maar het is er niet mee in strijd.
Die mond die hem gegeven wordt, betekent dat iemand naast hem voor hem spreekt.
7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer
sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten;
en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen.
8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie
uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren
ogen (uitbeelding van geestelijke dingen) als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende.
daniël 7
Wij herkennen hierin de satan, de duivel; hij sprak hoogmoedige en godslasterlijke woorden en
zou zichzelf verhogen en de grootste machthebber worden in de schepping. Die mond is de
antichrist, de valse leraar, de valse profeet. De belangrijkste Hebreeuwse vertaling voor profeet is
mond. De mond wordt genoemd maar de hele persoon wordt daarmee aangeduid, omdat het zijn
belangrijkste attribuut is. Hij spreekt en dat is die wereldleraar.
Het is de antichrist, de draak. Door die grote mond krijgt hij zijn macht.
13 En zeidet in uw hart: Ik ( de uit de Hemel gevallen morgenster; satan ) zal ten hemel opklimmen,
ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst
aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den
Allerhoogste gelijk worden. jesaja 14
‘en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden’
42 maanden = 1.260 dagen = 3 ½ jaar
Het woordje ‘zulks’ staat niet in de grondtekst.
Er staat eigenlijk: ‘hetzelve werd macht gegeven, om te doen [...]’.
Hij krijgt macht om zijn gang te gaan.
Een vergelijkbare uitdrukking als ‘om te doen’, vinden we in Daniël 8.
24 En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk verderven,
en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven;
daniël 8
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter
aarde; en deed het, en hetgelukte wel.( Hij werd door niets gehinderd en was voorspoedig in alles
wat hij deed ) daniël 8
De hoorn kon rustig z’n gang gaan. Niemand legde hem een strobreed in de weg.
Dit wordt vermeld omdat het iets bijzonders is. Het oprichten van een wereldrijk is niet makkelijk,
maar het zal deze hoorn lukken, als vanzelf. Hetzelfde lezen we nog eens in Daniël 11
36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken
boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal
voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal
geschieden. daniël 11
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Nogmaals: het beest kreeg zijn macht door de mond, door de antichrist, die zijn ideeën en
ideologieën ter onderbouwing van dat rijk naar voren brengt. Door die mond werd hem macht
gegeven ‘om te doen’. Hij komt de leer prediken met tekenen en wonderen. Hij doet dat 42
maanden lang. Dit zijn de 3 ½ jaar van de eerste helft van de 70e jaarweek van Daniël.
Het loopt uit op de oprichting van de ‘gruwel der verwoesting in de heilige plaats’,
gevolgd door de 3 ½ grote verdrukking over Israël.

: 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel,
en die in den hemel wonen.
: 7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen;
en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
het
= het beest uit de zee
zijn mond = de satan, de antichrist
Zijn Tabernakel, en die in den Hemel wonen = Christus en de Gemeente
om den heiligen krijg aan te doen
= om te strijden tegen de heiligen
heiligen = apart gezet voor de dienst aan God, bekwaam gemaakt om de Heere te dienen
Het beest keert zich rechtstreeks tegen God en Zijn Lichaam; Christus en de Gemeente.
Hij maakt zichzelf tot God waardoor hij zich boven God plaatst.
Daarmee wordt God vervangen door het beeld van een ‘verderfelijk mens’.
Het beest spreekt lastering tegen God; om Zijn Eer te schenden en Zijn Naam te bekladden.
Het beest keert zich tevens tegen de Joodse religie.
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 23 En hebben de Heerlijkheid des
onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens ( satan ), en
van gevogelte ( personeel van de satan ), en van viervoetige en kruipende gedierten. romeinen 1
Wie zijn die ‘heiligen’? Niet de Gemeente, want die is dan reeds opgenomen.
Welk volk is bestemd om de Heere te dienen hier op aarde? Het Joodse volk; het Volk Israël.
Zij is eerstgeborene onder de volkeren. De geschiedenis gaat vanaf dit punt verder met de
verkiezing van de Joodse natie als Gods priesterlijk en koninklijk Volk hier op aarde.
De Joden maken deel uit van het uitverkoren Volk, dat God geheiligd heeft tot Zijn dienst.
Er moet nog wel het één en ander gebeuren maar ze worden hier toch al ‘heiligen’ genoemd.
Dat het volk hier nog niet tot geloof gekomen is, doet er niets aan af.
Het beest zal op aarde strijden om die heiligen te overwinnen.
21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat
gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart verstokken,
dat hij het volk niet zal laten gaan. 22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn
zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij
diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden!
exodus 4
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij
Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een
priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls
spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al
deze woorden, die de HEERE hem geboden had. exodus 19
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‘om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen’
Het gaat hier over de 3 ½ jaar grote verdrukking in de tweede helft van de 70e jaarweek van Daniël.
Die verdrukking is beperkt tot de Joodse natie.
Vergeleken met de grote verdrukking over de andere volkeren is de tijd ervan verkort.
Anders zouden er geen heiligen, geen Joden, meer overblijven.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot
nu toe, en ook niet zijn zal. 22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. mattheus 24
25 Dit zal uw lot, het deel uwer maten zijn van Mij, spreekt de HEERE; gij, die Mij hebt vergeten,
en op leugen vertrouwt. 26 Zo zal Ik ook uw zomen ontbloten boven uw aangezicht, en uw schande
zal gezien worden. 27 Uw overspelen en uw hunkeringen, de schandelijkheid uws hoerdoms, op
heuvelen, in het veld; Ik heb uw verfoeiselen gezien; wee u, Jeruzalem! zult gij niet rein worden?
Hoe lang nog na dezen? jeremia 13
1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o
Jeruzalem! 2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal
ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft
der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid
worden. zacharia 14
Gedurende die 3 ½ jaar verdrukking komt er een einde aan de Joodse staat.
Die wordt namelijk compleet verwoest. Dat zei de profeet Daniël ook al.
27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer
en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de
voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, ( er zal verwoesting zijn tot het einde toe. Het is vast
besloten en zal gebeuren ) zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9
21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn ( de satan ) krijg voerde tegen de heiligen ( Joodse Volk ), en
dat hij die overmocht,(de hoorn voert oorlog/ strijd tegen de heiligen en die overwint hij )
22 Totdat de Oude van dagen ( de Heere Jezus Christus ) kwam, en het gericht ( oordeel ) gegeven
werd aan de heiligen der hoge plaatsen ( de Gemeente ), en dat de bestemde tijd kwam, dat de
heiligen het Rijk bezaten.( uiteindelijk zullen de heiligen, het Volk Israël samen met de Heere en
Zijn Lichaam het Messiaanse Rijk besturen ) daniël 7
25 En het (= de hoorn; het beest, de satan ) zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal
de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen ( De tijd
kan niet letterlijk veranderd worden: de klok loopt immers altijd gewoon door. Maar de inhoud van
een tijd kan wel gewijzigd worden. Dat gebeurt als de wet, het onderwijs of de cultuur veranderd
wordt. Op die manier ontstaat er een nieuwe tijd. In het Engels wordt dat ‘New Age’ genoemd.
Een nieuwe eeuw, een nieuwe tijd, een nieuwe leer, een nieuwe filosofie die rechtstreeks van de
duivel afkomstig is. Bijna alle menselijke filosofieën komen van de duivel. Daarom is de Bijbel ook
zeer negatief over filosofie ), en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en
tijden, en een gedeelte eens tijds. ( 3 ½ jaar grote verdrukking ) daniël 7
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De antichrist richt zich tegen de Joodse staat. Die moet eerst uit het Midden-Oosten verdwijnen
voordat het antichristelijke rijk daar opgebouwd kan worden.
Eerst moet Jeruzalem verwoest worden.
Die verwoesting zal gruwelijker zijn dan ooit in het verleden.
Dat moet ook wel want al het menselijke werk wordt door God aan de kant gezet.
De Joodse staat is momenteel een vijand van God en van Christus.
Het Joodse Volk heeft zich het land ten onrechte toegeëigend.
Het land behoort toe aan de Heere. Hij is de Eigenaar.
De bruid Israël zou bij gehoorzaamheid aan haar Man wonen in Zijn Land. De Heere en Israël.
23 Het land ook zal niet voor altoos verkocht worden; want het land is het Mijne, dewijl gij
vreemdelingen en bijwoners bij Mij zijt. leviticus 25
2 En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israëls zal hen erfelijk
bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij zullen gevangen houden
degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers. jesaja 14
6 Want een volk is opgekomen over Mijn land, machtig en zonder getal; zijn tanden zijn
leeuwentanden, en het heeft baktanden eens ouden leeuws. joël 1
2 Gij zijt Uw lande gunstig geweest, HEERE! de gevangenis van Jakob hebt Gij gewend. psalm 85
God zal aan al de religieuze systemen een einde maken. En voor zover er een gelovig overblijfsel
zal zijn, wordt het uit de stad geleid; precies zoals Lot indertijd uit Sodom werd gered.
Lot is namelijk een beeld van het gelovige Joodse volk.
28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten,
zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging,
regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. 30 Even alzo zal het zijn in den dag,
op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 31 In dienzelven dag, wie op het dak zal
zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn
zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is. 32 Gedenkt aan de vrouw van Lot. lukas 17
‘en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk’
Geslacht, taal en volk zijn synoniemen; hebben dezelfde betekenis.
Het gaat hier over de situatie aan het einde van de 70e week van Daniël.
De Joodse staat is vernietigd. Het betreft hier het laatste wereldrijk.
Dat is de periode tussen het begin van de 70e jaarweek en de duizend jaren. Het is de periode
waarin het grote antichristelijk rijk ontstaat en macht krijgt over alle geslacht en taal en volk.
In Babel, en daarna in alle grote steden van de wereld, zal een afgodsbeeld worden opgericht.
Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus op aarde moet vanaf het einde van de 70e jaarweek in
Jeruzalem van de grond af opgebouwd worden.
Het Koninkrijk van Christus en het antichristelijke rijk ontstaan eigenlijk gelijktijdig.
Vervolgens komen de 33 jaren van strijd tussen de volkeren der aarde aan de ene kant en Jeruzalem
aan de andere kant. Al de profetieën zeggen dat de Heere Jeruzalem zal redden en bewaren en een
muur zal zijn om Jeruzalem en dat Jeruzalem een lastige steen zal zijn.
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2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal
zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. 3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik
Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen
gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met
zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal
Ik met blindheid slaan. zacharia 12
4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze
bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve
wezen zal. 5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot
heerlijkheid wezen in het midden van haar. zacharia 2
26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik
zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten
tot in eeuwigheid. 27 En Mijn Tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij
zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël
heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. ezechiël 37

: 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven
in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
: 9 Indien iemand oren heeft, die hore.
Dit gaat nog steeds over de 33 jaren grote Verdrukking over de volkeren.
Er zijn in die dagen wel degelijk gelovigen op aarde en zij zijn bestemd voor de duizend jaren.
Zij zullen het geopenbaarde Koninkrijk van Christus binnengaan; het Vrederijk. Deze gelovigen
vormen straks de schare die niemand tellen kan uit alle natiën en geslachten en volken en talen.
De rest van de wereld aanbidt het beest en zijn mond; zij staan bij volharding in ongeloof straks
niet in het Boek des levens, des Lams.
Zij gaan niet mee in het Koninkrijk van Christus en worden door de Heere gedood
9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en
volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen,
en palm takken waren in hun handen. openbaring 7
‘in het boek des levens, des Lams’
Hier wordt verwezen naar Openbaring 5; het Lam staande als geslacht. Hij stond op de Troon in de
Hemel. Dat Lam is de Opgestane Christus; de grote Koning van het Koninkrijk Gods.
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de
ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn
de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. openbaring 5
‘van de grondlegging nederwerping der wereld’
Dit betekent dat dit plan van vóór de dagen van Adam is.
Van vóór de nederwerping van de oude wereld, de schepping van over lang.
De term nederwerping herinnert aan het oordeel dat God eenmaal over de oude wereld gebracht
heeft. Zoals Hij daarover een oordeel heeft gebracht, zo zal Hij dat ook doen over de
tegenwoordige wereld.
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Dit plan van God stond altijd al vast. Hoe de draak ook tekeer zal gaan en in opstand is tegen God:
Gods plan wordt uitgevoerd. Deze Koning, dit Lam, de Heere Jezus Christus is van oudsher
bestemd om dat Koninkrijk over heel de Schepping op Zich te nemen. Alle dingen zouden aan Zijn
voeten onderworpen zijn, staat er tenslotte op de eerste bladzijde van de Bijbel. Die mens zou
heerschappij hebben over de hele schepping. Uiteindelijk blijkt die mens niet Adam te zijn, hoewel
het tegen hem gezegd werd, maar Christus. Het werd niet de eerste Adam, maar de tweede Adam.
Het ziet er straks indrukwekkend en angstaanjagend uit, maar het Lam overwint. Dat staat vast.
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en
vrouw schiep Hij ze. 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en
vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der
zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! genesis 1
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste
Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke,
daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den
Hemel. 1 korinthe 15
‘Indien iemand oren heeft, die hore’
Deze zin herkennen we uit hoofdstuk 2 omdat de brieven daar steeds mee eindigden.
De betekenis is nog steeds dat het gaat om verborgen dingen; ‘let goed op, denk er om, hou je hoofd
erbij!’ Let goed op en vergelijk Schrift met Schrift want zo simpel is het niet.
Je moet het bestuderen; God heeft het nu eenmaal verborgen!
Als je het Boek Daniël ernaast legt, is dit schriftgedeelte goed te volgen.
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn
het, die van Mij getuigen. johannes 5
Hoe komen we aan die 33 jaren grote Verdrukking over de volkeren ?
Er ligt volgens de profetieën een tijdsperiode tussen de Wederkomst van de Heere op de Olijfberg
en de definitieve vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde. De lengte van deze periode wordt niet
rechtstreeks gegeven in de Schrift maar vanuit de typologie kan worden beredeneerd dat die periode
hoogstwaarschijnlijk overeenkomt met 33 jaar.
In de Bijbel staan meer geschiedenissen waarin de 7 en 33 jaar een rol spelen.
* Het koningschap van David.
Van David wordt diverse malen vermeld hoelang hij regeerde.
David regeerde veertig jaar. Deze periode wordt onderverdeeld in 7 en 33 jaar.
7 jaar regeerde hij in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Aanvankelijk was David koning te Hebron.
Na zeven jaar vroegen de mannen van Juda aan David of hij ook over hen koning te willen zijn.
11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij
geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. 1 koningen 2
4 Dertig jaar was David oud, als hij koning werd; veertig jaren heeft hij geregeerd.
5 Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden; en te Jeruzalem regeerde hij
drie en dertig jaren over gans Israël en Juda.6 En de koning toog met zijn mannen naar
Jeruzalem, tegen de Jebusieten ( Jebus= hebreeuws voor vertreden, vertrappen ), die in dat land
woonden. En zij spraken tot David, zeggende: Gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en
kreupelen zullen u afdrijven; dat is te zeggen: David zal hier niet inkomen.
7 Maar David nam den burg Sion in; dezelve is de stad Davids. 2 samuël 5
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* Dagen van reiniging.
Volgens de Wet; nadat een zoon is geboren.
Deze Schriftplaatsen zijn letterlijk maar met een profetische betekenis.
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende:
Wanneer een vrouw zaad ( de Heere Jezus Christus ) gegeven, en een knechtje gebaard zal hebben,
zo zal zij zeven dagen onrein zijn; volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein
zijn.3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.( wedergeboorte )
4 Daarna zal zij drie en dertig dagen blijven in het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij
aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn.
leviticus 12
16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken
gezegd was. 18 En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de
herders. 19 Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.
20 En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en
gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het
Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel,
eer Hij in het lichaam ontvangen was. 22 En als de dagen harer reiniging vervuld waren ( 7 en 33
dagen ), naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere
voorstelden; 23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder
opent, zal den Heere heilig genaamd worden.) 24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de
wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven ( type van de Gemeente ).
lukas 2
*Dagen dat Mozes op de berg was.
Mozes was totaal veertig dagen op de berg. Deze periode wordt verdeeld in 7 en 33 dagen
12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen
tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen.
13 Toen maakte zich Mozes op, met Jozua, zijn dienaar; en Mozes klom op den berg Gods.
14 En hij zeide tot de oudsten: Blijft gij ons hier, totdat wij weder tot u komen; en ziet, Aäron en
Hur zijn bij u; wie enige zaken heeft, zal tot dezelve komen. 15 Toen Mozes op den berg
geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt. 16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde
op den berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen, en op den zevenden dag riep Hij Mozes uit
het midden der wolk. 17 En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur,
op het opperste diens bergs, in de ogen der kinderen Israëls. 18 En Mozes ging in het midden der
wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig
nachten. exodus 24
*Dagen na de Opstanding van de Heere tot Zijn zichtbare Hemelvaart.
Op de 1e dag der week verschijnt de Heere bij Zijn discipelen in de Opperzaal. Na 7 dagen, op de
8e dag, verschijnt de Heere ook aan Thomas, in de Opperzaal. Als profetische betekenis van de
Wedergeboorte van Joodse Volk, na de 70e Jaarweek. En 33 dagen later is de Lichamelijke
Hemelvaart van de Heere Jezus Christus
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren,
waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en
zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn
zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.
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-24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen:
Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der
nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 26 En na acht dagen (= na 7,
op de 8e dag )waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de
deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! 27 Daarna zeide Hij tot
Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en
zijt niet ongelovig, maar gelovig.28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn
God! johannes 20
2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen,
die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. 3 Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had,
Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen
gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. 4 En als Hij met hen
vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de
belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. handelingen 1

:10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het
zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en
het geloof der heiligen.
Dit is overdrachtelijk en betekent zoveel als; dít is het noodlot dat over de wereld komt;
zó zal het gaan; dit is wat vastgelegd is en staat te gebeuren. Hoe de mens ook tekeer gaat en in
opstand is tegen God. Dat zwaard wat hij bij wijze van spreken hanteert, zal op zijn eigen hoofd
terugkeren. Het oordeel is onvermijdelijk; het oordeel komt toch.
‘Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen’
Hier gaat het om in die dagen; het geloof, de passie en overgave van de heiligen, de gelovigen, die
vervolgd zullen worden. Het gaat erom dat men de Heere trouw is en trouw blijft. Dat is natuurlijk
in onze dagen ook zo, maar in die dagen nog veel sterker. De vervolging en marteling van gelovigen
zal in die dagen heviger zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. In heel de wereld zullen gelovigen
systematisch worden gedood. Dat hebben we al gelezen in Openbaring 6 en dat komen we straks
ook weer tegen in hoofdstuk 20. Daarin wordt gezegd dat gelovigen die omgebracht zijn in de
dagen van dit antichristelijke rijk, opgewekt zullen worden. Deze martelaren zullen levend de
duizend jaren binnengaan en zelfs een vooraanstaande plaats hebben in Zijn Koninkrijk.
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het
beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden
aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de
duizend jaren. openbaring 20

:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen
gelijk, en het sprak als de draak.
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1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn
hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
In vers 1 komt er een beest uit de zee en in dit vers komt er een beest uit de aarde.
Wat is het verschil tussen deze twee beesten ?
Het woord ‘zee’ staat overdrachtelijk voor de veelheid van mensen en volkeren.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen,
en natiën, en tongen. openbaring 17
8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.psalm 65
12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis
der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen! jesaja 17
Ook het woord ‘aarde’ staat overdrachtelijk voor de mens.
Ons stoffelijk lichaam is uit de aarde, is aards. De mens keert bij het sterven dan ook naar de aarde
terug, omdat hij uit de aarde genomen is. De mens is typologisch een aarden vat, of kruik.
Hij moet namelijk ergens mee gevuld worden; hij moet ergens toe dienen.
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. genesis 2
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
1 korinthe 15
De aarde en de zee komen dus typologisch met elkaar overeen.
Ze verwijzen allebei naar de mens. Aarde en zee zijn allebei het tegenovergestelde van de Hemel.
Het aardoppervlak zet zich voort in het zeeoppervlak; het zeeoppervalk is dus óók aardoppervlak.
Het tweede beest verschijnt uit de aarde. Het tweede beest is de antichrist, de duivel.
Hij is uit de Hemel geworpen en daarmee wordt hij aards. Hij zal een tastbaar lichaam hebben.
Hoe dat precies werkt, weten wij niet maar dat weten wij van bijvoorbeeld engelen ook niet.
‘het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak’
Wie lijkt er op het Lam ? Wie wil zijn als Christus ? De duivel !
In zijn hoogmoed en arrogantie denkt de satan als God gelijk te kunnen zijn.
De duivel is volgens Petrus dan ook ‘de briesende leeuw’.
Maar de Heere Jezus Christus is de ware Leeuw van Juda.
De duivel is de slang in het paradijs.
Maar de Heere Jezus Christus is de ware Verhoogde Slang.
Het beest spreekt als de draak. De draak is de satan dus dit tweede beest uit de aarde is de satan.

:12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt,
dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen
was.
De ‘dodelijke wonde’ wijst terug naar vers 3.
Het tweede beest, het beest uit de aarde, geeft macht aan het eerste beest.
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In vers 4 lazen we ook al dat de draak, de satan, het beest macht gegeven had. en in vers 5 staat dat
de draak het eerste beest een mond gaf.
Het tweede beest maakt dat de hele wereld het eerste beest aanbidt.
Dit tweede beest is identiek aan de draak en aan die mond van het eerste beest;
verschillende plaatjes en omschrijvingen voor dezelfde figuur.
De feitelijke macht ligt dus bij het tweede beest; de satan.
Hij is de belangrijkste figuur en de bouwer van het anitichristelijke rijk.

:13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde,
voor de mensen.
‘vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde’
De antichrist, het beest uit de aarde, de mond van het beest uit de zee doet vuur uit de hemel
afkomen op de aarde. We weten niet wat dit vuur precies is maar de meest elementaire betekenis
van vuur is kracht of energie. In het algemeen gaat het om geestelijke kracht, waardoor mensen
gemotiveerd en in beweging gezet worden.
Bij de Opname van de Gemeente wordt niet alleen de Satan maar worden ook zijn engelen op aarde
geworpen. Zij zullen de volkeren verleiden met de kracht van tekenen en wonderen. De wereld is
inmiddels al aardig voorbereid op de komst van satan en zijn engelen. Vele films zijn er al gemaakt
over de ‘Apocalyps’. Er zijn talloze series op de televisie waarin mensen voorkomen die allerlei
krachten bezitten. Ook de zogenaamde mediums doen het goed op de televisie.
4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen
verleiden. mattheus 24
19 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 opga in
uw harten.2 petrus 1
Het tweede beest zorgt ervoor dat de mensheid het eerste beest aanbidt. Hij doet dit met kracht van
tekenen en wonderen. Deze tekenen en wonderen lijken te bevestigen dat hij de Christus is. Maar
dat is hij niet, hij is de antichrist. Dat zou een waarschuwing moeten zijn voor degenen die in onze
dagen tekenen en wonderen verlangen. De mensen willen tekenen en wonderen zien en zullen zich
daardoor laten verleiden. Zij zullen geneigd zijn om ze toe te schrijven aan de Heere of aan de
Heilige Geest. Helaas gebeurt dit vandaag de dag ook al. Wonderen en tekenen zijn prachtige
middelen om de mensen bij het Woord van God vandaan te houden. Zij suggereren namelijk dat we
geen Bijbel meer nodig hebben, omdat God zich rechtstreeks aan ons zou openbaren. Maar het is
precies andersom. Wie de Bijbel leest en gelooft en zich daarin laat onderwijzen zal niet door
tekenen en wonderen verleid kunnen worden. Gewoon omdat men de Waarheid liefheeft.
Die tekenen en wonderen worden in de toekomst in ieder geval gedaan door de antichrist.

:14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen
gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde
wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden
maken.
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‘En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen
gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest’
De tekenen en wonderen zijn voldoende om de mensheid te verleiden.
We hebben al gezien dat in de praktijk nauwelijks verschil bestaat tussen de twee beesten.
Het tweede beest, de antichrist, de duivel, is de grote leraar en zegt wat de mensen moeten doen.
Hij is de mond van het eerste beest.
Johannes zegt dat de antichrist nog moet komen maar dat er nu al veel antichristenen, veel valse
profeten zijn. Sinds de opstanding van Christus zijn er dus veel antichristenen.
Ze doen hun werk, verspreiden de leugen en bestrijden de Waarheid.
‘zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had,
en weder leefde, een beeld zouden maken’
Het beest uit de aarde, de antichrist, verleidt de mensen op aarde met wonderen om een beeld te
maken van het eerste beest. Het eerste beest is de politiek leider van het rijk dat eens dodelijk
verwond was, maar weer leeft. Er wordt een beeld opgericht, gewijd aan dit antichristelijke rijk in
het algemeen en in het bijzonder aan dit eerste beest. Dat gebeurt op initiatief van het tweede beest.
Er komt dus een afgodsbeeld. Over een beeld hebben we vaker gelezen.
In de droom van Daniël was een beeld met een gouden hoofd; De uitbeelding van de wereldrijken,
uitlopend in de tien tenen. In Daniël 3 vinden we een letterlijk beeld gewijd aan Nebukadnezar, de
koning van dat rijk. Men moest daarvoor knielen en als men dat niet deed, werd men in de vurige
oven geworpen. Dat beeld is de verwijzing naar de wereldrijken in het algemeen, resulterend in een
letterlijk beeld dat in de 70e jaarweek zal worden opgericht.
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den
profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) mattheus 24
27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer
en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot
de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. daniël 9
‘Een gruwel’ of ‘een gruwelijken vleugel’ is de aanduiding van afgoderij, afgod of afgodsbeeld.
‘Vleugel’ is hier bescherming vanuit de hemel, vanuit de geestelijke wereld, een ‘gruwelijken
vleugel’ is een afgoderij. Dat het leidt tot verwoesting wordt uitgedrukt in ‘gruwel der verwoesting’.
‘het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde’
Dit verwijst naar vers 3; ‘En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke
wonde werd genezen’ en naar vers 12; ‘en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens
dodelijke wonde genezen was’

:15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld
van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden
aanbidden, gedood zouden worden.
‘Hetzelve’ is nog steeds het tweede beest uit de aarde. Deze antichrist, de satan, geeft het beeld van
het eerste beest, de politiek leider, een geest. Zodat het beeld van het beest ook kan praten.
Allen die dit beeld niet zullen aanbidden, zullen gedood worden.
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Er staat; hetzelve werd macht gegeven om het beeld te laten praten. Dat houdt in dat de satan die
macht niet van zichzelf heeft. De satan is nog altijd een schepsel van de Heere. Het gebeurt met
goedkeuring van de Heere. De Heere geeft immers een oordeel over de ongelovige mensheid.
Hij maakt daarbij gebruik van het kwaad.
Zoals de Heere ook in onze tijd de satan gedoogt om ons geloof te beproeven.
Het beeld van Matthéüs 24 zal in Jeruzalem staan; ’staande in de heilige plaats’.
Maar in Daniël lezen we dat het beeld in Babel staat.
Waar zal dat beeld nu staan? In Jeruzalem of in Babel?
In de 70e week wordt het beeld eerst in Jeruzalem opgericht.
Daarna wordt binnen 3 ½ jaar de Joodse staat en Jeruzalem verwoest. Vervolgens zal het grote
antichristelijke rijk ontstaan in het Midden- Oosten en de antichrist zal zich vestigen in Babel.
Daar zal ook zijn beeld worden opgericht.
Later zal zo'n beeld verschijnen in alle hoofdsteden van de landen die deel uit maken van het
nieuwe antichristelijke wereldrijk. Een stad is een sterkte, een vesting. Daarom wordt de antichrist
in Daniël 11 ‘de god der sterkten’, ‘de vestinggod’, ‘de god Maüzzim’ genoemd.
38 En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats ( Babel ) eren; namelijk den god, welken zijn
vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met
gewenste dingen.daniël 11
Het spreken van het beeld kan zowel letterlijk als overdrachtelijk worden toegepast.
Demonen kunnen zich nestelen in menselijke gedaanten maar ook in beelden van steen of ander
materiaal. Als demonen zich kenbaar maken, dan spreken zij. Dat is in onze dagen ook zo.
Overdrachtelijk wil ‘spreken’ zeggen dat men ‘iets te melden heeft’, iets leert, iets bekend maakt.
Vanuit dit beeld wordt het een en ander onderwezen aan de mensen.
De draak zal spreken en onderwijs geven vanuit Babel, het centrum van het laatste wereldrijk.
Men zou vervolgens het beeld van het beest aanbidden en wie dat niet doet, zal gedood worden.
Dit komt overeen met Daniël 3; Het gaat hier om een beeld van 60 el hoog en 6 el breed, waarbij er
muziek werd gemaakt door zes instrumenten. Dan moet men buigen voor dat beeld
1 De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was zestig ellen, zijn
breedte zes ellen; hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. 2 En de koning
Nebukadnezar zond henen, om te verzamelen, de stadhouders, de overheden, en de landvoogden, de
wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden, en al de heerschappers der
landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, hetwelk de koning
Nebukadnezar had opgericht. 3 Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de
landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden, en al de
heerschappers der landschappen, tot inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had
opgericht; en zij stonden voor het beeld, dat Nebukadnezar had opgericht.
4 En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, gij volken, gij natiën, en tongen!
5 Ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des
akkoordgezangs, en allerlei soorten van muziek, zo zult gijlieden nedervallen, en aanbidden het
gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht;
6 En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfder ure in het midden van den oven des
brandenden vuurs geworpen worden.7 Daarom te dier tijd, als al die volken hoorden het geluid des
hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren,(= 6 muziekinstrumenten ) en allerlei soorten der
muziek, alle volken, natiën, en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de
koning Nebukadnezar had opgericht. daniël 3
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4 Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam was Goliath, van
Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span. (= de afstand tussen duim en pink van een gestrekte
hand ).5 En hij had een koperen helm op zijn hoofd, en hij had een schubachtig pantsier aan; en het
gewicht van het pantsier was vijf duizend sikkelen kopers; 6 En een koperen scheenharnas boven
zijn voeten, en een koperen schild tussen zijn schouders;( 6 delige wapenrusting ) 7 En de schacht
zijner spies was als een weversboom, en het lemmer zijner spies was van zeshonderd sikkelen
ijzers; en de schilddrager ging voor zijn aangezicht. 8 Deze nu stond, en riep tot de slagorden van
Israël, en zeide tot hen: Waarom zoudt gijlieden uittrekken, om de slagorde te stellen? Ben ik niet
een Filistijn, en gijlieden knechten van Saul? Kiest een man onder u, die tot mij afkome. 9 Indien
hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij ulieden tot knechten zijn; maar indien ik
hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn, en ons dienen. 1 samuël 17
De Filistijn Goliath, een type van het laatste wereldrijk, was 6 ellen en nog wat ( een span ).
Zes is het getal van de mens, maar hij was net iets meer dan een mens. Hij had een zesdelige
wapenrusting en zijn zware speer woog 600 sikkels.

:16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
‘Kleinen en groten, en rijken en armen en vrijen en dienstknechten’ kwamen we ook tegen in
Openbaring 6 en betekent ‘iedereen’.
Het tweede beest, de satan, de antichrist, wil dat iedereen een merkteken krijgt.
De mensen krijgen een merkteken aan hun rechterhand of voorhoofd ten teken dat ze erbij
horen en achter de antichrist staan. Gelovigen in die dagen zullen dit teken weigeren.
Net zoals Hananja, Misael en Azarja, kinderen van Juda, weigerden om het gouden beeld van
Nebukadnezar te aanbidden. Ook al gaf Nebukadnezar hen andere afgodische namen.
Sadrach, (Hananja = Jehovah is Genadig) Mesach (Misael = Wie is als God; Wie is Gode Gelijk)
en Abed-nego (Azarja = Jehovah is Hulp; Jehovah is Bewaarder ), dat gijlieden mijn goden niet
eert, en het gouden beeld, dat ik opgericht heb, niet aanbidt? 15 Nu dan, zo gijlieden gereed zijt, dat
gij ten tijde, als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, en
des akkoordgezangs, en allerlei soort der muziek, nedervalt, en aanbidt het beeld, dat ik gemaakt
heb, zo is het wel; maar zo gijlieden het niet aanbidt; ter zelfder ure zult gijlieden geworpen worden
in het midden van den oven des brandenden vuurs; en wie is de God, Die ulieden uit mijn handen
verlossen zou? 16 Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning
Nebukadnezar: Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. 17 Zal het zo zijn, onze God,
Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw
hand, o koning! verlossen. 18 Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen
eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.19 Toen werd Nebukadnezar
vol grimmigheid, en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego; hij antwoordde en zeide, dat men den oven zevenmaal meer heet zou maken dan men dien
pleegt heet te maken. daniël 3
7 Wee der wereld van de ergernissen (ongeloof; iemand ergeren= iemand van het geloof afhouden),
want het is noodzakelijk ( het oordeel staat vast ), dat de ergernissen komen; doch wee dien mens,
door welken de ergernis komt!
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8 Indien dan uw hand ( de rechterhand met het merkteken ) of uw voet u ergert, houwt ze af en
werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan ( het Vrederijk van de Heere Jezus Christus ),
kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur
geworpen te worden. 9 En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter,
maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur
geworpen te worden. mattheus 18
In de toekomst is verzegeling kennelijk belangrijk.
Aan de ene kant is er de verzegeling van de 144.000 getuigen aan hun voorhoofden.
Zij hebben het Teken van de Heere Jezus Christus.
Aan de andere kant is er een merkteken dat alle ongelovigen en aanhangers van het beest krijgen.
Als teken dat ze bij de antichrist horen. Er staat specifiek; ‘aan hun rechterhand of aan hun
voorhoofden’. Het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten= hart= binnenste
Of dat nu een ingespoten chip of een stip is zoals bij de Hindoes doet niet ter zake.

:17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het
beest, of het getal zijns naams.
Alleen als men het teken heeft, kan men deelnemen aan de samenleving. Als men het teken niet
heeft en niet knielt voor dat beeld, wordt men uitgesloten van de samenleving en het economisch
verkeer. Er staat een grote druk op de mensen en velen zullen zich aansluiten bij het beest.
Men mag niet kopen of verkopen als hij:
* Het merkteken niet heeft
* De naam van het beest niet heeft
* Het getal van zijn naam niet heeft
Deze drie mogelijkheden kunnen heel goed als één beschouwd worden.
Het teken ís de naam van het beest. In de klassieke talen hebben alle letters ook een getalswaarde.
In dit vers staat dus feitelijk dat de naam van het beest wordt uitgedrukt in een getal.
Dit woord ‘getal’ betekent eigenlijk ‘aantal’, in de zin van het resultaat van een optelsom.
Het gaat dus om de optelsom van de getalswaarde van iedere letter van de naam van het beest.

:18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal
eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
De letters van zijn naam, zijn cijfers en die worden bij elkaar opgeteld; de uitkomst is 666.
De naam van het beest, met deze getalswaarde, wordt niet gegeven.
We hebben in het vorige hoofdstuk gelezen dat in de meeste religies al zit verweven dat men een
verlosser verwacht. De Joden verwachten hun messias. De Hindoeïsten wachten op krishna.
De Islamieten verwachten de iman mahdi en de Boeddhisten geloven in de komst van maitreya.
Als de antichrist komt, zal hij zeggen dat hij degene is die aangekondigd is.
Maar hij is niemand minder dan de duivel.
In de Bijbel staat dat er geen God bestaat buiten de Heere. De duivel zit achter al deze afgoden.
39 Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel;
en er is niemand, die uit Mijn hand redt! deuteronomium 32
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5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel
gij Mij niet kent. 6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat
er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. 7 Ik formeer het licht, en schep de
duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. jesaja 45
De naam van die nog komende boeddha is al sinds de eerste boeddha vastgelegd: maitreya.
De naam is in de diverse talen vastgelegd en heeft een vaste voorgeschreven spelling.
In de Hebreeuwse taal levert die naam exact de getalswaarde van 666 op.
Is het toeval dat we juist nu over de gehele wereld worden ‘doodgegooid’ met Boeddhabeelden?
Dat er in Nederland in zeer veel huizen en winkels en tijdschriften een Boeddha prijkt?
Het getal ‘6’ is niet het getal van de antichrist. Het getal ‘zes’ is het teken van de mens, het teken
van Adam en van al zijn erfgenamen. Daarom werd de mens op de zesde dag geschapen.
Het getal 666 is het getal van de mens op een hoger niveau ; Christus.
Het teken van ‘de Zoon des mensen’ zoals het in Matthéüs 24 genoemd wordt, is de zespuntige
Davidster. De Davidster is het teken en het zegel van Salomo. Het is een soort familiewapen, het
teken van de familienaam. De davidster is een "zes", maar dan grafisch uitgebeeld.

Het is een regelmatige zeshoek, een regelmatige zespuntige ster.
Het getal 666 wordt, dit vers uit Openbaring meegerekend, in de Bijbel vier keer vermeld.
14 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was zeshonderd zes en
zestig talenten gouds; 1 koningen 10
13 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam, was zeshonderd zes en
zestig talenten gouds; 2 kronieken 9
Het gaat over 666 talenten goud als jaarinkomen van koning Salomo.
Salomo is niet een type van de antichrist maar van Christus.
13 De kinderen van Adonikam, zeshonderd zes en zestig. ezra 2
Hier keren 666 zonen van Adonikam terug uit Babel. Zij waren door Nebukadnezar, koning van
Babel, weggevoerd naar Babel en zijn wedergekeerd naar Jeruzalem en Juda. Zij zijn een
uitbeelding van het gelovig overblijfsel van Israël dat toebehoort aan de Zoon des mensen.
De Slang, de Leeuw, de hoornen van het Lam en ook het getal 666; alles heeft het beest gestolen;
de satan geeft zich graag uit voor de Christus. Het getal ‘zes’ komt overeen met de letter ‘wauw’ = .
Wauw betekent ‘haak; verbinding’ en daar lijkt de letter ook inderdaad op.
Een haak brengt verbinding, haakt twee dingen aan elkaar.
De achterliggende gedachte is dat de Mens Die God op het oog had, verbinding zou brengen.
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De mens die dat zou doen bleek niet de eerste Adam te zijn, maar de laatste. Christus is die ‘zes’.
Hij is de Haak, de Verbinding. Hij is de Middelaar tussen Hemel en aarde; tussen God en Zijn
Schepselen. Maar de duivel zal in Zijn plaats gaan staan.
Met uitgebreide filosofieën suggereert hij dat hij de verbinding brengt tussen de stoffelijke en
geestelijke wereld. Hij maakt zich de ‘zes’ eigen.
Het is de opdracht voor de mensheid om in Zijn Waarheid te blijven staan en niet te twijfelen;
‘want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en
nedergeworpen wordt’.
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk
geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet
twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen
en nedergeworpen wordt. 7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.
jakobus 1
Amen.

Alle zaken nog even op een rijtje;
In dit hoofdstuk hebben we gelezen over de totstandkoming van het laatste wereldrijk.
Door de 3 ½ jaar van Verdrukking zal Israël in de tweede helft van de 70e Jaarweek tot bekering
komen. Aan het eind van die 70e week zal de Heere Jezus Christus op de Olijfberg verschijnen.
Voor het Joodse Volk is de grote Verdrukking dan afgelopen maar voor de volkeren breekt de
Verdrukking dan pas goed los. In die periode van 33 jaar zullen de 144.000 getuigen het Evangelie
aan de volkeren verkondigen. Zo heb je aan de ene kant de prediking van het Evangelie en de
Openbaring van het Koninkrijk van Christus, terwijl je aan de andere kant de prediking van het
woord van de tegenstander en dus de oprichting en openbaring van het rijk van Babel hebt.
Voor het oog van de wereld wordt dat antichristelijke rijk gebouwd met Babel als hoofdstad.
Heel de menselijke, religieuze samenleving zal dan beheerst worden door de lichamelijke duivel.
Het vervolg daarop is de strijd tussen die beiden rijken. Die twee partijen waren verborgen in onze
dagen, maar zullen in de toekomst geopenbaard worden. Die twee rijken moeten het samen
uitvechten. Het resultaat van de prediking van de 144.000 blijkt aan het eind van de 33 jaar: een
grote schare die niemand tellen kan. Die schare is het gelovig overblijfsel die aan de Koning, de
echte Christus is onderworpen. Ze maakt deel uit van het Koninkrijk van Christus en gaat de
duizend jaren binnen. Alle ongelovigen komen om in de verdrukking. Aan het begin van de 1.000
jaar zijn er alleen maar gelovigen op aarde. De 1000 jaar is tevens de periode waarin satan
gebonden zal zijn.
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Hoofdstuk 14
: 1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig
duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
‘En ik zag, en ziet’
Johannes krijgt weer een visioen. Wat hij ziet, is niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld.
Visioenen hebben een symbolische betekenis.
‘het Lam stond op den berg Sion’
‘Het Lam’ is in Openbaring min of meer de vaste uitdrukking voor de Heere Jezus Christus.
Het lam verwijst naar nederigheid, dienstbaarheid en volgzaamheid.
Het wordt 16 keer genoemd in verschillende hoofdstukken van Openbaring.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft
onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij
verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een
schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
jesaja 53
In het visioen van hoofdstuk 5 staat het Lam op de Troon. (staat = staan = Opstanding)
In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de Heerschappij (Troon) ontvangen.
De Heerschappij is op Zijn Schouder; alles is aan Hem onderworpen.
Zijn Koninkrijk zal het koninkrijk van de antichrist vernietigen.
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem
gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 8 Alle dingen hebt Gij onder
zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij
niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen
onderworpen zijn; 9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade
Gods voor allen den dood smaken zou. hebreeën 2
Hier in dit hoofdstuk staat het Lam op den berg Sion.
De berg Sion staat hier overdrachtelijk niet voor de Hemel; zodat de 144.000 ineens in de hemel
zouden zijn! Sion is hier een synoniem voor ‘Jeruzalem’ en via die stad een uitbeelding van het
Koninkrijk van Christus. Symbolisch zien we hier de Heere Jezus Christus in Zijn Koninkrijk,
In het eerste begin daarvan, blijkt uit de rest van dit hoofdstuk.
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 2 De HEERE zal den
scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.
3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder
des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn. psalm 110
11 De HEERE heeft David de waarheid gezworen, waarvan Hij niet wijken zal, zeggende: Van de
vrucht uws buiks zal Ik op uw troon zetten. 12 Indien uw zonen Mijn verbond zullen houden, en
Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal; zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon
zitten. 13 Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats,
zeggende: 14 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.
psalm 13
1

Bovenstaande verzen hebben een dubbele toepassing.
Zij verwijzen ook naar een wedergeboren Volk Israël, straks.
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest
uitgieten. 30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en
rookpilaren. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en
vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal
aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn,
gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Joël 2
In de visioenen verwijst de berg Sion weliswaar naar Jeruzalem maar de naam wordt gebruikt ter
aanduiding van het Koninkrijk van de Zone Davids; het Koninkrijk van Christus.
‘en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven
aan hun voorhoofden’
Samen met het Lam, de Heere Jezus Christus, staan in dit visioen ook de 144.000 getuigen op de
berg Sion. Zij hebben het Merkteken van de Heere Jezus Christus op hun voorhoofden.
Het voorhoofd staat typologisch voor de gedachten, het hart, het binnenste van de mens.
Het gaat hier over het begin van de 33 jaar grote Verdrukking over de Volkeren.
De getuigen zullen dan het Evangelie van het Koninkrijk gaan prediken.
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten
onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren
verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. openbaring 7

: 2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een
groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers;
‘Een Stem uit den Hemel’ = God Die spreekt; het Woord van God
‘Een Stem veler wateren’ = een beeld van de Stem van God ; het Woord van God.
Maar ‘vele wateren’ kan ook verwijzen naar de volkerenzeeën; het Evangelie wordt nu gepredikt
door de Heidenen en niet door de Joden. De Stem van de Heere Jezus klinkt nu, in onze Bedeling,
via (als) de vele wateren; de Gemeente. Daar is het Woord Gods. Daar vindt men de Heere.
Straks, bij de Wederkomst van de Heere Jezus Christus ( met Zijn Lichaam ), zal de Gemeente het
wedergeboren Volk Israël onderwijzen.
‘Een Stem van een Groten donderslag’ = een beeld van de Stem van God; God Die spreekt
‘Een stem van citerspelers’ = verwijst terug naar openbaring 5 waar de 24 ouderlingen,
de Gemeente, op citers ( citeren ) spelen.
De Stem uit de Hemel is in feite ‘meerstemmig’; Het Woord van God, ook via de Gemeente.
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen ( =
Gemeente ) voor het Lam neder, hebbende elk citeren (citeren = rwnk = Kenowr = Harpen ; als
Licht ) en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. openbaring 5
15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn Stem als
een stem van vele wateren openbaring 1
2

3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de
grote wateren. 4 De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid.
psalm 29

: 3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen;
en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde
gekocht waren.
‘En zij zongen’ = zij zongen is meervoud en verwijst terug naar de ‘citerspelers’ van het vorige
vers. De citerspelers= de 24 ouderlingen met citeren = de Gemeente
‘een nieuw gezang’
= zingen is altijd een uitbeelding van ‘aanbidding’ oftewel ‘dienst aan de Heere’.
Samenzang is typologisch ‘het met één mond de Heere loven’.
Het is de uitdrukking van hoe wij allen eensgezind onze levens aan de Heere gewijd hebben.
Een nieuw gezang is een uitdrukking van leven onder het Nieuwe Verbond.
Het Nieuwe Verbond der Genade begon bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus ter
vervanging van het Oude Verbond der Wet.
‘En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen’
Dit gaat over degenen die verbonden zijn met de Troon en leven onder het Nieuwe Verbond.
Dat zijn het Lam, de vier dieren (uitdrukking van Christus) en daarna de 24 oudsten, die een
uitdrukking zijn van de Gemeente. De 144.000 zijn daar hier aan toegevoegd.
‘en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde
gekocht waren‘
De 144.000 zullen onderwezen moeten worden voordat zij het Evangelie kunnen gaan prediken.
‘Zij zullen het nieuwe gezang leren’ van de ‘citerspelers’, de Gemeente. De getuigen zullen in het
‘half uur stilte’ verzegeld en opgeleid worden, hebben wij in hoofdstuk 8 gelezen.
De getuigen uit elk van de 12 stammen van Israël zullen dan gewijd zijn aan de dienst aan de Heere.
Zij worden geheiligd. Zij zijn genaderd tot ‘de Troon der Genade’ en hebben hun levens in dienst
gesteld van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond.
De 144.000 zijn (vrij) gekocht van het koninkrijk van de antichrist; zij zijn verlost. Zij zijn
toegewijd aan het Koninkrijk der Hemelen dat zich, bij de Wederkomst van de Heere Jezus
Christus, uitbreidt naar de aarde. Maar hun positie is nog steeds op de aarde. Als eerstelingen
zingen zij een Nieuw Lied; zij leven, na hun wedergeboorte, onder het Nieuwe Verbond der
Genade. De 144.000 zijn weer eerstelingen van Israël, dat als Volk in haar geheel een volk is
van eerstelingen ten opzichte van de overige volkeren op de aarde.
Die 24 oudsten, de citerspelers, zijn ook eerstelingen. Dat is de Gemeente, maar die heeft een
Hemelse positie. Eerstelingen (de Gemeente) worden van de aarde weggenomen, want al wat de
baarmoeder opent is voor de Heere en verdwijnt naar de Hemel.
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat
enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.
exodus 13
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9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als
gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult
gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. leviticus 23
De Gemeente is de eersteling van het Koninkrijk met een Hemelse positie.
De 144.000, vertegenwoordigen het Volk Israël, zijn eerstelingen met een aardse positie.
Op dat moment zullen zij dus dezelfde positie hebben; alleen op een verschillend niveau.
12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen,
hoeveel te meer hun volheid! 13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen
apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; 14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid
verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. 15 Want indien hun verwerping de verzoening is der
wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? 16 En indien de
eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken
heilig. 17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver
plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de
wortel u. 19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden.
20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet
hooggevoelende, maar vrees. 21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft,
zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God;
de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de
goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden. 23 Maar ook zij, indien zij in
het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te
enten. 24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen
nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn,
in hun eigen olijfboom geent worden? 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid
onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël
gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israël zalig
worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden
afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing
zijn zij beminden, om der vaderen wil; 29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn
onberouwelijk. 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar
nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu
ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid
verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun
allen zou barmhartig zijn. romeinen 11
12 Ik zal ulieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat Ik
geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord, Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar
hebt gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen, en hebt verkoren hetgeen, waaraan Ik geen lust heb.
13 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten, doch gijlieden zult
hongeren; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten; ziet, Mijn knechten
zullen blijde zijn, doch gijlieden zult beschaamd zijn. 14 Ziet, Mijn knechten zullen juichen van
goeder harte, maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes
zult gij huilen.15 En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en de
Heere HEERE zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij met een anderen naam noemen;
16 Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den God der Waarheid; en wie zal
zweren op aarde, die zal zweren bij den God der Waarheid, omdat de vorige benauwdheden
zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.
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17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer
gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. 18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt
u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en
haar volk een vrolijkheid.
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in haar zal niet
meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. jesaja 65

: 4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het
Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en
het Lam.
‘Dezen zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden’
Het vrouwelijke drukt ‘het zienlijke’ uit; de uiterlijke dingen, de buitenkant.
Maar wij als gelovigen, zouden wandelen door geloof en niet door aanschouwen.
Ons leven, ons denken, onze beleving en dus ons leven, zou bepaald worden door het Woord.
Door onzienlijke dingen en niet door de buitenkant.
De oude mens gaat voor het zienlijke, de nieuwe mens in Christus, voor het onzienlijke.
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van
den Heere; 7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 2 korinthe 5
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de
dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. kolossenzen 3
De 144.000 worden niet bevlekt, niet verontreinigd door de uiterlijke dingen.
Ze laten zich niet beïnvloeden door wereldse zaken. Ze hebben geen merkteken van het beest dus
aardse zaken kopen of verkopen doen ze sowieso niet. Ze trekken zich niets aan van de werking
van de antichrist. Ze houden zich aan het Woord Gods. Alleen Zijn Waarheid telt.
‘dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat’
De 144.000 wandelen door geloof alleen. Zij staan vrijwillig in dienst van de Heere.
Zij bewandelen het pad dat de Heere voor hen uitgestippeld heeft.
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal
in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. johannes 8
17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden.
18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd. markus 1
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand
zal dezelve uit Mijn hand rukken johannes 10
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‘dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam’
Omdat de 144.000 het Lam volgen, kan van hen gezegd worden dat ze gekocht of verlost zijn.
Verlossen is loskopen. Verlossing is altijd loskoping. Hier staat de term ‘gekocht’ omdat dit tevens
inhoudt dat zij daardoor het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus.
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij
van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan
God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 1 korinthe 6
Er zijn overeenkomsten met verzen uit hoofdstuk 5;
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het
Lam neder, hebbende elk citeren ( citerspelers ) en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn
de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied, ( En zij zongen als een nieuw gezang voor
den troon ) zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt
geslacht, en hebt ons Gode gekocht (dezen zijn gekocht uit de mensen ) met Uw bloed, uit alle
geslacht, en taal, en volk, en natie; openbaring 5
De Heere Jezus Christus is gestorven voor de zonden der gehele wereld en Hij heeft in Zijn
Opstanding velen ( de gelovigen ) van God ‘gekocht’.vDe Heere Jezus Christus heeft bij Zijn
Opstanding alle gelovigen van de Vader gekregen als Loon voor Zijn Werken. Ook de toekomstige
gelovigen.vNa de 70e jaarweek zal ook het gelovig overblijfsel van het Volk Israël door de Vader
aan de Zoon gegeven worden. Ook zij is het arbeidsloon van de Heere Jezus Christus.
Vanaf dat moment is het Volk Israël dus in exact dezelfde positie als de Gemeente.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven
zullen. 21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een
zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven,
die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; 23 Ik in hen, en Gij in Mij;
opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen
liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij
zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij
gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. johannes 17
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon
( = de Gemeente ) is bij Hem, en Zijn arbeidsloon ( = Volk Israël ) is voor Zijn aangezicht.
jesaja 40
11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion:
Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten ( losgekocht ) des HEEREN; en gij
zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is. jesaja 62

: 5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.
12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den
Naam des HEEREN betrouwen. 13 De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen,
noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij
zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.
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14 Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël; wees blijde, en spring op van vreugde van ganser
harte, gij dochter Jeruzalems!
15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning
Israëls, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. zefanja 3
Onberispelijk = trouw zijn aan de Heere; leven naar de nieuwe mens in Christus.
Zonden
= alles wat niet uit het geloof is, oftewel; ongeloof.
De nieuwe mens kán niet zondigen, want hij heeft de Goddelijke natuur. De nieuwe mens is dus
onberispelijk. Elke gelovige is wedergeboren en heeft daarmee naast de menselijke natuur ( oude
mens ) ook de Goddelijke natuur in Christus ( nieuwe mens ).
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de
overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in
Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het
Hoofd is van alle overheid en macht; kolossenzen 2
9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en
hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 johannes 3
‘En in hun mond is geen bedrog gevonden’
Wat is er dan in hun mond ? Wat is er in de mond van de nieuwe mens in Christus? De Waarheid !
De Waarheid is het Woord van God. De Heere Jezus Christus is de Weg de Waarheid en het Leven.
En dat is precies waarvan de 144.000 zullen getuigen. Zij zullen het priesterlijk Volk zijn waartoe
zij in het begin waren geroepen. Zij zullen het Woord, de Waarheid, het Evangelie van het
Koninkrijk prediken onder de volkeren. Dat staat loodrecht tegenover de leugen van de wereld.
De duivel is de vader van alle leugens. Bedrog komt ook voort uit het denken van de (natuurlijke,
oude) mens zelf. In de Mond van de Heere Jezus, is geen bedrog gevonden. Om de Waarheid te
bedenken en te spreken zouden wij de oude mens voor dood houden en de nieuwe mens aantrekken.
43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen. 44 Gij zijt uit
den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den
beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen Waarheid is in hem. Wanneer hij de
leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve
leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik u de Waarheid zeg, gelooft gij niet. johannes 8
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun
lippen. 14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; romeinen 3
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld
nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen zonde gedaan heeft, en
er is geen bedrog in Zijn Mond gevonden; 1 petrus 2
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de Waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven
wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest
uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware
rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de Waarheid, een
iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden. efeze 4
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: 6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige
Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht,
en taal, en volk;
3 En er kwam een andere engel, ( = Andere = Allose = zelfde Soort, zelfde Kwaliteit ) en stond aan
het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het
met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.
-13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem:
Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie
engelen, die nog bazuinen zullen. openbaring 8
In hoofdstuk 8 staat ‘de andere engel’ aan het Altaar en staat daar symbool voor ‘de Gemeente’.
In visioenen hebben Engelen vleugels. Anders kun je niet zien dat het engelen zijn.
In het midden van de Hemel staat de Troon van God.
Hij is het Middelpunt van Zijn Schepping; van daaruit heeft Hij de Heerschappij.
Hij staat letterlijk centraal. ( Bezien vanuit de holle aarde theorie ).
17 Want het Lam, Dat in het midden des Troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn
tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. openbaring 7
De Heere Jezus Christus wandelt in het midden van de 7 kandelaren in hoofdstuk 1 en 2
De Boom des Levens staat in het midden van het Paradijs Gods in hoofdstuk 2
Het Lam staat in het midden des Troons staat in hoofdstuk 4,5 en 7.
De Troon staat in het midden van de 24 ouderlingen staat in hoofdstuk 5
Een Stem was te horen vanuit het midden van de 4 dieren staat in hoofdstuk 6
‘en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en
aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk’
Het Woord Gods is Eeuwig; is altijd durend, is blijvend, is onveranderlijk.
Het woord ‘eeuwig’ kan ook staan voor ‘overal van toepassing’
Overal van toepassing is ‘universeel’; algemeen geldend.
Het algemene, universele Evangelie.
Op de aarde zou dat Koninkrijk met het universele Evangelie openbaar worden.
Het wachten is daarop. Er moet dan alleen nog wel het één en ander gebeuren.
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot
een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste,
en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen
( kennen= bekennen= gemeenschap hebben met= drang vanuit liefde), van hun kleinste af tot hun
grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner
zonden niet meer gedenken. jeremia 31
Dat kan alleen als mensen zich inderdaad aan de Koning van dat Koninkrijk onderwerpen en dat
kan alleen als hun dat gepredikt wordt. Hier is het een engel die het Evangelie predikt aan degenen
die op aarde wonen. Maar wie is die engel? Op aarde prediken de 144.000 uit de 12 stammen van
Israël het Evangelie. Op een hoger niveau doet de Gemeente dit. In rangorde staat de Gemeente
boven Israël en dus ook boven de 144.000. De 144.000 getuigen zijn juist van de aarde, zij blijven
op de aarde en hebben een bediening op de aarde. Alleen de Gemeente heeft een hemelse positie.
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Geheel Israël zou tot geloof komen en niet alleen de 144.000. Het Evangelie zal daartoe gepredikt
worden door de Gemeente. Die engel is dus de Gemeente. In Openbaring 12 stelde Michael en zijn
engelen de Gemeente voor. De Gemeente wordt soms in meervoud voorgesteld en soms in
enkelvoud. De Gemeente, Zijn Lichaam is enkelvoud maar de leden bij elkaar zijn meervoud.
De Gemeente geeft leiding aan het verkondigende werk van de 144.000. De Gemeente, Zijn
Lichaam, krijgt straks nog een taak onder leiding van het Hoofd de Heere Jezus Christus.
13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem
geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen ( gehoorzamen), zonder die
hun predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is:
Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede (Vrederijk, VredeVerbond= Nieuwe Verbond )
verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen! romeinen 10
19 Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult ganselijk niet wenen; gewisselijk zal Hij
u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden.
20 De Heere zal ulieden wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; maar
uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien;
21 En uw oren zullen horen het Woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt
in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechter hand of ter linkerhand.
22 En gijlieden zult voor onrein houden het deksel uwer zilveren gesneden beelden, en het
overtreksel uwer gouden gegoten beelden; gij zult ze wegwerpen gelijk een maanstondig kleed, en
tot elk van die zeggen: Henen uit! 23 Dan zal Hij uw zaad, waarmede gij het land bezaaid hebt,
regen geven, en brood van des lands inkomen, en hetzelve zal vet en smoutig zijn; uw vee zal te
dien dage in een wijde landouwe weiden. jesaja 30
1 En te dier tijd zal Michaël ( Wie is als God?= de Heere Jezus Christus ) opstaan, die grote Vorst,
die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet
geweest is ( grote verdrukking over Israël ), sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd
toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het
boek.2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen
leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. 3 De leraars ( de Gemeente ) nu
zullen blinken ( deelhebben aan Zijn Heerlijkheid ), als de glans des uitspansels, en die er velen
rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. daniël 12

: 7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns
oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen
der wateren gemaakt heeft.
6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in
der eeuwigheid. 146
6 Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun
heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en
het heir der hemelen aanbidt U. nehemi 9
Vrezen = ontzag hebben voor
De engel met het eeuwige Evangelie, de Gemeente, predikt met kracht en nadruk ( grote stem )
dat men zich moet onderwerpen aan de Heere.
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Alleen de gelovigen in de Heere Jezus Christus mogen voor eeuwig binnengaan in Zijn Koninkrijk.
De prediking zal tevens een waarschuwing omvatten voor het komende oordeel over het
antichristelijke rijk. In de antichristelijke leer is geen plaats voor God.
De prediking zal uitdrukkelijk God de Schepper introduceren.
Hij is de Schepper van Hemel en aarde dus zou het schepsel zich dienstbaar en nederig opstellen.
Daar gaat het om in de dagen van de oprichting van het Koninkrijk van Christus op aarde.
10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die
leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:
11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht;
want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
openbaring 4
‘ Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft’
‘fonteinen der wateren’ komt 4 keer voor in Openbaring.
‘fonteinen der wateren’ is een beeld van Eeuwig Leven. Als iemand het Woord van God ontvangen
heeft en oprecht gelooft, dan wordt dat Woord in hem tot een fontein.
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het Water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid
niet dorsten; maar het Water (= Woord), dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van
water ( = levend water) springende tot in het eeuwige leven. johannes 4
1 Te dien dage zal er een Fontein ( de Heilige Geest; de Heere Jezus Christus; Hij is het Levende
Water ) geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en
tegen de onreinigheid. 2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat
Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook
de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen. zacharia 13

: 8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote
stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.
Babel = Hebreeuws, Babylon = Grieks
hoererij = ontrouw aan God de Schepper
Dit is de eerste keer in Openbaring dat de naam Babel gebruikt wordt.
Babel wordt geïntroduceerd in Genesis 10 en 11; de grote stad en toren tot in de Hemel die door
mensen gebouwd zou worden zodat de hele mensheid één zou zijn.
Dat is daar al profetisch voor dit laatste antichristelijke rijk. Het oordeel over Babel staat model
voor het oordeel dat over het grote antichristelijke rijk zal komen.
Met Babel wordt niet alleen de letterlijke stad Babel bedoeld.
Babel staat ook voor het koninkrijk van de duivel door de eeuwen heen, het antichristelijke rijk,
en daarmee voor alle vormen van afgoderij. Afgoderij is hoererij; is ontrouw aan de Heere.
In Openbaring 17 wordt Babel vergeleken met een vrouw, zittend op de duivel.
1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij:
Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken
geworden van den wijn harer hoererij.
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3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een
scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en
tien hoornen. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en
kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen (
afgoderij ), en van onreinigheid harer hoererij (ontrouw ). 5 En op haar voorhoofd ( = iemands
gedachten, het binnenste ) was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het
grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. openbaring 17
9 En zie nu, daar komt een wagen mannen, en een paar ruiters! Toen antwoordde hij, en
zeide: Babel is gevallen, zij is gevallen! en al de gesneden beelden harer goden heeft Hij verbroken
tegen de aarde. jesaja 21
1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde
is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende:
Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en
een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk
gevogelte; 3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de
koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit
de kracht harer weelde. openbaring 18
Het antichristelijke rijk, met Babel als hoofdstad, zal ten onder zal gaan.
Er staat twee keer: ‘het is gevallen’. Dit wordt bijna letterlijk herhaald in Openbaring 18.
‘omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt’
Wijn staat voor ‘geestelijk leven’. Toorn is zeer grote boosheid, woede. Hoererij is ontrouw.
Dus; Babylon zal vallen omdat zij alle volken heeft doordrenkt met razernij voortkomend uit
ontrouw aan de Heere. In Openbaring 18 staat er nog achter; en de koningen der aarde met haar
gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde.
Babel zal aan de ene kant vallen door de prediking van het Evangelie, zodat mensen tot geloof
kunnen komen en daarmee ontrukt worden aan dat antichristelijke rijk. Aan de andere kant zal er
van Godswege een oordeel over Babel komen. Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus en het
antichristelijke koninkrijk zullen in eerste instantie gelijk opgaan.

: 9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest
aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
:10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige
engelen en voor het Lam.
Er is nu een derde engel in beeld. De eerste engel had het eeuwige Evangelie om te prediken en
boodschapte over het oordeel van God. De tweede Engel zei dat Babylon is gevallen.
En nu de derde Engel is meer specifiek en geeft een waarschuwing over het beeld en merkteken
van het beest. Hij zegt met grote stem dat indien men zich niet bekeerd, men zal vallen onder het
oordeel van God. Daarna geeft de engel nog een uitgebreide uitleg over het aanstaande oordeel.
Al deze verschillende engelen staan tesamen voor de Gemeente, het Lichaam van Christus.
De Gemeente zal straks, na de 70e jaarweek, met de Heere op de Olijfberg verschijnen.
De Gemeente, Zijn Lichaam, zal het Joodse Volk onderwijzen en op aanwijzing van het Hoofd, de
Heere Jezus Christus, Zijn oordeel ten uitvoer brengen.
Daarna zal zij tesamen met de Heere Jezus Christus heersen in Zijn Koninkrijk.
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10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen
heersen op de aarde. openbaring 5
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij
ook met Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien
wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij
blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2
In de Griekse tijd werd vergiftigde wijn gebruikt als executiemiddel.
De veroordeelde moest een beker dodelijk vergiftigde wijn drinken.
De derde engel verteld hier dat wie zich heeft gedrenkt in de wijn van Babylon, in de wijn des
toorns harer hoererij, die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods.
Deze wijn van grote woede van de Heere zal ongemengd ingeschonken zijn.
Deze woede is dus zeer groot en dat is in Zijn oordeel terug te zien.
Het oordeel voor de ongelovigen zal bestaan uit pijniging met vuur en sulfer, voltrokken voor de
ogen van de heilige engelen en voor het Lam.
Onder toeziend oog van de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam.
6 En nu, wat hem ( zoon des verderfs, de satan, de antichrist ) wederhoudt, weet gij, opdat hij
geopenbaard worde te zijner eigen tijd.( de Gemeente is de ‘wederhouder’)
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu
wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden (de duivel zal stoffelijk op aarde verschijnen )
, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de
verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle
kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in
degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om
zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden
geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar
een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 thessalonicenzen 2
1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde,
iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als
hun; maar het woord der prediking deed hun ( de ongelovigen ) geen nut, dewijl het met het geloof
niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben. 3 Want wij, die geloofd hebben, gaan in de
rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in
Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. 4 Want Hij
heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag ( 7e dag=
7e Bedeling= geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, het Messiaanse Vrederijk) van
al Zijn werken gerust. 5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 6 Dewijl
dan blijft, dat sommigen ( de gelovigen ) in dezelve rust ingaan, en degenen ( de ongelovigen ), dien
het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid ( =
ongeloof ), hebreeën 4
Dit oordeel geldt overigens voor alle ongelovigen van alle tijden;
wie de satan volgt, zal terecht komen in het oordeel Gods, omdat men God verlaten heeft.
Omdat men God niet als Schepper erkend heeft. Omdat men de Waarheid ten onder heeft gehouden.
12

35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is,
die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. johannes 3
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den Hemel over alle goddeloosheid, en
ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
romeinen 1
5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis
heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden;
want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. efeze 5

:11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht,
die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
Dit vers zegt eigenlijk hetzelfde als het vorige vers. Degenen die het beest en het beeld aanbidden
en het merkteken van het beest dragen, zullen gepijnigd worden met vuur en sulfer en de rook van
hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Zij zullen geen rust hebben. Oftewel; zij zullen Zijn Rust
niet ingaan. Deze ongelovigen zullen verloren gaan en tot in eeuwigheid gepijnigd worden.
De poel des vuurs is een uitdrukking van het eeuwige oordeel van God.
20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het
beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in
den poel des vuurs, die met sulfer brandt. openbaring 19
10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het
beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.
openbaring 20

:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof
van Jezus.
10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het
zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het
geloof der heiligen. openbaring 13
‘Hier is de lijdzaamheid der heiligen’
Hier gaat het om in die dagen; het geloof, de passie en overgave van de heiligen, de gelovigen, die
vervolgd zullen worden. Het gaat erom dat men de Heere trouw is en blijft. Dat is natuurlijk in onze
dagen ook zo, maar in die dagen nog veel sterker. De vervolging en marteling van gelovigen zal in
die dagen heviger zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. In heel de wereld zullen gelovigen
systematisch worden gedood. Dat hebben we al gelezen in Openbaring 6 en dat komen we straks
ook weer tegen in hoofdstuk 20.
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‘hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus’
de geboden Gods = al wat geboden wordt, al wat aangeboden wordt = al wat God gesproken heeft.
De term ‘geboden’ betekent niet ‘de 10 geboden’ of de talrijke geboden van de Mozaïsche Wet.
Het gaat over het onderwijs dat God in Zijn Woord in het algemeen gegeven heeft, oftewel;
aangeboden heeft. Dát zou men bewaren.
‘Het geloof van Jezus’ als men de geboden Gods bewaart; als men Zijn Onderwijs ter harte neemt,
dan bewaart men als gevolg daarvan het geloof van Jezus.
Ons Grote Voorbeeld van geloof, trouw, dienstbaarheid en gehoorzaamheid is de Heere Jezus.
Ondanks vernedering, lastering, verdriet, lijden en kruisiging bleef Hij God de Vader en Zijn Woord
trouw tot in de dood. Tot in de dood aan het kruis. Hij is ons Ultieme Geloofs Voorbeeld.
In Zijn Woord worden we aangezet om in Zijn voetsporen te wandelen; wordt ons gezegd Hem na
te volgen in Zijn Rotsvaste Geloof en Vertrouwen in Zijn Vader.
16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid
een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 17 Want de rechtvaardigheid Gods
wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof ( = uit het geloof in Zijn Woord van de Heere
Jezus ); gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.romeinen 1
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde,
die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de
rechter hand des troons van God. hebreeën 12
9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de Wet is, maar die
door het geloof van Christus ( de Heere Jezus ) is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is
door het geloof; filippenzen 3
21 Is dan de Wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een Wet gegeven ware,
die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de Rechtvaardigheid uit de Wet zijn.
22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van
Jezus Christus ( de Heere Jezus ) aan de gelovigen zou gegeven worden. galaten 3

:13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden,
die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid;
en hun werken volgen met hen.
Nadat 3 engelen het nodige gesproken hebben, spreekt er in dit vers, net zoals in vers 2,
‘een Stem uit den Hemel’. Een Stem uit den Hemel = God Die spreekt; het Woord van God
Johannes moet opschrijven dat de doden die ‘in den Heere sterven’, zalig zijn.
Degenen die in den Heere zijn, zijn de gelovigen die gehoor hebben gegeven aan de oproep;
‘Vreest God, en geeft Hem Heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem,
Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft’.
Degenen die in den Heere zijn, zijn de gelovigen ‘die lijdzaamheid hebben betoond en de geboden
Gods en het geloof van Jezus hebben bewaard’.
Zij hebben het beest niet aanbeden maar zijn trouw gebleven aan de Heere Jezus Christus en Zijn
Woord. Wanneer deze gelovigen sterven omwille van hun arbeid, hun werken voor de Heere Jezus
Christus, zullen zij zalig zijn. Dat houdt in dat deze martelaren zullen opstaan ten tijde van de
definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde.
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Dus bij de aanvang van de duizend jaren. Dan gaan ze het Koninkrijk op aarde daadwerkelijk
binnen. Zij mogen dan rusten van hun arbeid en hun werken ten behoeve van de Heere. Zij
mogen Zijn Rust binnengaan. Dit in tegenstelling tot degenen uit vers 11; ‘zij hebben geen rust
dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams
ontvangt‘. In hoofdstuk 6 lazen wij ook al van martelaren die na hun dood weer zullen opstaan.
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood
waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en
wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een
kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden
vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. openbaring 6
Degenen onder het Altaar zijn niet gedood door het oordeel van God maar zijn juist gedood doordat
zij God dienden. Zij zijn gedood doordat zij het beest niet aanbaden en het merkteken niet bezaten.
Zij zijn gedood doordat zij getuigden van de Heere en Zijn aanstaande Koninkrijk.
Deze martelaren gaan niet naar de hel maar zijn geborgen in God, onder het Altaar.
Aan het begin van de duizend jaren worden al deze martelaren opgewekt, zodat ze alsnog de
duizend jaren zouden binnengaan. Een heel bijzondere Opstanding, omdat men terugkeert in deze
oude wereld en niet als eersteling van een Nieuwe Schepping. Deze mensen is een Koninkrijk
beloofd. Ze hebben dat gepredikt en zullen ingaan in dat Koninkrijk, ondanks dat ze gestorven zijn.
Dit geldt voor zowel de martelaren uit de verdrukking over Israël alsook voor de grote
Verdrukking over de Volkeren. Ze krijgen een vooraanstaande positie in het Koninkrijk op grond
van hun lijden met Christus en op die grond zullen ze ook met Hem verheerlijkt worden.
Ook al zijn zij overleden, zij zullen tóch beloond worden.
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest,
en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun
voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.
5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren.
Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over
deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij
zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. openbaring 20

:14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk,
hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.
‘En ik zag, en ziet’
Het is nog steeds een visioen.
‘een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk’
Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde = Een, des mensen Zoon gelijk = de Zoon des mensen
Wit
= smetteloos, rein, Priesterlijke Kleding ( linnen, lijnzaad)
Een witte wolk = de Gemeente, een priesterlijk, Hemels Volk.
De Wolk
= de Heere Jezus Christus, Hoofd van de Gemeente, Zijn Lichaam
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13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed
met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; openbaring 1
1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk;
en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als
pilaren van vuur. openbaring 10
Wolk

=
=
=
=
=
=

in de hoogste betekenis; de Uitbeelding van Christus Zelf
Water, maar dan in Geestelijke vorm
Hemels, Geestelijk Water
de Heere openbaarde Zich als Wolkkolom en als de Vuurkolom
Getuigt over het Woord, de Werken en de Daden Gods
Hij rust op het Verzoendeksel en Hij is de Deur van de Tent der Samenkomst
Hij is de Vervulling van de Tabernakel en Tempel
= De Wolk der Getuige, is zowel individueel, als collectief
En vanuit het Oude Testament, en vanuit het Nieuwe Testament, hebben wij zo'n
grote wolk der getuigen rondom ons liggende.
= De uitbeelding van de Gemeente, het Lichaam van Christus
De verwijzing naar het Geestelijk, Hemels Volk, dat in de Hemel is opgeschreven

1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons
afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de
loopbaan, die ons voorgesteld is;hebreeën 12
‘hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon’
Een kroon staat voor Koningschap, voor macht. Goud staat voor eeuwigheid.
Eeuwig Koningschap; Koning in der Eeuwigheid. Ook Hogepriesters werden gekroond.
Koning en Priester zijn functies die vanuit het Oude Testament bij het Eerstgeboorterecht horen.
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem
den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in
der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. lukas 1
10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid.
psalm 29
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende:
De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal
als Koning heersen in alle eeuwigheid. openbaring 11
De Mens Jezus stond op uit de dood en Hij werd Verheerlijkt (=blinkend goud).
Hij werd Christus Jezus de Heere, de Eeuwige; de Onvergankelijke (= goud)
Hij werd gekroond als Eeuwig Koning en Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek.
‘en in Zijn hand een scherpe sikkel’
Een sikkel wordt gebruikt om gras en graan mee te maaien. De halm wordt met de sikkel
afgesneden. Daarna worden de halmen gebundeld en naar de dorsvloer gebracht om ze te wannen.
Wannen is het kaf van het koren scheiden. Wannen is zuiveren.
Een sikkel gaat over de oogst, over maaien en dus over oordeel. De Koning is tevens Rechter.
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12 Wiens wan in Zijn Hand is ( het oordeel is in Zijn Handen ), en Hij zal Zijn dorsvloer
doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn Schuur samenbrengen ( gelovigen in Zijn Koninkrijk
vergaderen ), en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden ( de ongelovigen zal Hij doden ).
mattheus 3
30 Laat ze beiden ( tarwe en nep-tarwe ) te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes
zal ik tot de maaiers ( de Gemeente ) zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen,
om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur ( Koninkrijk ).
-38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks ( erfgenamen ); en
het onkruid ( nep-tarwe ) zijn de kinderen des bozen ( ongelovigen, erfgenamen van de boze );
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der
wereld; en de maaiers zijn de engelen. ( = Gemeente, Zijn Lichaam ) 40 Gelijkerwijs dan het
onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
( einde dezer aion, einde van deze tegenwoordige eeuw= periode ) 41 De Zoon des mensen zal Zijn
engelen ( Gemeente ) uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen (
ongelovigen ), en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En zullen dezelve in den vurigen oven
werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. ( het uiteindelijke oordeel op de jongste dag
voor de grote Witte Troon ) 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken ( heeft met Heerlijkheid van
doen), gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders ( geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus
Christus ). Die oren heeft om te horen, die hore. mattheus 13
De Oogst begint diréct na de Opname van de Gemeente.
Aan het einde van de 70e Jaarweek is er ‘de dag der Wrake onzes Gods’ voor Israël.
Als de Oogst is binnengehaald, begint de nalezing.
De nalezing van de Oogst zal 33 jaar duren; dan komt er een oordeel over de volkeren,
Ook dit is nog steeds ‘de Dag der Wrake onzes Gods’ .
Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel ‘de Dag des Heeren’ genoemd; ook wel
‘de Dag des Toorns’. Dag staat hier voor ‘oordeel’. ( dagvaardiging, voor de rechter dagen )
Deze dag begint als de Heere aan het einde van de 70e Jaarweek Zijn Voeten zet op de Olijfberg.
Het gaat om 33 jaar grote Verdrukking over de Volkeren.
Het is een oordeel over de ongelovigen uit de heidense volkeren.
12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat ( het dal wat ontstaat als
de Olijfberg scheurt aan het einde van de 70e jaarweek ); maar aldaar zal Ik zitten, om te richten
alle heidenen van rondom. 13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; (het is nu de
tijd voor het Oordeel Gods) komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen
over; want hunlieder boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de
dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens. 15 De zon en maan zijn zwart geworden, en
de sterren hebben haar glans ingetrokken.16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem
Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en
de Sterkte der kinderen Israëls zijn.17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben,
wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden
zullen niet meer door haar doorgaan.
joël 3

:15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op
de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de
oogst der aarde rijp is geworden.
17

:16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
:17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe
sikkel.
Oogsten is het volgroeide gewas van het veld afhalen.
Oogsten is het binnenhalen, het maaien van graan.
In de Bijbel bestaat ‘de Oogst’ uit 4 verschillende periodes ( Lev.19,23) ;
Deze verschillende stadia staan voor de volgorde van ‘vergaderd worden’ (van gelovigen)
door God.

*Eerstelingen Garf
= Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus
*Eerstelingen van de Oogst = het vergaderen van de gelovigen in Christus in onze
Bedeling = Gemeente
*De Oogst
= het vergaderen van de gelovigen uit het Volk Israël
*De nalezing van de Oogst = het vergaderen van de gelovigen uit de Heidenen
De Oogst begint direct na de Opname der Gemeente.
De 2e helft van de 70e Jaarweek van Daniël is er ‘de dag der Wrake onzes Gods’
voor Israël. Als díe Oogst is binnengehaald, begint de nalezing.
De nalezing van de Oogst zal 33 jaar duren; dan komt er een oordeel over de Volkeren
In Openbaring 11 werd de Tempel Gods gemeten en daar bleek de tempel de Gemeente in haar
Hemelse positie. De tempel hier als uitbeelding van het Koninkrijk maar nog niet geopenbaard
Je kunt zeggen dat het een beeld is van het eerste deel van het Koninkrijk van Christus, van waaruit
het oordeel over dit antichristelijke rijk wordt gebracht
Het maaien is hier; beginnend bij de Wederkomst van de Heere.
‘Dewijl de oogst der aarde rijp is geworden’, verwijst naar Matthéüs 13: 39.
Al het werk in de toekomst i.v.m. de Openbaring van het Koninkrijk van Christus, wordt in de
eerste plaats gedaan door de Gemeente.
In de tweede plaats door Israël of de 144.000 getuigen, die Israël vertegenwoordigen.
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks ( erfgenamen ); en
het onkruid ( nep-tarwe ) zijn de kinderen des bozen ( ongelovigen, erfgenamen van de boze );
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der
wereld; en de maaiers zijn de engelen. ( = Gemeente, Zijn Lichaam ) mattheus 13
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen
heersen op de aarde. openbaring 5

:18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een
groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel,
en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.
Het is symboliek. De tempel is de Gemeente. Wij gelovigen zijn een Volk van priesters in dienst van
God. Het altaar is symboliek voor de dienst aan de Heere.
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De Gemeente zal, als Lichaam van het Hoofd de Heere Jezus Christus, de wereld oordelen.
Het Altaar wat hier genoemd wordt, is van andere orde dan het Altaar van het Oude Verbond.
Een Nieuw Altaar; wij hebben een andere dienst dan onder het Oude Verbond.
Hier gaat het over de oogst. Wie het ook is, men zal onder het oordeel komen.
Er worden twee beelden voor oordeel door elkaar gebruikt.
Enerzijds van de oogst en anderzijds van het vuur.
12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur
samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. mattheus 3
In dit visioen van Johannes is dit de zesde engel die genoemd wordt.
Engelen zijn Hemelse wezens. Deze engelen staan symbool voor de Gemeente.
6 = spreekt over de mens, die weliswaar op de 6e dag geschapen werd
maar spreekt in bijzonderheid over de Zoon des mensen en over Zijn Wederkomst;
spreekt ook over het Volk Israël, denk daarbij aan de 6 puntige Davidsster
= de zesde letter, getalswaarde zes; de Wauw 
de Volmaakte verbindings Haak tussen Hemel en Aarde;
de Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus de Heere

:19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde,
en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.
Met de sikkel wordt gemaaid, geoogst. De sikkel snijdt hier druiven af.
Ik ga ervan uit dat dit onrijpe druiven zijn waar hierover gesproken wordt.
Van onrijpe druiven kan geen goede wijn gemaakt worden.
Wijn spreekt over de Belofte van het Nieuwe Verbond.
De Wijngaard spreekt over het Opstandingsleven en het Geopenbaarde Koninkrijk van de Messias.
33 Men zal zijn onrijpe druiven afrukken, als van een wijnstok, en zijn bloeisel afwerpen, als van
een olijfboom. 34 Want de vergadering der huichelaren wordt eenzaam, en het vuur verteert de
tenten der geschenken. 35 Zijn ontvangen moeite, en baren ijdelheid, en hun buik richt bedrog aan.
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‘wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods’
De onrijpe druiven worden in de wijnpersbak gegooid. De Wijnpers is de Heere Jezus Christus.
Het is een uitbeelding van het oordeel. Het gaat om de ‘dag des toorns’ ; de tijd van de grote
Verdrukking; het oordeel over heel deze aarde.
12 En gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte; en gij zult deze inzettingen
houden en doen. 13 Het feest der loofhutten ( loofhuttenfeest = spreekt over de Heerlijke
toekomst van Israël, als zij onder de Heerschappij van de Messias, straks in Rust, Blijdschap, Vrede
en Overvloed zal wonen in het Beloofde Land, in de 1000 jaren. Dit feest kan, Schriftuurlijk gezien,
nog steeds niet gevierd worden wegens ongeloof van het Joodse Volk. Het Loofhuttenfeest is het
Dankfeest over de inzameling van de gehele oogst. Dit echte feest moet nog steeds plaatsvinden)
zult gij u zeven dagen houden, als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van
uw wijnpers.14 En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij, en uw zoon, en uw dochter, en uw
dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die
in uw poorten zijn. deuteronomium 16
19

1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? (Vanuit Petra / Sela, de
voormalige hoofdstad van Edom zal de Heere met de zijnen optrekken om Jeruzalem en Zijn
Koninkrijk te bouwen ) Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik
ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 2 Waarom zijt Gij rood aan
Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen
getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb
hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad
heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was
gekomen. jesaja 63

:20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen,
tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver.
‘buiten de stad getreden’
Dat is buiten Jeruzalem. Buiten de stad wil zeggen: buiten het Koninkrijk, buiten Christus.
‘Er is bloed uit den wijnpersbak gekomen’
Bloed staat in de Bijbel voor ‘leven’. Ieder mens wordt geoordeeld alvorens men het geopenbaarde
Koninkrijk kan ingaan. Alleen gelovigen zullen blijven leven. Het bloed dat hier uit de wijnpersbak
komt, staat voor de levens van de ongelovigen. En dat er vele levens verloren gaan door ongeloof,
blijkt uit het feit dat het bloed zo hoog reikt ‘tot aan de tomen der paarden’ (= gebit, teugel ) en
‘duizend zeshonderd stadiën ver’
4 = spreekt over de aardse, vrouwelijke, tijdelijke, zienlijke, vleselijke dingen,
waarin het Woord van God Zich openbaart
40 = spreekt over verzoeking
Het resultaat is de ondergang van het satanische rijk. Dit antichristelijke rijk is vergankelijk.
1.600 stadiën ver; dat is 40 in het kwadraat.( 40x40 )
40 staat voor de vergankelijkheid der dingen, en 1600 staat meer dan ooit voor de vergankelijkheid
der dingen. Vanaf de verschijning van de antichrist op aarde, bij het begin van de 70e week van
Daniël, tot aan het begin van de duizend jaren, zijn 40 jaren. ( 7 en 33 jaar )
40 kwadraat en de vervulling daarvan is 1600
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de
dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en
tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik
U gegenereerd. 8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde
tot Uw bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan
als een pottenbakkersvat.
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10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een
weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. psalm 2
Amen.
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Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 15 is een introductie naar hoofdstuk 16. Het is één geheel. Beide hoofdstukken gaan over
de zeven laatste plagen, danwel oordelen. De zeven engelen gieten hun flessen, fiolen, bazuinen
oftewel schalen uit. Zeven schalen komen overeen met zeven bazuinen en die hebben we al eerder
naast elkaar besproken en met elkaar vergeleken.

:1 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende
de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd.
Johannes zag in een eerder visioen ook al tekenen in den Hemel. Hier in Openbaring 15 ziet hij
weer een groot en wonderlijk teken in den Hemel. Een teken heeft een betekenis.
1 En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de
maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 2 En zij was zwanger,
en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken gezien
in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op
zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. openbaring 12
‘namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen’
1 En toen Het ( het Lam ) het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel,
omtrent van een half uur. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden
zeven bazuinen gegeven.-- 6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden
zich om te bazuinen. openbaring 8
De zeven bazuinen, de zeven plagen, zijn een beschrijving van oordelen, die op een of andere wijze
en ook in zekere volgorde plaatsvinden gedurende de 33 jaar.
Ná de 70e week van Daniël, als de Heere Zijn Voeten op de Olijfberg heeft gezet.
Dan is de tijd van stilzwijgen voorbij. Dan zal God spreken; rechtspreken over de gehele aarde.
Alle ongelovigen zullen uiteindelijk gedood worden. Dat is het einde van de periode van de
Verborgenheid. De ‘zeven laatste plagen’ is de grote Verdrukking die over de volkeren komt.

:2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest,
en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de
glazen zee, hebbende de citers Gods;
Zee = een hoeveelheid Water , Water = het Woord van God
Vanuit Openbaring 4 weten we dat de glazen zee staat voor het ‘Wasvat’.
Het Wasvat staat voor reiniging en zuivering.
6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den
troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. openbaring 4
‘een glazen zee, met vuur gemengd’
Vuur heeft ook een reinigende, louterende, werking.
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door
dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.
29 Want onze God is een verterend Vuur. hebreeën 12
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10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want
niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi,
stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 15 Zo iemands
werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als
door vuur. 1 korinthe 3
Vuur verbrandt wat onrein is. Als men goud, zilver en kostelijke stenen in het vuur gooit tussen
rommel ( bijvoorbeeld hout, hooi, stoppelen ), dan verbrandt alleen de rommel.
Het goud, zilver en de kostelijke stenen komen tevoorschijn uit het vuur, worden zichtbaar, worden
openbaar. Dat is een beeld van ‘reiniging’.
6 Gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van den tabernakel, van de tent der
samenkomst. 7 En gij zult het wasvat zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar; en
gij zult water daar in doen. exodus 40
In de voorhof van de Tempel stond een altaar met vuur daarop en een Koperen Zee; een Wasvat.
Beiden een beeld van reiniging; men moest gereinigd worden voordat men het Heiligdom
binnenging. Het Brandofferaltaar is een beeld van ‘plaatsvervangend lijden en sterven en het
Opstandingsleven ( de rook, de Geest, gaat omhoog ) van onze Heere Jezus Christus’.
‘en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken,
en van het getal zijns naams’
7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns
oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der
wateren gemaakt heeft.
-9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt
en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en
voor het Lam.
-12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het
geloof van Jezus. openbaring 14
‘die de overwinning hadden’
Dit zijn zij die Hem Heerlijkheid geven en Hem aanbidden. Zijn zij die lijdzaamheid hebben en die
Het Woord bewaren en standvastig in het geloof zijn, zoals de Heere Jezus.
Zij hebben de dood en de zonden en misdaden en het antichristelijk rijk overwonnen.
Het zijn de bekeerden, de gelovigen uit de grote Verdrukking over Israël.
Zij zijn gereinigd en daarmee dus wedergeboren; zij geloven in het plaatsvervangend-lijden en
sterven en Opstanding van de Heere Jezus Christus.
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35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging,
of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden
wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) 37 Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch
dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch
toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. romeinen 8
‘welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods’
Dit zijn de 144.000 getuigen aan het einde van de 70e jaarweek;
zij vertegenwoordigen het gelovig overblijfsel van het Volk Israël.
Zij stonden aan het Wasvat, ten teken dat zij zijn wedergeboren.
Zij hebben het nieuwe gezang geleerd van de citerspelers uit Openbaring 14
Het Nieuwe Gezang staat voor het Nieuwe Verbond.
Door hun wedergeboorte maken zij nu ook deel uit van dat Nieuwe Verbond.
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend,
hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 2 En ik hoorde een stem uit den
hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een
stem van citerspelers, spelende op hun citers; 3 En zij zongen als een nieuw gezang voor den
troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de
honderd vier en veertig duizend, 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 ook
heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. openbaring 14
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis
van Juda een Nieuw Verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen
gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn
verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 33 Maar dit is het
verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal
Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God
zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een
iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun
kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en
hunner zonden niet meer gedenken.(= gereinigd door het Wasvat ) jeremia 31

: 3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams,
zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en
waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!
Mozes is een type van de Heere Jezus Christus. Beiden leefden onder de Bedeling der Wet maar
beiden leefden uit Genade en door geloof alleen. Het gezang van Mozes was een lied onder het
Oude Verbond. Het ‘gezang des Lams’ is het lied van het Nieuwe Verbond.
De Heere heeft Verlossing gebracht en dat wordt bezongen.
Zoals de Schelfzee een vluchtroute was voor het Volk Israël, zo zal straks het dal van Josafat de
vluchtroute zijn van een gelovig overblijfsel van het Joodse Volk.
De dichtgeklapte Schelfzee doodde de achtervolgende Egyptenaren.
Straks zal de gespleten Olijfberg zeer waarschijnlijk ook dichtklappen en de vele achtervolgers
zullen gedood worden. Net zoals alle ongelovigen in geheel Israël.
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1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;
2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal
met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen
hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; joël 3
De Heere verloste Israël uit Egypte en Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee.
De Egyptenaren gingen ten onder in de Schelfzee door de Hand van God.
Toen vreesde het Volk de Heere en geloofde in de Heere en in Zijn knecht Mozes.
De Heere wordt in het Lied geprezen door het gelovig overblijfsel en gedankt voor de Verlossing.
Egypte is een beeld van het rijk van de duivel. Egypte staat voor de wereld.
Het gezang betekent tegelijkertijd dat de verlossing uit Egypte een uitbeelding is van de verlossing
die in de toekomst tot stand gebracht zal worden bij de Wederkomst van Christus.
Straks, als het gelovig overblijfsel uit de gehele 70e jaarweek de Heere Jezus Christus aanvaard
heeft als haar God en Koning en Hij de Geest heeft uitgegoten, zal zij zingen voor het Lam Gods en
Hem loven en prijzen en eren.
Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig
zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! heidenen
‘Heiligen’ had moeten zijn ‘heidenen’.
God is Koning der heidenen in de zin van ‘Koning der volkeren’.
Heere der Heerscharen, Heere der Heirscharen = Jehova Tzebaooth
Het Volk Israël was eens gesteld tot een priesterlijk Koninkrijk en zij had dus de
verantwoordelijkheid en de roeping om die Rijkdom die zij van de Heere had ontvangen, ook uit te
delen aan alle Heidense Volkeren. Het Volk Israël, en later het Joodse Volk, had dus op grond van
haar roeping een schuld aan alle Heidense Volkeren. Want de taak van elke priester is om het Woord
van God en de grote weldaden van God bekend te maken aan allen. Deze taak zal zij, en in het
bijzonder de 144.000, vanaf het begin van de 33 jaar dan ook alsnog op haar nemen.
1 Toen zong Mozes en de kinderen Israëls den HEERE dit lied, en spraken, zeggende: Ik zal
den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee
geworpen. 2 De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn
God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem
verheffen! 3 De HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam! 4 Hij heeft Farao's wagenen en
zijn heir in de zee geworpen; en de keure zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee.
5 De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten gezonken als een steen. 6 O HEERE! Uw
rechterhand is verheerlijkt geworden in macht; Uw rechterhand, o HEERE! heeft den vijand
verbroken! 7 En door Uw grote hoogheid hebt Gij, die tegen U opstonden, omgeworpen; Gij hebt
Uw brandenden toorn uitgezonden, die hen verteerd heeft als een stoppel.
8 En door het geblaas van Uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden; de stromen hebben
overeind gestaan, als een hoop; de afgronden zijn stijf geworden in het hart der zee. 9 De vijand
zeide: Ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal den buit delen, mijn ziel zal van hen vervuld
worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. 10 Gij hebt met Uw wind
geblazen; de zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren! 11 O HEERE!
wie is als Gij onder de goden? wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen,
doende wonder? 12 Gij hebt Uw rechterhand uitgestrekt, de aarde heeft hen verslonden! 13 Gij
leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens door Uw
sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid. 14 De volken hebben het gehoord, zij zullen
sidderen; weedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen.
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15 Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de machtigen der Moabieten
bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen versmelten! 16 Verschrikking en vrees zal op hen
vallen; door de grootheid van Uw arm zullen zij verstommen, als een steen, totdat Uw volk,
HEERE! henen doorkome; totdat dit volk henen doorkome, dat Gij verworven hebt. 17 Die
zult Gij inbrengen, en planten hen op den berg Uwer erfenis, ter plaatse, welke Gij, o HEERE!
gemaakt hebt tot Uw woning, het heiligdom, hetwelk Uw handen gesticht hebben, o HEERE!
18 De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren! 19 Want Farao's paard, met zijn wagen,
met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen, en de HEERE heeft de wateren der zee over hen doen
wederkeren; maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee gegaan. 20 En
Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen gingen uit,
haar na, met trommelen en met reien. 21 Toen antwoordde Mirjam hunlieden: Zingt den HEERE;
want Hij is hogelijk verheven! Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort! exodus 15

: 4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want
alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
De Boekrol was verzegeld maar is nu opengebroken. De Hemel zat dicht maar is nu open.
God zweeg maar zal nu (recht-) spreken. Zijn passieve oordeel is nu een aktief oordeel. Een
Rechtvaardig oordeel over de ongelovige mensheid. Uiteindelijk, als de oordelen, de plagen, de 7
fiolen vol toorn voorbij zijn en alle ongelovigen zijn gedood, zal de Heere door iedereen aanbeden
worden. Zijn oordelen zijn dan openbaar geworden; voor de hele wereld te aanschouwen. Een
demonstratie van Zijn Macht en Heerlijkheid. Recht en Gerechtigheid.
5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen
op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam
zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. jeremia 23
8 Gij, vreselijk zijt Gij; en wie zal voor Uw aangezicht bestaan, van den tijd Uws toorns af?
9 Gij deedt een oordeel horen uit den hemel; de aarde vreesde en werd stil, 10 Als God
opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela. 11 Want de
grimmigheid des mensen zal U loffelijk maken; het overblijfsel der grimmigheden zult Gij
opbinden. 12 Doet geloften en betaalt ze den HEERE, uw God, gij allen, die rondom Hem zijt!
Laat hen Dien, Die te vrezen is, geschenken brengen; 13 Die den geest der vorsten als druiven
afsnijdt; Die den koningen der aarde vreselijk is.psalm 76
1 De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.
2 De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken. 3 Dat zij Uw groten en
vreselijken Naam loven, die heilig is; 4 En de sterkte des Konings, die het recht lief heeft. Gij
hebt billijkheden bevestigd, Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob. 5 Verheft den HEERE,
onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig! psalm 99
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen
gekomen zijn, die zullen van jaartot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der
heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.17 En het zal geschieden, zo wie van de
geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der
heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen.
zacharia 14
5

: 5 En na dezen zag ik, en ziet, de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd
geopend.
Na dezen = na het visioen over het teken in de Hemel, de glazen zee met vuur gemengd,
en de overwinnaars van het beest die het lied van Mozes zongen.
Na dezen = na de 70e jaarweek.
Tempel = Tabernakel = Hemel =
de ware Tempel, de ware Tabernakel, het ware Heiligdom is de Hemel omdat de Heere er woont.
‘Getuigenis’ is de Oudtestamentische uitdrukking ter aanduiding van het Woord Gods, dat bewaard
werd in de tabernakel of de tempel. De tabernakel of tempel is alleen een Tabernakel of Tempel als
daarin de Getuigenis, het Woord Gods, bewaard wordt. Daarom heet de tabernakel ook de Tent der
Getuigenis en heet de Ark des Verbonds de Ark der Getuigenis. Al die termen duiden op precies
hetzelfde. Daar waar het Woord bewaard wordt en van daaruit komen de zeven engelen, met de
zeven plagen.
16 Daarna zult gij ( mozes ) in de ark leggen de getuigenis ( de stenen tafelen ) die Ik u geven zal.
17 Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs
lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte. exodus 25
8 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven.
9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet ( Getuigenis, Woord ) is in
het midden mijns ingewands.( letterlijk in de Ark des Verbonds, figuurlijk in het Hart van de
Heere Jezus Christus ) 10 Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen
bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het. psalm 40
88 Maak mij levend naar Uw goedertierenheid, dan zal ik de getuigenis Uws monds onderhouden.
89 Lamed. O HEERE! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. psalm 119
Woord Gods

=
=
=
=

Christus
Het Getuigenis van God; Al wat gehoord en gezien is
De volle Raad Gods
Het Aangezicht Gods

‘de tempel des tabernakels der getuigenis in den hemel werd geopend’
Vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus staat de Boekrol, het draaiboek stil.
Het Boek zit dicht, het is verzegeld maar straks gaat het weer open.
De Hemel is gesloten maar gaat straks weer open. De Heere zwijgt maar zal straks weer spreken.
Rechtspreken, welteverstaan. Daniël de profeet kreeg van de Heere te horen dat Zijn Boek
verzegeld is. Daniël begreep weinig van alles wat hij zag en hoorde in visioenen en probeerde de
Heere te overtuigen om het hem allemaal uit te leggen. Maar de Heere zei; ophouden Daniël deze
Woorden zijn verzegeld tot het einde. Straks als het zegel eraf is, kan het Draaiboek verder.
Straks wordt de Tempel des Tabernakels der Getuigenis in den Hemel geopend.
4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen
zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
-8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze
dingen? 9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot
den tijd van het einde. Daniël 12
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Na dezen is er een klein gelovig overblijfsel uit het Volk Israël en de 144.000 getuigen zijn
verzegeld en opgeleid. Vanaf nu kan het eeuwige Evangelie gepredikt gaan worden zodat Zijn
geopenbaarde Koninkrijk steeds meer voet op aarde zal krijgen. Tegelijkertijd komt er een oordeel
over de volkeren dmv 7 plagen. Deze zullen de prediking kracht bij zetten. Aan de ene kant de
prediking en aan de andere kant de 7 plagen met als doel zoveel mogelijk mensen op de knieën te
krijgen zodat ook zij kunnen ingaan in het Koninkrijk. Deze periode zal 33 jaar duren.

: 6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en
blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels.
De Tempel is waar het Woord Gods is. Het Woord Gods is de Heere Jezus Christus.
De 7 engelen, de Gemeente, Zijn Lichaam kwamen uit de Tempel, uit de Hemel.
De Gemeente op zich, is een geestelijke tempel in den Heere.
De Gemeente op zich, is een geestelijk huis.
De Gemeente, Zijn Lichaam, is de vervulling Desgenen Die alles in allen vervult.
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en
huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd
zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot
een woonstede Gods in den Geest. efeze 2
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.
1 petrus 2
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een
Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen
vervult. efeze 1
De Heere Jezus Christus heeft ons bekleed en omgord.
Hij is het Hoofd, wij Zijn Lichaam.
De Gemeente deelt in elke zegening in Christus in de Hemel.
De Engelen ‘zijn bekleed met rein en blinkend lijnwaad’
De verklaring hiervan wordt gegeven in Openbaring 19. Lijnwaad = linnen.
De Engelen zijn overtrokken met gereinigd en blinkend linnen; lichtgevend = uitbeelding van
Heerlijkheid. Linnen is de uitbeelding van de weg van dood en Opstanding = Wedergeboorte.
Vlas wordt eerst geoogst, dan ‘gehekeld’ (met de hekel, een getand werktuig, worden de vezels
ontdaan van verontreiniging en gekamd tot een lange gladde bundel ) en in het water gedaan om
te kunnen rotten. Daarna worden van de vezels, linnen draden gemaakt. De witte linnen draden
worden geweven tot witte klederen. Deze witte klederen zijn de uitbeelding van de rechtvaardiging
der heiligen. Reine witte linnen klederen worden gedragen als Priesterlijke en Koninklijke kleding.
De Heere Jezus Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters.
1 O God der wraken! o HEERE, God der wraken! verschijn blinkende.( Verheerlijkt en gesteld tot
Erfgenaam van alles ) 2 Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de
hovaardigen.3 Hoe lang zullen de goddelozen, o HEERE! hoe lang zullen de goddelozen van
vreugde opspringen? psalm 94
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1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft, voor
zijn dood. 2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir;
Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran (= Seir/Ezau/Edom/Petra/Bozra/Teman ), en
is aangekomen met tien duizenden der heiligen ( de Gemeente ); tot Zijn rechterhand was een
vurige wet aan hen. 3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in
het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw Woorden
deuteronomium 33
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des
Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 8 En haar ( het Volk Israël ) is gegeven,
dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de
echtvaardigmakingen der heiligen. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn
tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden
Gods. openbaring 19’
57 En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook
zelf een discipel van Jezus was. 58 Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen
beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden. 59 En Jozef, het lichaam nemende, wond
hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad. 60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots
uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
mattheus 27
3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.
4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen ( uitbeelding van de
Gemeente met haar dubbel deel en haar 2 kanten; de aardse en de Hemelse ) stonden bij haar
in blinkende klederen. 5 En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigden,
zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden? lukas 24
‘omgord om de borst met gouden gordels’
13 En in het midden van de zeven kandelaren ( de Gemeente ) Een, den Zoon des mensen gelijk
zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden
gordel; openbaring 1
En Hij zal omgord zijn met de gouden gordel om Zijn borst. Zijn Borst omvat Zijn Hart.
Als de Heere Jezus Christus bekleed en omgord is, is Zijn Lichaam, de Gemeente, dat ook.
Borst

= Spreekt over hetgeen er in Zijn hart is: Namelijk Geloof, Liefde, en Trouw
= Het hart is de zetel van het geloof
Gordel = Spreekt over Dienstbaarheid als Hogepriester en Koning.
Gouden gordel spreekt over een Volmaakte en Getrouwe dienstbaarheid
Geloof is de basis op grond waarvan men eeuwig leven ontvangt.
Eeuwig leven wordt uitgedrukt in Goud en dus een gouden Gordel om Zijn Borst.
De ultieme Gelovige is de Heere Jezus Christus. Wij delen in Zijn Zegeningen.

: 7 En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods,
Die in alle eeuwigheid leeft.
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6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den
troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. openbaring 4
‘vier dieren’
Deze Cherubim en deze Seraphim, zijn de uitbeelding van de Troon en de Heerlijkheid van
Christus; de Verhoogde Christus. De Troon met daaromheen de 4 Cherubim, is een uitbeelding van
de Heerlijkheid van Christus, de Eerstgeborene aller creaturen.
Ze zijn de uitbeelding van de Verheerlijkte Christus, zittend op Zijn Troon.
‘fiolen’
Een fiool is een schaal met een steel eraan; een fles eigenlijk.
De Verheerlijkte en Verhoogde Christus; de Eeuwige Koning, geeft Zijn Lichaam, de Gemeente, 7
gouden fiolen gevuld met Zijn woede om de volkeren te oordelen.
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn
verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. jeremia 10
35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die
zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. johannes 3
17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk
geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 18 Want de toorn Gods wordt
geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de
waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. romeinen 1
‘Die in alle eeuwigheid leeft’
De Heere God, de Levende God, leeft in eeuwigheid, in tegenstelling tot de antichrist, want die zal
spoedig verdwijnen.

: 8 En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht;
en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd
waren.
rook = wolk = iets geestelijks
rook = stijgt op; gaat omhoog
rook kan met offreren te maken hebben.
De Tempel des Tabernakels der Getuigenis in den Hemel werd geopend en de Tempel werd gevuld
met rook uit Zijn Heerlijkheid en Kracht en niemand kon de Tempel ingaan totdat de 7 plagen van
de 7 engelen voor bij waren. De 7 engelen gaan de Tempel uit en dan vult de Tempel zich met rook
uit de Heerlijkheid van God en uit Zijn Kracht.
De rook, de wolk, is een uitbeelding van de werkzame Kracht Gods; de Heilige Geest.
De Heere Jezus Christus heeft als Loon, als Heerlijkheid, de Gemeente ontvangen van God de
Vader. De Heere Jezus Christus offreert, na gedane Beloften, de Gemeente weer aan de Vader.
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De Heere is in Zijn Opstanding met Eer en Heerlijkheid gekroond.
Als Beloning voor Zijn Trouw en Gehoorzaamheid is Hij gesteld geworden tot Erfgenaam over
alles. De Heere heeft echter al ruim 2.000 jaar geen aanspraak gemaakt op Zijn Koningschap op
aarde. Hij is tot op de dag van vandaag lankmoedig over de mensheid maar straks, op den Dag des
oordeels, komt Hij weder en zal de Koning Zijn Troon op aarde opeisen.
Als de Hemel zich straks opent, zal de Heere rechtspreken en zal men Zijn Kracht en Heerlijkheid
kunnen aanschouwen. Hij zal Rechtspreken en de wereld oordelen.
Het Koninkrijk wordt niet openbaar vóórdat al deze zeven oordelen, plagen, geweest zijn,.
Dit hebben we reeds besproken bij de zeven bazuinen uit hoofdstuk 8.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over
ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 petrus 3
4 De stem des HEEREN ( straks zal Hij spreken ) is met Kracht, de stem des HEEREN is
met Heerlijkheid. psalm 29
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar
schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen
bewogen worden. 30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen;
en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op
de wolken des hemels, met grote Kracht en Heerlijkheid. mattheus 24
Amen.
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Hoofdstuk 16
Openbaring 6
1e zegel
Wit paard
= Schijnvrede
e
2 zegel
Rood paard = Oorlog
3e zegel
Zwart paard = Honger
e
4 zegel
Vaal paard = De dood
5e zegel
Zielen onder het altaar
6e zegel
De Dag des Heeren
Openbaring 8
7e zegel
Half uur/half jaar stilte
-Openbaring 8
1e engel bazuint
2e engel bazuint
3e engel bazuint
4e engel bazuint
Openbaring 9
5e engel bazuint
6e engel bazuint
Openbaring 11
7e engel bazuint
--

=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

1e helft van de 70e jaarweek
2e helft van de 70e jaarweek
2e helft van de 70e jaarweek
2e helft van de 70e jaarweek
Einde 70e jaarweek: Roepen om Wraak
Einde 70e jaarweek; Toorn van het Lam

= Roeping en verzegeling van de 144.000

Hagel, vuur, gemengd met bloed
=
Berg brandende in de zee geworpen
=
Wateren worden bitter
=
Zon, maan, sterren verduisteren de aarde

Tijdens de 33 jaar
Tijdens de 33 jaar
Tijdens de 33 jaar
Tijdens de 33 jaar

= Er klinkt de 1e wee
= Er klinkt de 2e wee
= Er klinkt de 3e wee

Openbaring 16
1e engel giet fiool uit op aarde
=
2e engel giet fiool uit in zee
=
3e engel giet fiool uit in rivieren
=
e
4 engel giet fiool uit op de zon
=
5e engel giet fiool uit op troon van het beest =
6e engel giet fiool uit op de Eufraat
=
7e engel giet fiool uit in de lucht
=
--

kwaad en boos gezweer
werd als bloed, geen leven meer
werden als bloed
mensen verbranden
rijk verduisterd, pijnen en zweren
rivier droogt op
het is geschied

De 7 zegelen gingen over de 70e jaarweek van Daniël.
De 7 bazuinen / fiolen beschrijven de periode vanaf het moment dat de Heere Zijn Voeten op de
Olijfberg zet, bij de val van Jeruzalem, aan het einde van de 70e jaarweek, tot het moment van de
val van Babel en het begin van het 1.000-jarig Koninkrijk.
De 33 jaren grote Verdrukking over de volkeren.
Bij het 7e bazuin / fiool is het Koninkrijk niet langer verborgen maar volledig geopenbaard en zijn
we aangekomen bij het 1.000-jarig Koninkrijk van de Heere Jezus Christus.
Het einde van de Bedeling der Verborgenheid.
De verschillende omschrijvingen van de plagen, zouden wij kunnen zien als aanvulling op elkaar.
Alle plagen spreken over ellende over de aarde, de natuur en de mensheid.
In hoofdstuk 8 hebben we de verschillende plagen en de overeenkomsten tussen bazuinen en fiolen
reeds besproken. Hier staan ze nog even op een rijtje;
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De overeenkomst tussen de eerste 4 bazuinen en de eerste 4 fiolen uit Openb.16:
De 1e plaag gaat over de aarde
De 2e plaag gaat over de zeeën
De 3e plaag gaat over de rivieren
De 4e plaag gaat over zon, maan, sterren

=
=
=
=

Land
Zout water
Zoet water
Hemel

De overeenkomst tussen de laatste 3 bazuinen en de laatste 3 fiolen uit Openb.16:
De 5e plaag gaat over de afgrond
De 6e plaag gaat over de eufraat
De 7e plaag gaat over de Hemel

= Onder de aarde
= Babel
= Koninkrijk der Hemelen is openbaar

: 1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet
de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.
: 2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos
gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.
: 3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle
levende ziel is gestorven in de zee.
: 4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren
werden bloed.
: 5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en
Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;
: 6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te
drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
: 7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen
zijn waarachtig en rechtvaardig.
: 8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te
verhitten door vuur.
: 9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over
deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.
:10 En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd
geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn;
:11 En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij
bekeerden zich niet van hun werken.
:12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd,
opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.
:13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen
profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;
:14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde
en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen
Gods.

:15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt
wandele, en men zijn schaamte niet zie.
:16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.
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:17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel
des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied.
‘een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon’ = het spreken van God
’Het is geschied’ = het Koninkrijk van Christus over de Hemelen en de aarde is gevestigd.
De Heere Jezus Christus heerst over de aarde als de laatste en definitieve Adam.
Hij heeft nu Heerschappij over Hemel en aarde.
‘Het is geschied’ ligt eigenlijk in het verlengde van ‘het is volbracht’;
‘Het is geschied’ is een gevolg van ‘het is volbracht’.
30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf
den geest. johannes 19
De Heere Jezus heeft God de Vader verheerlijkt gedurende Zijn hele Leven op aarde.
Hij heeft Zíjn Naam gezuiverd, de verloren Heerlijkheid weer teruggebracht naar de Vader en het
herstelwerk aan de aarde voleindigd ( nadat Hij gestorven was aan het Kruis en weer opgestaan op
de derde dag ). ‘Het is volbracht’ beslaat de val en het oordeel over de oude schepping en de
overwinning op de oude schepping. Het is de juridische overwinning op de Satan.
En Hij zeide: Het is volbracht : fyw
we je tit
Hij baart

mlvn

rmayw

noe shelaam
volmaakt
volkomen
vrede

we je amar
En Hij zegt

En Hij zeide: Er is, of er wordt iets volkomen (nieuw) gebaard
: Er is, of er wordt volmaakte rust en vrede gebaard
Nieuwe Verbond; Nieuwe Schepping
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de Hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
(= U wordt gediend ) 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den Hemel
alzo ook op de aarde. ( begint in de Hemel en daarna ook op aarde ) mattheüs 6
Zijn Koninkrijk begint in de Hemel ( Koninkrijk der Hemelen) straks als de Satan op aarde
geworpen is, bij opname der Gemeente, dan zal Zijn Wil geschieden in de Hemel.
Op gelijke wijze zal Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij, ook op aarde komen; als Satan allereerst
1.000 jaar geborgen zal zijn om daarna nog even losgelaten te worden om uiteindelijk voorgoed te
verdwijnen. Dan is het geschied. Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén Hoofd
vergaderd. En degenen die dat niet willen accepteren zullen verwijderd, gedood, worden.

:18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote
aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk
een zodanige aardbeving en zo groot.
:19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het
grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn
des toorns Zijner gramschap.
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‘En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote
aardbeving’
Bliksemen en donderslagen zijn stemmen.
Bliksem en donder zijn uitbeeldingen van het spreken van God.
Bliksem ( Vuur uit de Hemel ) en donder en aardbeving hebben met oordeel te maken.
Er is nog nooit zo’n grote aardbeving geweest; het oordeel is enorm; de gehele ongelovige
mensheid wordt vernietigd door de Heere.
5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de
aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving. openbaring 8
19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn
tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.
openbaring 11
‘En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen’
3 = spreekt over vormwording en over de beloften en over de vervulling van Gods
beloften. ( Denk aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de 3e dag ).
8 Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem
schrikken. 9 Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. 10 De HEERE vernietigt
den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken. 11 Maar de raad des HEEREN
bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht. 12 Welgelukzalig is het
volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft. psalm 33
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn
verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen.jeremia 10
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote
stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.openbaring 14
8 O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die u uw misdaad
vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. 9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen,
en aan de steenrots verpletteren zal. psalm 137
47 Daarom ziet, de dagen komen, dat Ik bezoeking zal doen over de gesneden beelden
van Babel; en haar ganse land zal beschaamd worden, en al haar verslagenen zullen in het
midden van haar liggen. 48 En de hemel en de aarde, mitsgaders al wat daarin is, zullen juichen
over Babel; want van het noorden zullen haar de verstoorders aankomen, spreekt de HEERE.
49 Gelijk Babel geweest is tot een val der verslagenen van Israël, alzo zullen te Babel de
verslagenen des gansen lands vallen. jeremia 51
Bij die aardbeving valt o.a. Babylon in stukken. Deze dingen mbt Babel hebben we al besproken
onder het zesde zegel en de zesde bazuin, waar de legers van Babel optrokken tegen Jeruzalem.
Ze komen om in Armageddon en hier onder de zevende fiool of bazuin valt de stad Babel.
‘en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van
den wijn des toorns Zijner gramschap’
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9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt
en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den
drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en
voor het Lam. openbaring 14

:20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de
zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op
de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud
wordt. 14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen
en eilanden zijn bewogenuit hun plaatsen. openbaring 6
gevloden = gevlucht, geweken
Door de gigantisch grote aardbevingen zullen eilanden en bergen verdwijnen.
Eilanden steken boven de wateren uit en bergen steken boven de aarde uit.
Typologisch steekt een eiland boven de (volkeren) zee uit.
Een eiland ligt hoger dan de (volkeren)zee.
Een berg is een type van een stad of koninkrijk.
Alles wat zich boven de Heere heeft trachten te verheffen, zal onder Zijn oordeel vallen
en dus verdwijnen. Alle koninkrijken maken plaats voor het Koninkrijk van de Heere Jezus
Christus. Alles wat hoog is, zal vlak gemaakt worden, zal vernederd worden.
De koninkrijken der aarde zullen uiteindelijk aan Christus onderworpen zijn.
7 Wie zijt gij, o grote berg? ( Deze grote berg, oftewel dit grote beeld van het koninkrijk van Babel
zal straks door de Hoofdsteen Christus vermalen worden ) Voor het aangezicht van Zerubbabel zult
gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen:
Genade, genade zij denzelven! zacharia 4

:21 En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen;
en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.
11 En zij lasterden den God des Hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij
bekeerden zich niet van hun werken. openbaring 16
water = het Woord van God
hagel is bevroren water = oordeel van God
een talent = een gewichtsaanduiding van die tijd
Het oordeel van God valt vanuit de Hemel op de mensen. De ongelovige aanhangers van het beest,
komen niet tot geloof maar halen Zijn Naam door het slijk vanwege het verschrikkelijke oordeel.
Maar uiteindelijk zullen zij stoppen met Zijn Naam te lasteren en van de aardbodem verdwijnen.
Er komt een oordeel van Godswege vanuit de Hemel op de aarde over de dan nog levende
mensheid. Dit is het laatste definitieve oordeel over de mensheid, waarbij alle ongelovigen van de
aarde zullen worden weggenomen.
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4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende:
Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? 5 En hetzelve werd een mond gegeven,
om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te
doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn
Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. openbaring 13
7 Zij hebben Uw heiligdommen in het vuur gezet; ter aarde toe hebben zij de woning Uws Naams
ontheiligd. 8 Zij hebben in hun hart gezegd: Laat ze ons te zamen uitplunderen; zij hebben alle
Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. 9 Wij zien onze tekenen niet; er is geen profeet meer,
noch iemand bij ons, die weet, hoe lang. 10 Hoe lang, o God! zal de wederpartijder smaden? Zal de
vijand Uw Naam in eeuwigheid lasteren? 11 Waarom trekt Gij Uw hand, ja, Uw rechterhand af?
Trek haar uit het midden van Uw boezem; maak een einde. psalm 74
Amen.
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Hoofdstuk 17
: 1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot
mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
Het laatste vers van dit hoofdstuk vertelt dat het over Babel gaat; het antichristelijke rijk met aan het
hoofd de satan. 18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de
koningen der aarde. openbaring
Dit gaat over het einde van de zesde Bedeling. De Bedeling der Volheid der Tijden.
De satan en zijn personeel zal gebonden worden. Er komt een oordeel over het laatste wereldrijk;
‘het oordeel over de hoer die zit op vele wateren’.
‘der grote hoer, die daar zit op vele wateren’
hoer = ontrouwe vrouw; de gehele schepping staat vrouwelijk ten opzichte van de Heere
hoer = Zanah = hnz
= iemand die gemeenschap heeft met een andere man dan haar eigen Man.
En is de uitbeelding van gemeenschap hebben met een andere god, in plaats
van gemeenschap te hebben met de Enige en Waarachtige God.
= ontrouw aan de Heere; afgoderij bedrijven.
Wij waren eertijds zelf hoeren en tollenaars. Wij zochten gemeenschap met deze wereld in plaats
van gemeenschap met de Heere. Wij dienden de wereld en wij dienden onze eigen onze mens, wij
dienden de aardse dingen in plaats van onze Heere en Zijn Hemelse Dingen.
En of we nu hoeren en tollenaars waren, of nog steeds zijn, doet er ook niet toe.
Want alleen geloof in Christus wordt ons gerekend tot rechtvaardigheid en eeuwig leven
31 Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide
tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.
32 Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd;
maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, zulks ziende, hebt daarna geen
berouw gehad, om hem te geloven. mattheus 21
Hoeren en tollenaars worden meestal in één adem genoemd.
Hoeren hebben gemeenschap met andere mannen in plaats van met hun eigen Man.
Tollenaars dienen andere mannen (= Romeinen) hoewel zij het Volk Israel zouden dienen.
Hoeren en tollenaars zijn een type zijn van de 10-Stammen van Israël.
Zij die ontrouw waren aan hun Man en Heere omdat zij andere mannen, andere goden dienden.

: 2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken
geworden van den wijn harer hoererij.
In de Bijbel staan ‘koningen’ dikwijls ook voor ‘koninkrijken’;
de koning is de uitdrukking van het koninkrijk.
Vele landen hebben zich verbonden aan deze hoer = satan.
‘en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij’
Dit gaat over afgoderij. Hoererij betekent ontrouw en daarom afgoderij. Men is niet trouw aan de
God die de Waarheid is. In plaats daarvan heeft men andere goden uitgevonden en ontwikkeld.
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De koninkrijken en de mensheid zijn dronken. Bij dronkenschap is men zich niet meer bewust van
de realiteit; men weet niet meer wat Waarheid is. Men kent geen Vastigheid, vindt geen Houvast,
grijpt mis en valt uiteindelijk een keer om.
Dat is de situatie van de mensheid die de Waarheid niet kent en niet wil kennen.
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote
stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. openbaring 14
2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote
Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten,
en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;
3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der
aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de
kracht harerweelde. openbaring 18

: 3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een
scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien
hoornen.
‘hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest’
Eén van de 7 engelen brengt Johannes in een visioen naar de woestijn.
Dit kan zowel letterlijk als overdrachtelijk, symbolisch, uitgelegd worden.
Woestijn = een wereld waar geen leven mogelijk is omdat er geen W(w)ater is.
Water = het Woord van God.
De wereld is een woestijn en daarin is geen Water.
Johannes ziet de vrouw, Babel, zittend op een rood beest in de woestijn.
De woestijn is hier het beeld van een goddeloos rijk.
Letterlijk ligt Babel ook in de woestijn in het Midden Oosten;
op een smalle strook vruchtbare grond.
De doortocht van Israël door de woestijn is een beeld van de levensweg van de gelovige in de
wereld. Hij hoort daar niet thuis en kan er enkel overleven door de Kracht Gods, de Heilige Geest.
Hij kan daar enkel overleven door Water te drinken.
Die vrouw is dus een beeld van de letterlijke stad Babel.
De vrouw bestuurt het beest, want het beest is de uitbeelding van de volkeren.
Johannes was in de geest in die woestijn en zag een vrouw zittende op..., dat zou op ‘vele wateren’
moeten zijn, want dat staat in vers 1.
In plaats daarvan zag hij een vrouw op een scharlakenrood beest zitten.
‘en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest’
Die vele wateren én dat scharlakenrood beest zijn de uitdrukking van de koningen der aarde.
Die vrouw, die grote hoer, Babel, de satan, zit op een scharlakenrood beest en berijdt en bestuurt
het. Zij oefent macht uit over dat beest.
‘scharlaken rood’
Scharlakenrood is een pleonasme; is twee keer hetzelfde. Scharlaken is al rood.
Het gaat over de zondige mens, de mens die zich wat verbeeldt, de mens die zichzelf tot god maakt
en daarom een scharlakenrood beest is. Daarom heet de mens ook Adam.
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Adam = rood = mda
Adamah = aardbodem
Adam werd geformeerd uit de aardbodem; uit Adamah. Dat was dus zijn ‘moeder’.
Vandaar dat we de term ‘moeder aarde’ nog steeds in het Nederlands kennen.
Rood staat voor kracht; de mens is geneigd zich te overschatten. Als je twee dezelfde cirkels naast
elkaar tekent op een papier en de ene rood kleurt en de ander groen of blauw, dan lijkt het alsof de
rode cirkel de grootste is. Maar dat is niet zo. Dat is wat rood doet; zich opblazen, groter maken.
Dit optisch bedrog komt door de kleur rood.
Aan de andere kant is het positief te benoemen, want rood is de kleur van de Zoon des mensen en
van Zijn Kracht waarmee Hij de hele aarde aan Zich zal onderwerpen.
Daarom heet Hij de Zoon des mensen, de Zoon van Adam.
Het had ook de ‘Zoon van rood’ kunnen zijn.
7 Maar Ik ben een Worm en geen Man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. psalm 22
Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte
wol.jesaja 1
Worm
= ulwt = Thola
Scharlaken = tulwt = Tholath = Karmozijn
= Een Worm, Die eindigt aan het kruis ( t = taph = kruis )
= schildluisje
Een schildluisje zet zich als een rode bes vast op een blad van de Karmijneik.
Na eitjes te hebben gelegd, sterft het luisje en droogt uit.
Dit gedroogde luisje wordt vermalen en zo krijgt men de onuitwisbare verfstof:
Karmozijn oftewel Scharlaken.
Die rode verfstof, karmozijn, scharlaken, is onuitwisbaar.
Het wijst naar het volkomen Rood = Adam = Mens zijn van de Heere Jezus.
De Heere is dat Schildluisje, Deze Thola, Die Worm, Die Zich door God de Vader laat verpulveren.
Deze ‘verpulvering’ was ten behoeve van de mens; om ons van onze zonden te verlossen.
7 Maar Ik ben een Worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. psalm 22
‘dat vol was van namen der gods lastering’
Het scharlaken rood beest was vol van godslastering.
Zo is de (natuurlijke) mens en zo is het laatste rijk; het antichristelijke rijk.
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun
lippen. 14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15 Hun voeten zijn snel om bloed te
vergieten; 16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 17 En den weg des vredes hebben zij niet
gekend. 18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. romeinen 3
‘en had zeven hoofden en tien hoornen’
De zeven hoofden zijn een beeld van zeven achtereenvolgende wereldrijken in de geschiedenis:
Egypte, Assur, Babel, het Medo-Perzische rijk, het Grieks-Macedonische rijk en het Romeinse rijk.
Tien hoornen staat voor de tien statenbond.
Dat is nog toekomst. Wie het uittekent, ziet de tien hoornen op de zevende kop.
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3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende
zevenhoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. openbaring 12
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op
zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
openbaring 13

: 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk
gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van
onreinigheid harer hoererij.
‘En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken’
Er worden maar twee kleuren genoemd; purper en scharlaken.
Normaal gesproken worden er in de Bijbel drie genoemd: Hemelsblauw, purper en scharlaken.
Hemelsblauw en scharlaken (rood) over elkaar heen gelegd, levert purper op.
Hemelsblauw is de kleur van de Hemel. Rood is de kleur van de mens en van de aarde.
Purper is de kleur van de Middelaar tussen Hemel en aarde en daarom is het de priesterlijke kleur.
Deze drie kleuren komen voor in alle stoffen in de Tabernakel en in de kleding van de Hogepriester.
Purper wordt gebruikt als aanduiding van geestelijk leiderschap.
Datgene wat de mens vanuit de aarde naar de Hemel zou moeten brengen. Hemelsblauw ontbreekt.
Alleen de mens en de aarde en wat daarboven staat blijft over: purper en dat is Babel.
Dat is de religie van de mensheid.
1 Den tabernakel nu zult gij maken van tien gordijnen, van fijn getweernd linnen, en hemelsblauw,
en purper, en scharlaken, met cherubim; van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken.
exodus 26
30 Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is.
31 Daarna zult gij een voorhang maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn
getweernd linnen; van het allerkunstelijkste werk zal men dien maken, met cherubim.
32 En gij zult hem hangen aan vier pilaren van sittim hout, met goud overtogen; hun haken zullen
van goud zijn; staande op vier zilveren voeten. exodus 26
36 Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper,
en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk.exodus 26
6 En zullen den efod (een gedeelte van het kleed van de Hogepriester) maken van
goud, hemelsblauw, en purper, scharlaken en fijn getweernd linnen, van het allerkunstelijkste
werk. 7 Hij zal twee samenvoegende schouderbanden hebben aan zijn beide einden, waarmede hij
samengevoegd zal worden. 8 En de kunstelijke riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn
werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen.
exodus 28
‘versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen’
De vrouw was ten onrechte bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk
gesteente en paarlen. Die kostbaarheden zijn een beeld van Eeuwige Dingen.
Daarom worden ze ook toegeschreven aan de Heere Jezus Christus.
Hier hebben we te doen met iets antichristelijks; iets wat in de plaats van Christus wordt gezet.
De satan is hoogmoedig en wil zich graag verheffen en gelijkstellen aan God.
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‘en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer
hoererij’
1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij:
Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken
geworden van den wijn harer hoererij.
Een drinkbeker vol van den wijn harer hoererij of vol van gruwelen is hetzelfde. Het is afgoderij.
De term ‘gruwel’ kennen we vanuit Daniël vanwege de verwoestende gruwel of de gruwel der
verwoesting. (Daniël 11:31; 12:11) Een gruwel is een afgod, afgoderij, de dienst aan die afgod.
Dus ze had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer
hoererij. Dat is: gruwelen, onreinigheid, hoererij.

: 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon,
de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
‘Op haar voorhoofd was een naam geschreven’
Het voorhoofd staat hier voor het gedachtegoed; de denkbeelden en ideeën van het rijk van Babel.
‘namelijk Verborgenheid’
Letterlijk gaat het over de stad Babel maar omvangt tevens ‘het rijk van Babel’.
Sinds het ontstaan van het Romeinse rijk is het verborgen.
In de toekomst zal deze stad, dit rijk, zich gaan herstellen.
Dan zal het zich openbaren na verborgenheid.
Alexander de Grote was destijds net tot Babel gekomen maar toen overleed hij en viel zijn rijk
uiteen. In de toekomst zal er een rijk ontstaan naar het voorbeeld van het rijk van Alexander de
Grote. Een rijk in het Midden Oosten. Het laatste, zogenoemd antichristelijke rijk, is een rijk in
Azië. Het herstelde rijk van Alexander de Grote; dat is de gehele Arabische wereld.
Alle Islamitische en Arabische landen in het Midden-Oosten zullen onderdeel zijn van dat rijk.
Een rijk met Babel als hoofdstad, hoofdstad van de wereld.
De satan is nu nog een boze geestelijke macht maar straks, bij de Opname van de Gemeente, zal hij
in een zienlijk lichaam op aarde geworpen worden.
Nu is voor stoffelijke ogen nog verborgen wat de satan aan het voorbereiden is.
De Gemeente op aarde weerhoudt de openbaring van de satan.
6 En nu, wat hem ( de geopenbaarde satan ) wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te
zijner eigen tijd.7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht (wrochten
= werken, tot stand brengen, iets groots uitvoeren.); alleenlijk, Die hem ( de zienlijke satan ) nu
wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 8 En
alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den
Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens
toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in
alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der
waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 2 thessalonicenzen 2
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‘het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde’
‘De moeder’ betekent; de grootste van allemaal, de bron. Babel wordt, volgens de Bijbel,
beschouwd als de moeder van alle afgoderijen. Volgens de Bijbel zijn alle volkeren uit Babel
afkomstig; sinds de torenbouw van Babel en de daarbij behorende spraakverwarring. De
verschillende opvattingen en talen, dan wel religies, vinden daar hun oorsprong. Alle godsdiensten,
oftewel afgodendiensten, komen op een of andere wijze uit Babel.
Daarom heet het de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
17 En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een
stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch.genesis 4
6 En de zonen van Cham (tweede zoon van Noach ) zijn: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaän.
7 En de zonen van Cusch zijn: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van
Raema zijn: Scheba en Dedan. 8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de
aarde.9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk
Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN. 10 En het beginsel zijns rijks
was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear. genesis 10
Kaïn was de eerste die zich vóór de zondvloed een stad, een koninkrijk; een systeem bouwde.
Nimrod was de eerste die zich ná de zondvloed een stad, een koninkrijk; een systeem bouwde.
Beginsel zijns rijks = Nimrod maakt zich na de zondvloed tot koning
Nimrod = dwrmn = spreekt van verdeling, verstoring, rebellie, en opstand tegen God
hij spreekt grote en Godslasterlijke dingen tegen de Heere.
= Godslasteraar, en hij bouwt een zoon/bouwwerk, en noemt hem Babel
= type van satan, de bouwer van Babel.
= heeft iets te maken met de Babylonische god Nimurta, de god van de
jacht en de oorlog
= bouwde iets satanisch; Hij bouwde zijn zoon en erfgenaam: Babel
= bouwwerk (nb = ben = zoon) wat hij bouwde (hnb = banah) is Babel
= bouwde de 4 steden: Babel; Erech; Accad; Calne in het land Sinear
geweldig = rbg = gewelddadig iemand; de overhand hebben
jager
= dyx = tzid = Vangen; Gevangen nemen
= iemand die voor zichzelf zorgt.
= iemand die anderen als zijn prooi beschouwt, en daarover heerst
Babel
= lbb = poort Gods; in ijdelheid; tot niets; verwarring

: 6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen
van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
bloed der heiligen = bloed der getuigen = bloed van gelovigen
heiligen = apart gezet, bekwaam gemaakt om de Heere Jezus Christus te dienen
getuigen = zij die getuigenis geven van het Woord Gods; het Woord verkondigen
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood
waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. openbaring 6
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Vanuit Babel zullen alle gelovigen, de getuigen, tijdens de grote Verdrukking vervolgd en gedood
worden. De vervolging en marteling van gelovigen zal in die dagen heviger zijn dan ooit tevoren in
de geschiedenis. In heel de wereld zullen gelovigen systematisch worden gedood.
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen;
en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
-10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het
zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het
geloof der heiligen. openbaring 13
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en
het geloof van Jezus. openbaring 14
4 En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren
werden bloed. 5 En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en
Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt; 6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der
profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
openbaring 16
‘ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering’
drukt uit dat er verbazing is over het feit dat de stad Babylon er weer is. Johannes verwonderde
zich. Dit is buiten alle verwachting omdat het er niet naar uitzag dat dit ooit tot stand zou komen.
Maar ook al ziet het er niet naar uit en lijkt iets onwaarschijnlijk, de Heere volvoert Zijn Plan.
Bij Hem is niets onmogelijk
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. lukas 1
26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle
dingen mogelijk. mattheus 19
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen;
en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.openbaring 13
32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.
33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd. lukas 2
Zich verwonderen, verwondering = heeft altijd te maken met de Verborgenheid.
De Verborgenheid beslaat twee Bedelingen; de 5e Bedeling der Genade ( hedentendage ) en
de 6e Bedeling der Volheid der tijden ( begint bij de Opname van de Gemeente ).
De Verborgenheid eindigt bij de aanvang van het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus
Christus, tevens het moment dat de satan voor 1.000 jaar gebonden wordt.
Dan begint de 7e Bedeling.
7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal
de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd
heeft. openbaring 10
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: 7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der
vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
De engel vraagt aan Johannes waarom hij zich verwondert. De engel zegt hem te gaan vertellen
van de Verborgenheid van de vrouw en het beest waarop zij zit. Het beest met de 7 hoofden
en 10 hoornen. Het woord ‘verborgenheid’ stond ook al in vers 5. De woorden ‘verwonderde en
verwondering’ stonden ook al in vers 6. Verwondering en verborgenheid gaan tesamen.
Het staat er twee keer om er de nadruk op te leggen.
17 Toen ging Daniël naar zijn huis, en hij gaf de zaak zijn metgezellen, Hananja, Misael, en Azarja
te kennen; 18 Opdat zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten over deze
verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen.
19 Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde
Daniël den God des hemels. 20 Daniël antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van
eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht. 21 Want Hij verandert de tijden
en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en
wetenschap dengenen, die verstand hebben; 22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij
weet, wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. 23 Ik dank en ik loof U, o God mijner
vaderen! omdat Gij mij Wijsheid en Kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij
van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt.
-27 Daniël antwoordde voor den koning, en zeide: De verborgenheid, die de koning eist, kunnen de
wijzen, de sterrekijkers, de tovenaars, en de waarzeggers den koning niet te kennen geven;
28 Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning
Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de
gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: 29 Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw
gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te
kennen gegeven, wat er geschieden zal. 30 Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet
door wijsheid, die in mij is boven alle levenden; maar daarom opdat men den koning de uitlegging
zou bekend maken, en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten. daniël 2
14 Nu ben Ik gekomen, om u te doen verstaan, hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der
dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. daniël 10 ( Ik ben gekomen om je inzicht te geven
in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren, want het is een visioen dat over de
toekomst gaat )
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al
de Waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben,
zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. johannes 16
3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen
in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. openbaring 1
De engel vraagt niet voor niets aan Johannes waarom hij zich verwondert.
De Bijbel heeft immers de val van Babel aangekondigd. En ook al bestond de stad niet ten tijde van
het Romeinse rijk, Johannes had het kunnen lezen in de Oudtestamentische profetieën. Het staat in
Daniël maar ook in Jeremia 50 en 51. De Heere had al lang van te voren, bij monde van Zijn
profeten, aangekondigd wat er zou gaan gebeuren.
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De oude wereldrijken, tot en met Alexander de Grote, hadden Babel op een of andere wijze en
gedurende enige tijd als hoofdstad. Daarna ontstond het Romeinse Rijk, het vierde beest, waarvan
Daniël 7 zegt dat het verschillend is van alle voorgaande. Het verschil tussen het Romeinse Rijk en
de drie voorafgaande ( het Babylonische, het Medo-Perzische en het Griekse ) is dat het Romeinse
Rijk niet Babel als hoofdstad had. Het was wel net zo'n rijk en het was nog steeds onder leiding van
de god dezer eeuw, satan zelf, die in Jesaja 14 de koning van Babel wordt genoemd.
Maar de stad Babel bestond niet in de dagen van het Romeinse rijk.
De hoofdstad was niet Babel maar Rome en dat is het verschil.
Daarom heeft de term Babel in de loop van de geschiedenis een overdrachtelijke betekenis
gekregen, want men herkende in het Romeinse rijk de kenmerken van Babel.
Vandaar dat tot in onze dagen de naam Babel gelezen wordt alsof er Rome staat.
3 En het zal geschieden ten dage, wanneer u de HEERE rust geven zal van uw smart, en van uw
beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin men u heeft doen dienen; 4 Dan zult gij deze
spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de
goudene op? 5 De HEERE heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.
6 Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de
heidenen heerste, die wordt vervolgd, zonder dat het iemand afweren kan. 7 De ganse aarde rust,
zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich. jesaja 14
Babel is er altijd geweest, maar dan wel ‘ondergronds’, in het verborgene.
Deze profetieën in Openbaring spreken niet over een verborgen Babel, maar over een geopenbaard
Babel. Het berust op de Bijbelse gedachte dat in onze dagen, niet alleen het Rijk van Christus
verborgen is, maar ook het rijk van Babel. De wereld wordt geregeerd door satan, niet openlijk,
maar het gebeurt. Na de opname van de Gemeente zal aan de ene kant het Rijk van Christus worden
geopenbaard en aan de andere kant het rijk van de antichrist.
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des
duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht. efeze 6
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet
bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.
2 korinthe 4
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht
der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; efeze 2

: 8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten
verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en
niet is, hoewel het is.
Het beest dat gij, Johannes, gezien hebt = het beest met de 7 koppen en de 10 horens.
Het is het satanische rijk, al eerder genoemd in Openbaring 12 en 13.
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3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende
zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. openbaring 12
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn
hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
openbaring 13
Het is één beest, de duivel, de grote rode draak; de heidense macht door de eeuwen heen; uitgedrukt
in 7 koninkrijken: het Egyptische, Assyrische, Babylonische, Medo-Perzische, Griekse en het
Romeinse rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de antichrist.
Het laatste rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot
één groot rijk. Het zijn 10 bestaande rijken, binnen één federatie.
De wereldrijken worden beschouwd als Babel, gewoonlijk ook geregeerd vanuit Babel en de koning
van Babel is de duivel zelf. Het gaat dus om het rijk van satan, dat gekenmerkt wordt door zeven
achtereenvolgende koninkrijken.
‘en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen
verwonderd zijn’
Dit slaat op de vijfde kop uit hoofdstuk 13, die een dodelijke wond had maar toch weer genas.
Er staat exact hetzelfde als;
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen;
en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. openbaring 13
Reeds uitgelegd in hoofdstuk 13;
Eén van de hoofden van het beest is tot de dood toe gewond. Eén van die hoofden, wereldrijken,
sterft af en verdwijnt. Maar tot ieders verbazing (verwondering) werd de dodelijke wond genezen.
Eén van die oude wereldrijken wordt dus hersteld en komt weer terug.
Het vijfde rijk; het Griekse rijk zal herstellen.
Het was wel gewond maar zal weer genezen worden.
Het satanische rijk, het antichristelijke rijk, heeft de kenmerken van het rijk van Alexander de
Grote. Die had namelijk als doel Babel te herbouwen en als hoofdstad van de wereld te maken.
In de toekomst komt dat doel weer terug. Babel zal tot op zekere hoogte de hoofdstad van de wereld
zijn, al is het maar voor korte tijd. Het gaat dus om de herleving van het Griekse rijk.
‘het zal opkomen uit den afgrond’
Afgrond = mwht = Thowhoem; Woestheid; (Gen.1:2) Door een oordeel Gods
2 En zij ( gevallen morgenster; satan ) heeft den put des afgronds geopend; en er is rook opgegaan
uit den put, als rook eens groten ovens; en de zon en de lucht is verduisterd geworden van den rook
des puts.openbaring 9
7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt,
hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. openbaring 11
Satan mag van de Levende God, de beerput, oftewel de afgrond open maken. En dit zal een
afgrijselijke ellende brengen over de mensen. Het is het Oordeel van de Heere over de ongelovige
mensheid met de intentie tot bekering van alle mensen.
‘De afgrond’ is een andere plaats dan ‘de poel des vuurs’.
De poel des vuurs, daar is ‘wening en knersing der tanden’. Daar komt men nooit meer uit.
Daar zullen op de Jongste Dag alle ongelovigen in worden geworpen. Ook satan en zijn personeel
zullen daar dan in terecht komen. Maar satan krijgt niet de sleutel van de poel des vuurs, maar hij
krijgt even de sleutel van de afgrond, om wat ex-personeel uit de put los te mogen laten.
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‘en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het
boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel
het is’
Ook dit gedeelte vinden we deels terug in Openbaring 13;
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven
in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. openbaring 13
Alleen ongelovigen zullen verwonderd zijn. De gelovigen wéten immers inmiddels hoe de vork in
de steel zit. Gelovigen weten dat het staat te gebeuren, omdat het Woord Gods gesproken heeft.
Daarom wordt deze uitdrukking uit Openbaring 13:8 ook hier herhaald.
Van de nederwerping af, is het bij God bekend wiens namen in het Boek des Levens staan.
Namelijk allen die hebben geloofd, en nog steeds geloven en degenen die nog zullen gaan geloven
in God en Zijn Woord Christus.
5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen
uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
openbaring 3
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den
poel des vuurs. openbaring 20
‘Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten
verderve gaan’
Dit gaat over het gehele beest en niet over één kop alleen.
Egypte, Assyrië, Babylon, MedoPerzië, Griekenland, Rome en daarna die tien hoornen of tien
tenen, de tien statenbond. Op die tien tenen viel de steen uit Daniël 2.
De Steen is een beeld van het Israëlitische wereldrijk, dan wel het Messiaanse rijk.
Als dit laatste (herstelde) rijk ten verderve gaat, verdwijnt het hele beeld danwel het beest hier uit
Openbaring 17.
34 Dit zaagt gij, totdat er een Steen ( Steen = nba = Eben = samentrekking van de woorden:
Vader en Zoon ) afgehouwen werd zonder handen ( zonder menselijke tussenkomst ), die sloeg dat
beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze.35 Toen werden te zamen vermaald het
ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren ( heeft met oordelen
van doen ) des zomers ( geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus ) , en de wind nam
ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de Steen, die het beeld geslagen heeft,
werd tot een groten Berg ( Koninkrijk van de Messias ), alzo dat hij de gehele aarde vervulde.
36 Dit is de droom; zijn uitlegging nu zullen wij voor den koning zeggen. daniël 2
Het beeld = alle aardse macht/koninkrijken.
De Steen werd groter en groter totdat Hij de gehele aarde vervulde.
Dit is een beeld van de Heere Die uit de Hemel komt om de aarde aan Zich te onderwerpen en Zijn
Koninkrijk over de gehele aarde op te richten.
Hij is de Steen Die zonder handen werd losgemaakt; het is namelijk Gods werk!
-44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in
der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten
worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle
eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den Berg een Steen zonder handen
afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft
den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is
zeker. daniël 2
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: 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen,
op welke de vrouw zit.
:10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog
niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
:11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten
verderve.
‘Hier is het verstand, dat wijsheid heeft’ = ‘het gaat om’ ; je moet je verstand gebruiken als je dit
leest. Goed lezen wat er staat. De Heere heeft ons verstand gegeven opdat wij Hem zouden kennen.
Er wordt benadrukt om hier goed op te letten.
14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den
profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!)
alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen. marcus 13
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
20 Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij
den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven. 21 Kinderkens, bewaart uzelven van de
afgoden. Amen. 1 johannes 5
16 Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen, dan uitgegraven goud, en uitnemender, verstand te
bekomen, dan zilver! spreuken 16
‘De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit’
Nu zit de vrouw niet op wateren en niet op het beest maar op zeven bergen. De betekenis blijft
hetzelfde. Van die zeven hoofden zegt vers 10 dat het zeven koningen zijn en dat is ook te lezen als
zeven koninkrijken. Bergen zijn in de Bijbel een beeld van koninkrijken.
‘de vijf zijn gevallen’, dat is het Egyptische rijk als eerste en de vijfde is het Grieks-Macedonische
rijk van Alexander de Grote. Vijf zijn gevallen, ‘en de één is’; dat is het Romeinse rijk.
‘En het beest, dat was en niet is’ = dit moet één van de eerste vijf rijken zijn
‘en de ander is nog niet gekomen’ = dit is de 10-statenbond. Dit is nog toekomst
‘en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven’
Wanneer die 10-statenbond gekomen is, is dat voor een korte periode; 7 en 33 jaar 40 jaar.
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en
de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een
kleinen tijd heeft. openbaring 12
‘En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven’
Dit is de enige keer dat de reeks van wereldrijken genummerd wordt van 1 tot en met 8.
De volledige reeks is alle andere keren tot 7.
1) Het Egyptische, 2) Assyrische, 3) Babylonische, 4) Medo-Perzische, 5) Griekse en het 6)
Romeinse rijk en als laatste het rijk dat nog komen moet; dat van de 7) antichrist.
Het laatste rijk is een samenstelling van 10 rijken ( hoornen, tenen ), die aan elkaar gevoegd zijn tot
één groot rijk.
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7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer
sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten;
en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen.
8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie
uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als
mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende.
-20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en
voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die grote
dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen.
21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn ( satanisch rijk )krijg voerde tegen de heiligen, ( gelovigen )
en dat hij die overmocht,( 2e helft vd 70e jaarweek ) 22 Totdat de Oude van Dagen kwam ( totdat de
Heere Zijn Voeten zet op de Olijfberg; Zijn Wederkomst ), en het gericht gegeven werd aan de
heiligen der hoge plaatsen ( het oordeel word gegeven aan Zijn Lichaam de Germeente ), en dat de
bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten ( uiteindelijk ‘bezitten’ de heiligen, de
gelovigen, het Volk Israël, het Messiaanse Rijk ) . daniël 7
Die grote hoorn, die tussen de tien hoornen opkwam in Daniël 7, wordt apart geteld en wordt als
achtste gerekend. Die achtste is echter gelijktijdig met de zeven; die is ook de achtste koning en is
uit de zeven. Met andere woorden: terwijl die tien hoornen staan, komt er een elfde tussen maar de
tien blijven staan. Van de tien worden er drie vernederd maar ze blíjven wel.
Anders gezegd: er zijn er eerst tien, een poosje later komt er één bij en dan heb je er elf en die
blijven bij elkaar totdat het koninkrijk van Christus openbaar wordt en de Steen uit de Hemel valt.
Die elfde wordt in Daniël 2 niet genoemd. In Daniël 7 wordt die elfde wél genoemd; daar blijkt dat
die tien onderworpen worden aan één, die daar boven staat.
Die ene daarboven wordt nu als achtste uit de reeks genoemd.
Het beest is hier dus nummer 8 en nummer 11 in Daniël 7.
Er komt eerst een tijd waar die tien staten er zijn en daarna verschijnt iemand anders, die die staten
aan zich onderwerpt. Er staat dat het beest, dat was en niet is, ook de achtste is en ten verderve gaat.
Nummer 7 is de 10-statenbond, nummer acht dus ook, want hij komt eruit voort
Nummer 8 gaat met die zeven mee ten verderve. Zeven en acht vallen tegelijkertijd om.
Als de Steen op de tien tenen valt, valt hij ook op die elfde.
‘ en gaat ten verderve’
verderven = rotten, te gronde richten
Wij zijn verlost van het verderf door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen
zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; ( de satan )
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in
den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 2 thessalonicenzen 2

:12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben
ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.
op één ure met = tegelijkertijd
die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen = nóg niet; staat nog te gebeuren; is toekomst
De tien staten zullen tegelijkertijd aan de macht komen met het beest.
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Wij verwachten een rijk in het Midden Oosten. In eerste instantie van tien islamitische en/of
Arabische landen. Iemand, het beest, zal die tien aan zich binden en dus met elkaar verenigen. Dat
neemt nogal wat tijd; dat kan jaren duren. Wij rekenen in ieder geval nog 33 jaar vanaf de val van
Jeruzalem, aan het einde van de 70e week, tot aan de definitieve ondergang van Babel. In 33 jaar
moet zo’n rijk toch tot stand kunnen komen en moet men Babel tot hoofdstad van de wereld kunnen
maken. Zeker als men niet gehinderd wordt door Christenen en een Joodse staat, want die zijn er
dan niet meer. Men zou eventueel kunnen verwachten dat in onze dagen zo'n 10 statenbond zou
ontstaan, want wij leven in de eindtijd, kort voor de Wederkomst van Christus.
Maar zal een 10-statenbond kunnen ontstaan als de Gemeente nog op aarde is? is de vraag.
Voor zover je die tien landen kunt lokaliseren, moet je meteen vaststellen dat ze met elkaar
overhoop liggen. Het ziet er nu niet naar uit dat die landen het met elkaar eens zullen worden.
Maar het is niet uit te sluiten. Het lijkt logischer dat de 10 statenbond pas ná de 70e week van Daniël
ontstaat. Dan zijn alle Christenen weg en ook de Joodse staat is weg en de duivel is op aarde
geworpen is. Dán kunnen de Mohammedanen, de Arabieren, de kans grijpen om tot een vereniging
komen. Dat is hun kans want dan is er een machtsvacuüm ontstaan.
In de dagen van de Heere Jezus was er ook geen 10-statenbond. Als die 10 statenbond tot stand zou
moeten komen vóór de Wederkomst van Christus aan het einde van de 70e week van Daniël, dan
had er eerdere vervulling van diezelfde profetie moeten zijn vóór de eerste Komst van Christus.
Álle profetieën die vervuld moeten worden vóór de definitieve Komst van de Messias, hebben
namelijk in het verleden op één of andere wijze reeds een vervulling gehad vóór de
Opstanding van de Heere Jezus. Dit is opdat niemand toen zou hebben kunnen zeggen dat een
profetie of profetieën nog onvervuld was en dat het verwachtte Koninkrijk dus niet zou kunnen
aanbreken!! Een vóórvervulling van de profetieën was dus noodzakelijk. Als die 10-statenbond dus
zou moeten ontstaan vóór de Wederkomst van Christus, dan had men in de dagen van de Heere
Jezus kunnen zeggen: dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet die 10-statenbond komen.
En dan zou er in die dagen zoiets geweest moeten zijn. Die was er echter niet en omdat het er toen
niet was, verwachten we dat ook niet voor onze dagen voorafgaande aan de Wederkomst van
Christus.

:13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
:14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere
der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen
en gelovigen.
Dezen = de 10 hoornen
enerlei mening = één doelstelling; bedoeling
krijgen = strijden, oorlog voeren
Zij zullen hun kracht en macht ( is hetzelfde ) geven aan het beest;
de tien zullen zich onderwerpen aan die ene.
‘Dezen zullen tegen het Lam krijgen’
De 10-statenbond, het anti-christelijke rijk, zal strijden tegen de Heere Jezus Christus.
‘en het Lam zal hen overwinnen’
Het Lam overwint, want Die stond op de Troon, en dat blijft zo.
Het Lam is een Heere der heren, en een Koning der koningen.
Het is de Messias.
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14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van
onzen Heere Jezus Christus; 15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen
machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens
gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 1 timotheus 6
16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen,
en Heere der heren. openbaring 19
‘en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen’
Zodra er in de Bijbel sprake is van Christus, dan is dat altijd inclusief de Gemeente en soms
inclusief Zijn gehele volk, in de breedste betekenis.
Hier is het inclusief een bekeerd Israël, dat straks op aarde zal wonen.
Er zijn niet drie categorieën, het is één categorie: de geroepenen.
De gelovigen zijn op grond van hun geloof geroepen en zijn op die grond uitverkoren.
Als Christus geopenbaard wordt in Heerlijkheid om Zijn Koninkrijk te vestigen, zal de Gemeente,
wij dus, met Hem geopenbaard worden in Heerlijkheid.
Als het Hoofd verschijnt, is dat inclusief Zijn Lichaam.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem
geopenbaard worden in Heerlijkheid. kolossenzen 3
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den
Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig
worde aan Zijn Heerlijk Lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan
onderwerpen. filippenzen 3
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar
wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem
zien, gelijk Hij is. 1 johannes 3

:15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen,
en natiën, en tongen.
‘volken, en scharen, en natiën, en tongen’ = 4x hetzelfde.
De vrouw die Johannes zag in zijn visioen ‘zit op vele wateren’ en hij zag haar ook ‘zittende op een
scharlaken rood beest’. Het beest en die wateren betekenen precies hetzelfde.
Of die vrouw nou zit op vele wateren of op dat beest, het blijft gelijk.
Het beest is een beeld van de verschillende wereldrijken.
De wereldrijken bestaan uit volkeren en scharen en natiën en tongen.

:16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar
woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
de tien hoornen = vormen tesamen het laatste wereldrijk geregeerd vanuit Babel, de hoofdstad.
haten = een afkeer hebben van , naakt = aan alles gebrek hebbend; ontdaan van alle luister
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Dit vers gaat over een later tijdstip. Die tien landen zijn in eerste instantie onderworpen aan die
vrouw, aan Babel, maar het lijkt er op dat die tien hoornen uiteindelijk in opstand komen tegen
Babel. Als een rijk onderdrukking en vervolging en verplichtingen meebrengt, dan komt de
bevolking vroeg of laat in opstand. Zo'n rijk is voor de ondergang bestemd.
De geschiedenis staat vol van dat soort situaties. Culturen gaan zo ten onder.
Hoe meer dwang, hoe meer verplichting, hoe minder bestaansrecht het heeft.
Het Rijk met Jeruzalem en het rijk met Babel zullen in die tijd tegenover elkaar staan.
De prediking van de 144.000 verzegelden heeft tot gevolg dat mensen de andere kant kiezen.
Er worden mensen onderdrukt en gedood; men zal zich tegen Babel en het bestuur keren.
Mede omdat er mensen tot geloof komen. Hoe dat precies zal gaan, wordt nergens verteld.
‘en zij zullen haar vlees eten’
Zij zullen haar doen verdwijnen. Als je iets opeet, is het verdwenen.
De tien hoornen, de tien landen, zullen de macht van Babel breken.
‘Zullen haar met vuur verbranden’
Dat kan betekenen dat de stad Babel zal verbranden. Zo staat dat ook op vele andere plaatsen in de
Bijbel. Het wordt verwoest en verrijst niet meer. Als je iets verbrandt wil dat zeggen dat het
verdwijnt, helemaal definitief en volkomen. Het voorbeeld van Sodom spreekt voor zich. Babel zal
verwoest worden, zoals uitgebreid besproken wordt in het volgende hoofdstuk.
24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE
uit den hemel. 25 En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden,
ook het gewas des lands. 26 En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.
27 En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het
aangezicht des HEEREN gestaan had. 28 En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse
land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens
ovens. genesis 19

:17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening
doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.
‘God heeft hun in hun harten gegeven’ dat de tien bondgenoten het eens worden met Babel,
totdat de Woorden Gods voleindigd zullen zijn. Dus voor zolang als de Heere het kan gebruiken dat
zij één zullen zijn, zal dit duren. De Wil van God is dat ze zich onderwerpen aan Christus en dat er
een einde komt aan dat rijk van het beest. Als de Woorden Gods voleindigd zullen zijn, onttrekken
zij hun koninkrijk weer aan het beest. Dan zullen deze landen zich afkeren van Babel. Dus totdat de
profetieën vervuld zullen worden of zijn. Als de Heere zegt, het is zover, dan zullen deze tien in
opstand komen. Hoe dat precies zal gaan, staat er niet bij.
1 Er komt een dag dat de Heer zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt
verdeeld. 2 Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de Heer – om tegen Jeruzalem ten strijde te
trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen
verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft
zal niet worden uitgeroeid. zacharia 14
De Heere Jezus zei over het koninkrijk van de duivel dat het in zichzelf verdeeld is en niet kan
bestaan. Dat kan ook niet anders want de duivel regeert via de leugen.
Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus wordt geregeerd door de Waarheid.
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23 En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David?
24 Maar de Farizeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door
Beëlzebul, den overste der duivelen. 25 Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een
ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis,
dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. 26 En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij
tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan? 27 En indien Ik door Beëlzebul de duivelen
uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.
28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u
gekomen.29 Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven,
tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven.
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
mattheus 12
De mensheid denkt in al zijn hoogmoed dat zijzelf haar geschiedenis schrijft. Maar het is de
Heere God Die Zijn Plan, Zijn Raadsbesluit, volvoert. Ongeacht wat de mens verzint of doet.
History is His story. De mens kan dit niet verhinderen of voorkomen.
33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn
Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijnwegen! romeinen 11
De Heere werkt sinds Zijn Opstanding met Zijn Geest door mensen maar ook vanuit het Oude
Testament kunnen wij zien dat Hij het is die ook de ongelovige mens gebruikt naar Zijn Wil.
21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, dat
gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart
verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. exodus 4
40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het
hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze. johannes 12
1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u,
o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal! 2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en
u optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls. 3 Maar Ik zal
uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen.
4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan
de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze
gegeven. 5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.
ezechiël 39
Hier staat dat God de Russische staten ‘zal trekken’ ( met een haak ) naar Israël om het ongelovige
Joodse volk op de knieën te krijgen. De Heere gebruikt in principe de aanval van Rusland en hun
haat tegen het Joodse volk om een omwenteling te forceren bij de ongelovige Joden.
Een ( waarschijnlijk ) niet al te groot deel zal uiteindelijk de Naam van de Heere aanroepen en
gered worden. Het grootste gedeelte ongelovige Joden is omgekomen tijdens de 3 ½ jaar
Verdrukking door de legers van eerst de Statenbond en daarna de Russen en Egyptenaren.

:18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen
der aarde.
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De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad Babel, die het koninkrijk heeft.
Dit staat in de tegenwoordige tijd hoewel Babel ten tijde van Johannes niet bestond.
Het is dan ook een visioen. Maar ook in het Romeinse rijk werkte ‘Babel’, de Satan.
In het volgende hoofdstuk lezen we meer over de val van Babel.
In dit hoofdstuk is het oordeel genoemd en wordt uitgebreider beschreven in hoofdstuk 18

Amen.

18

Hoofdstuk 18
: 1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht,
en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.
na dezen = ná de engel uit Openbaring 17;
1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot
mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
Openbaring 17
een anderen engel = Andere = Allos = zelfde Soort, zelfde Kwaliteit, maar in andere hoedanigheid.
( Zoals de Christus en Trooster in een andere Hoedanigheid tot ons is gekomen ).
De Engel Die afkomt uit de Hemel is de Heere Jezus Christus, de Arch-Engel, de Eerste Engel;
Michaël; Hij komt met al Zijn Heerlijkheid en heeft alle Macht en Heerschappij.
Heerlijkheid gaat in de Bijbel vaak vergezeld van het beeld ‘licht, glanzen of blinken’.
De Gemeente, Zijn Lichaam, Zijn Loon maakt deel uit van Zijn Heerlijkheid; is een aspect van
Zijn Heerlijkheid. Zijn Heerlijkheid heeft Hij gekregen van de Vader voor Zijn Trouwe Dienst aan
Hem. Bij Zijn Openbaring zal Hij voorgoed afrekenen met de satan en de ongelovige mensheid.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het
koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer
broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. openbaring 12
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de
geslachten der aarde (volk Israel) wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de
wolken des hemels, met grote Kracht (= macht) en Heerlijkheid. mattheus 24
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de Heerlijkheid des HEEREN gaat over u
op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de
HEERE opgaan, en Zijn Heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u
lichten. efeze 5

: 2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote
Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine
geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;
9 En zie nu, daar komt een wagen mannen, en een paar ruiters! Toen antwoordde hij, en zeide:
Babel is gevallen, zij is gevallen! en al de gesneden beelden harer goden heeft Hij verbroken tegen
de aarde. jesaja 21
Hij = de Engel; de Heere Jezus Christus
Onreine geesten zijn demonen.
Het koninkrijk van de koning van Babel wordt geregeerd en bestuurd door satan en de geestelijke
machten en boosheden in de Hemel. Dit wordt uitgebeeld in de vogelen des Hemels.
Vogelen des Hemels = Valse leringen; IJdele verleidingen; Leringen der mensen; Filosofie
= Onreine en boze geestelijke machten
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11 De boom (koning van Babel, de satan ) werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel,
en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde; 12 Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele,
en er was spijze aan dezelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw,
en de vogelen des hemels woonden in zijn takken,( de duivel en zijn personeel ) en alle vlees
werd daarvan gevoed. 13 Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds, op mijn leger; en ziet, een
Wachter, namelijk de Heilige, kwam af van den Hemel ( de Heere Jezus Christus , de Engel, en
Zijn Lichaam, Die afkomt uit de Hemel ), 14 Roepende met kracht, en aldus zeggende: Houwt dien
boom af, en kapt zijn takken af; stroopt zijn loof af, en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren
van onder hem wegzwerven, en de vogelen van zijn takken; daniël 4
31 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk
aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; 32 Hetwelk wel het
minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is 't het meeste van de
moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn
takken. mattheus 13
Gelijkenissen gaan altijd over de Verborgenheid. ( 2 Bedelingen) Dit lijkt een positief verhaal maar
is het absoluut niet. Het is dezelfde boom als de boom uit Daniël 4.
De Heere Jezus zegt hier dat tijdens de Verborgenheid het Koninkrijk der Hemelen in de wereld zó
groot geworden is, omdat de onreine vogelen des hemels zich hierin hebben kunnen nestelen.
Het mosterdzaadje, als uitbeelding van geloof, is een type van heel de Gemeente, het Lichaam van
Christus. Dit mosterdzaadje kan helemaal geen boom zijn; het is een plant en heeft geen takken.
Een mosterdzaadje is onooglijk klein. Dat wil zeggen; het stelt in de wereld helemaal niks voor.
Dit mosterdzaadje is in de wereld uitgegroeid tot een reusachtige boom.
Dit mosterdzaadje is uitgegroeid tot een wereldgodsdienst; het Christendom en heeft macht en
erkenning en eer naar zich toegehaald; is groot geworden in de wereld. Dit Christendom wijst
met een corrigerende vinger naar alle volkeren en probeert via de Wet en eigengestelde normen en
waarden de wereld in goede banen te leiden. Dit is een on-Bijbelse en valse, boze geestelijke lering.
Men had met Christus moeten uitgaan buiten de Legerplaats ( buiten Jeruzalem= buiten de
maatschappij, de wereld ) om met Hem Zijn smaadheid te dragen en om met Hem verworpen te zijn
in de wereld. De Heere heeft ons niet voor niets juist uit deze wereld getrokken !
20 En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun
geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21 En men zal niet
zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. lukas 17
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort
geleden. 13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.
hebreeën 13
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3
‘Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon’
Babel is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Als Babel geoordeeld wordt, worden
daarmee alle afgoden geoordeeld. Het is het oordeel over de duivel.
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote
stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. openbaring 14
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1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij:
Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
openbaring 17
Het betreft hier het einde van de 33 jaar Verdrukking over de volkeren; de satan zal dan voor 1.000
jaar gebonden worden en het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus zal dan in Zijn geheel
geopenbaard zijn op aarde.
Wat nu verder volgt in hoofdstuk 18 is een verzameling van allerlei Oudtestamentische profetieën.
De belangrijkste zijn Jeremia 50 en 51. Deze hoofdstukken gaan over het definitieve oordeel van
Babel. Ook volgen er aanhalingen uit Jesaja 13,21 en 48; deze gaan ook over het oordeel van Babel.
Dat is opmerkelijk want ten tijde van Jesaja was er helemaal geen sprake van het Babylonische rijk.

: 3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der
aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht
harer weelde.
11 De boom ( antichristelijke rijk, Babel ) werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel,
en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde; 12 Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele,
en er was spijze aan dezelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de
vogelen des hemels woonden in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed. daniël 4
‘de kracht harer weelde’
Een slinkse manier van Babel om de mens te verleiden met overdaad en wellust.
De (natuurlijke) mens is gevoelig voor luxe en weelde.
Hier wordt vermeld waarom er een oordeel komt over Babel.
Zij is gevallen omdat zij alle volkeren heeft meegesleurd in haar ontrouw aan de Heere.
De satan heeft de zinnen verblind van al degenen die gekozen hebben voor macht en rijkdom en
weelde. De satan is de god dezer eeuw en alle ( konink-) rijken, landen, en kooplieden hebben zich
verbonden met de satan en zich verrijkt met alles wat van de wereld is.
33 Als uw ( Tyrus= type van satan ) marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt gij vele volken
verzadigd; met de veelheid uwer goederen en uw onderlingen koophandel, hebt gij de
koningen der aarde rijk gemaakt. 34 Ten tijde, dat gij uit de zeeën verbroken zijt in de diepte der
wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen.
35 Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te berge, zij zijn
verbaasd van aangezicht. 36 De handelaars onder de volken fluiten u aan; gij zijt een grote schrik
geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. ezechiël 27
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen
niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.
2 korinthe 4
Alles wat zienlijk is, zal verdwijnen. De roes van de wijn der ontrouw zal straks voorbij zijn en er
zal niks overblijven van de vergaarde wereldse rijkdom. Babel zal niet meer teruggevonden worden.
28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof.
spreuken 11
3

12 Er is een kwaad, dat krankheid aanbrengt, hetwelk ik zag onder de zon: rijkdom van zijn
bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. prediker 5
1 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.
2 Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden;
3 Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een
vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. jakobus 5

: 4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij
aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.
Er staat dat Johannes een andere stem uit den Hemel hoorde.
Dit is echter Dezelfde Stem. Dit is het Woord van God; de Heere Jezus Christus.
Hij spreekt immers van ‘Zijn Volk’.
‘Gaat uit van haar’
letterlijk; ga uit de stad Babel, zorg dat je wegkomt daar.
overdrachtelijk; bekeer je tot de Heere Jezus Christus en neem afstand van de satan.
Het is de oproep uit te gaan uit het satanische wereldsysteem, uit dat rijk der duisternis.
8 Vliedt ( vlucht) weg uit het midden van Babel, en gaat uit der Chaldeeën land; en weest als de
bokken voor de kudde henen. 9 Want ziet, Ik zal een verzameling van grote volken uit het land van
het noorden verwekken, en tegen Babel opbrengen; die zullen zich tegen haar rusten; van daar zal
zij ingenomen worden; hun pijlen zullen zijn als eens kloeken helds, geen zal ledig wederkeren.
jeremia 50
6 Vliedt ( vlucht )uit het midden van Babel, en redt, een iegelijk zijn ziel; wordt niet uitgeroeid in
haar ongerechtigheid; want dit is de tijd der wraak des HEEREN, Die haar de verdienste betaalt.
jeremia 51
20 Gaat uit van Babel, vliedt van de Chaldeeën, verkondigt met de stemme des gejuichs, doet
zulks horen, brengt het uit tot aan het einde der aarde, zegt: De HEERE heeft Zijn knecht Jakob
verlost! jesaja 48
‘Mijn volk’
De Gemeente, het Volk Israël; ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus;
heiligen, getuigen, gelovigen, rechtvaardigen
‘opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt’
Heb Gemeenschap met de Man, de Heere Jezus Christus, en onttrek je daarmee aan de zonden.
zonden = alles wat niet uit het geloof is ( Rom.14:23 ) = ongeloof
Onttrek je aan alles wat met Babel te maken heeft.
Babel is een synoniem voor zonden.
Er is nog een allerlaatste oproep ter bekering.
In de eerste helft van de 70e jaarweek waren het Mozes en Elia die predikten ter bekering.
In de 33 jaar grote Verdrukking zijn de 144.000 getuigen actief aan het prediken.
De Heere geeft altijd eerst de kans tot bekering alvorens Hij oordeelt.
Dit geldt voor alle tijden maar Zijn Barmhartigheid en Lankmoedigheid kent grenzen.
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35 Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U gezondigd zullen hebben;
en zij in deze plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als Gij
hen geplaagd zult hebben; 36 Hoor Gij dan in den hemel, en vergeef de zonde van Uw knechten
en van Uw volk Israël, als Gij hun zult geleerd hebben den goeden weg in denwelken zij wandelen
zullen; en geef regen op Uw land, dat Gij Uw volk tot een erfenis gegeven hebt. 37 Als er honger in
het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honigdauw, sprinkhanen, kevers wezen
zullen, als zijn vijand in het land zijner poorten hem belegeren zal, of enige plage, of enige
krankheid wezen zal; 38 Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al Uw volk Israël,
geschieden zal; als zij erkennen, een ieder de plage zijns harten, en een ieder zijn handen in
dit huis uitbreiden zal; 39 Hoor Gij dan in den hemel, de vaste plaats Uwer woning, en
vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij
alleen kent het hart van alle kinderen der mensen; 40 Opdat zij U vrezen al de dagen, die zij
leven zullen in het land, dat Gij onzen vaderen gegeven hebt. 41 Zelfs ook aangaande den
vreemde, die van Uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verren lande om Uws Naams wil
komen zal; 42 (Want zij zullen horen van Uw groten Naam, en van Uw sterke hand, en van Uw
uitgestrekten arm) als hij komen en bidden zal in dit huis; 43 Hoor Gij in den hemel, de vaste plaats
Uwer woning, en doe naar alles, waarom die vreemde tot U roepen zal; opdat alle volken der aarde
Uw Naam kennen, om U te vrezen, gelijk Uw volk Israël, en om te weten, dat Uw Naam genoemd
wordt over dit huis, hetwelk ik gebouwd heb.1 koningen 8

: 5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer
ongerechtigheden gedachtig geworden.
‘haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd’
haar = letterlijk; Babel, de ongelovigen, zij die de Waarheid ten onder houden.
Overdrachtelijk: de satan, Haar zonden zijn vanaf het begin en in alle eeuwen.
De satan zat achter élk wereld rijk.
Zodra de Gemeente wordt opgenomen zal de stoffelijke satan op aarde geworpen worden.
‘tot den hemel toe’
Dit verwijst naar de toren van Babel; het verwijst naar de satan die zich gelijkstelt aan de Heere.
Het verwijst naar de hoogmoed en arrogantie van de ( natuurlijke ) mens.
De satan kan in en uit de Hemel tot de Opname der Gemeente.
Hij is de overste van de macht der lucht.
Maar vanaf de Opname der Gemeente heeft de Heere Jezus Christus de Heerschappij in de Hemel.
Van daar uit zal Hij Zijn Koninkrijk uitbreiden naar de aarde.
‘en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden’
19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote
Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des
toorns Zijner gramschap. openbaring 16
God zal haar onrecht vergelden. Dit stond al vast van voor de nederwerping der aarde.
letterlijk; Babel, de hoofdstad van de 10-statenbond, overdrachtelijk; de satan.
De satan is juridisch al lang overwonnen bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus.
De Heere maakt sinds die tijd gebruik van hem en zijn personeel.
Straks zal Hij de satan voor, in eerste instantie, 1.000 jaar binden.
5

4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid,
niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? 5 Maar naar uw hardigheid, en
onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring
van het rechtvaardig oordeel Gods. 6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;
7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid
zoeken, het eeuwige leven; 8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid
ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden
worden; 9 Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst
van den Jood (de 2e helft van de 70e jaarweek ), en ook van den Griek (de 33 jaar grote
Verdrukking over de volkeren); 10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede
werkt, eerst den Jood, en ook den Griek. romeinen 2
4 Dat zij verre. Doch God zij Waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is:
Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.
5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods Gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God
onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)
6 Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? romeinen 3

: 6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar
werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel.
17 Want Mijn ogen zijn op al hun wegen; zij zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen, noch hun
ongerechtigheid verholen van voor Mijn ogen. 18 Dies zal Ik eerst hun ongerechtigheid en hun
zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben; zij hebben Mijn erfenis met de
dode lichamen hunner verfoeiselen en hunner gruwelen vervuld. jeremia 16
haar = letterlijk de stad Babel; overdrachtelijk de satan.
Dit wordt gezegd door de Stem uit de Hemel.
Dit wordt gezegd tegen ‘Zijn Volk’, zie vers 4.
Dit wordt gezegd tegen het Volk Israël.
8 O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die u uw
misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. 9 Welgelukzalig zal hij zijn, die uw
kinderkens grijpen, en aan de Steenrots verpletteren zal. psalm 137
28 Er is een stem der gevluchten en ontkomenen uit het land van Babel, om in Sion te
verkondigen de wraak des HEEREN, onzes Gods, de wraak Zijns tempels. 29 Laat u horen tegen
Babel, gij schutters! gij allen, die den boog spant! legert u tegen haar rondom, laat niemand van hen
ontkomen; vergeldt haar naar haar werk, doet haar naar alles, wat zij gedaan heeft; want zij
heeft trotselijk gehandeld tegen den HEERE, tegen den Heilige Israëls. 30 Daarom
zullen haar jongelingen vallen op haar straten, en al haar krijgslieden te dien dage uitgeroeid
worden, spreekt de HEERE. 31 Ziet, Ik wil aan u, gij trotse! spreekt de Heere, de HEERE der
heirscharen; want uw dag is gekomen, de tijd, dat Ik u bezoeken zal. 32 Dan zal de trotse aanstoten
en vallen, en er zal niemand zijn, die hem opricht; ja, Ik zal een vuur aansteken in zijn steden, dat
zal alle plaatsen rondom hem verteren. jeremia 50
Babel heeft trotselijk gehandeld tegen de Heilige Israëls. Dat is uiteraard de Heere van Israël.
Dus komt het oordeel van Israël. Hier worden ze als schutters besproken.
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9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt
en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook
drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns
toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het
Lam. openbaring 14

: 7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw
doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal
geen rouw zien.
7 En gij ( Babel ) zeidet: Ik zal koningin zijn in eeuwigheid; tot nog toe hebt gij deze dingen niet
in uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. 8 Nu dan, hoor dit, gij weelderige!
die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe
zitten, noch de beroving van kinderen kennen. 9 Doch deze beide dingen zullen u in een
ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen
zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen.
10 Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw
wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer
dan ik.( = hoogmoed = zichzelve verheerlijken ) 11 Daarom zal er over u een kwaad komen, gij
zult den dageraad daarvan niet weten; en een verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen
verzoenen; want er zal snellijk een onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten
zult. jesaja 47
zichzelve verheerlijken = hoogmoedig zijn; aan God gelijk willen zijn
We lazen in vers 3 al over de weelde van Babel.
De hoogmoed doet Babel zeggen;
‘Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien’
Met andere woorden; mij kan niets gebeuren.
Mij behoort alle macht, ik ben de koningin, de heerser; ik zit op de troon.
Ik ben geen weduwe en heb geen Man nodig; ik ben niet afhankelijk.
Ik wil geen Man (Heere) boven mij.
Ik word niet verslagen, ik word niet gedood, mijn rijk gaat niet ten onder, ik zal geen rouw zien.
Maar zij zal wel degelijk verslagen worden.
En zo groot als haar arrogantie en weelde was, zo groot zal dan haar pijn en verdriet zijn.
24 Hebt den HEERE lief, gij, al Zijn gunstgenoten! want de HEERE behoedt de gelovigen, en
vergeldt overvloediglijk dengene, die hoogmoed bedrijft. psalm 31
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! 16 Die u zien zullen,
zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man (de mens der zonde, de zoon
des verderfs;), die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? 17 Die de wereld als een
woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?
18 Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis;
19 Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden,
die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden
dood lichaam.
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20 Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt uw land verdorven,
en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden.
21 Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil; dat zij
niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden; 22 Want Ik zal tegen hen
opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het
overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE. 23 En Ik zal hen stellen tot een
erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt
de HEERE der heirscharen. jesaja 14

: 8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met
vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
Omdat zij, Babel, zegt in haar hart; ‘Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw
zien’, daarom zal er dood en rouw en honger komen. Zij zal met vuur verbrand worden.
De Heere Jezus Christus oordeelt haar en is sterker. Deze plagen zullen niet zomaar ‘op een dag’
gebeuren. Maar deze dag, deze dagvaardiging, dit oordeel, staat vast.
plaag = ramp, straf, onheil
rouw = leed, verdriet, pijn, treuren over iemands dood
Dood, rouw en honger hangen nauw met elkaar samen.
Met vuur verbranden = helemaal doen verdwijnen.
overdrachtelijk;
dood = geen communicatie met God mogelijk vanwege ongeloof in God en Zijn Woord
honger = gebrek aan het Woord van God, het Ware Brood; de Heere Jezus Christus
vuur = de Heilige Geest
8 En alsdan zal de ongerechtige ( de satan ) geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen
zal door den Geest ( Vuur ) Zijns monds , en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
2 thessalonicenzen 2
Vuur verbrand wat onrein is. Vuur is een beeld van de Heilige Geest.
God is een verterend Vuur = God oordeelt
Bliksem = Vuur uit de Hemel
24 Want de HEERE, uw God, is een verterend Vuur, een ijverig God. deuteronomium 4
30 En de HEERE zal Zijn heerlijke stem doen horen, en de nederlating Zijns arms doen zien, met
grimmigheid van toorn, en een vlam van verterend vuur, stralen, en een vloed, en hagelstenen.
31 Want door de stem des HEEREN zal Assur ( type van de satan ) te morzel geslagen worden, die
met de roede sloeg. jesaja 30
11 En Hij zal door de zee gaan, die benauwende, en Hij zal de golven in de zee slaan, en al de
diepten der rivieren zullen verdrogen; dan zal de hoogmoed van Assur nedergeworpen worden,
en de schepter van Egypte zal wegwijken.
12 En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.
zacharia 10
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Assur kwam uit Sinear (= Babel), en heeft de stad Nineve gebouwd.
Assur wordt in vele Schriftplaatsen in verband gebracht met Babel en Egypte, en ook met Sodom .
Assur = Assyrië= hrwva =
rwv =
rwc a =
hrwv a =

Ashowr =
Shur
=
A Shur =
A Shurah =

spreekt in bijzonderheid over gevangenschap
muur, ommuring, grens, bewaken, vijand
vijandige ommuring en bewaking (ben ik, Assur)
ik ben de beste; Ik ben de voornaamste; Ik ga voor

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl
hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19 En dit is het oordeel, dat
het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht;
want hun werken waren boos. 20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het
licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht,
opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. johannes 3

: 9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar
bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien;
‘de koningen der aarde’
Deze term wordt vaak gebruikt in Openbaringen;
er wordt nadruk op gelegd dat het koningen der aarde zijn.
Er zijn namelijk ook koningen der Hemel; de Gemeente, Zijn Lichaam.
De Heere Jezus Christus is de Overste der koningen der aarde en
tevens Hoofd van de koningen in de Hemel, zijn Lichaam de Gemeente.
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste
der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in
Zijn bloed. 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg
ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1
zie vers 3 en vers 18 van dit hoofdstuk.
3 Dewijl uit den wijn des toorns harer ( Babel ) hoererij alle volken gedronken hebben, en de
koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit
de kracht harer weelde
-18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?
2 Met welke ( Babel ) de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn
dronken geworden van den wijn harer hoererij. openbaring 17
Wanneer de hoofdstad Babel verwoest zal worden, zullen vele landen hierdoor schade lijden.
Sowieso de 10-statenbond. Landen die gericht waren op Babel en handelsovereenkomsten hadden
met dit rijk, zullen ook niet blij zijn. Handelaren blijven met hun exportprodukten zitten.
Het gehele anti-christelijke rijk zal ten onder gaan; natuurlijk heeft dat gevolgen voor vele
economieën. Dat heeft gevolgen voor de levensstandaard in vele landen.
Langs de zijlijn zullen deze landen verontrust toekijken als zij Babel zien branden
Waarschijnlijk zullen zij ook angst hebben voor hun eigen hachje.
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1 Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal een verdervenden wind ( oordeel van de Heere Jezus Christus )
opwekken tegen Babel, en tegen degenen, die daar wonen in het hart van degenen, die tegen Mij
opstaan. jeremia 51

:10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon,
de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.
De koningen der aarde die gehoereerd hebben met Babel, blijven er uit angst ver vandaan.
Ze zien op afstand dat de gehele stad ‘in één ure’ verdwijnt. Babel zal door vuur verwoest worden.
Zo’n snel oordeel hadden zij niet verwacht van zo’n grote, sterke stad.
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar
woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening
doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der
aarde. openbaring 17
10 Want gij hebt op uw boosheid vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw
wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer dan
ik. 11 Daarom zal er over u een kwaad komen, gij zult den dageraad daarvan niet weten; en een
verderf zal er op u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen verzoenen; want er zal snellijk een
onstuimige verwoesting over u komen, dat gij het niet weten zult. 12 Sta nu met uw bezweringen,
en met de veelheid uwer toverijen, waarin gij gearbeid hebt van uw jeugd af; of gij misschien
voordeel kondet doen, of gij misschien u kondet sterken. 13 Gij zijt moede geworden in de veelheid
uwer raadslagen; laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de
nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen.
14 Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelven niet
kunnen rukken uit de macht der vlam; het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om
daarvoor neder te zitten. 15 Alzo zullen zij u zijn, met dewelke gij gearbeid hebt, uw handelaars
van uw jeugd aan, elk zal zijns weegs dwalen, niemand zal u verlossen. jesaja 47
11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; ik zag toe, totdat het
dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden.
12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het
leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe. 13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er
kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen,
en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het
Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. daniël 7
4 Ziet, de HEERE zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee verslaan; en zij zal
met vuur verteerd worden. zacharia 9
‘in één ure’
zeer plotseling, uit het niets.
Vuur grijpt zeer snel om zich heen.
Voor de ongelovige mensheid komt dit oordeel en deze brand uit het niets. Zij hebben de prediking
naast zich neer gelegd en hebben vast gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen.
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8 Schielijk ( plotseling, zomaar ineens ) is Babel gevallen en verbroken; huilt over haar, neemt
balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden. 9 Wij hebben Babel gemeesterd, maar zij is
niet genezen; verlaat haar dan, en laat ons een ieder in zijn land trekken; want haar oordeel reikt
tot aan den hemel, en is verheven tot aan de bovenste wolken. ( rook ) jeremia 51
Het gaat hier weer over vuur en dus opstijgende rook, waar men tot ver in de omtrek naar staat te
kijken.

:11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren
meer koopt;
:12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad,
en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren
vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van
marmersteen;
:13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem,
en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen,
en de zielen der mensen.
12 Tarsis dreef koophandel met u vanwege de veelheid van allerlei goed; met zilver, ijzer, tin, en
lood handelden zij op uw markten. 13 Javan, Tubal en Mesech waren uw kooplieden; met
mensenzielen en koperen vaten dreven zij onderlingen handel met u. 14 Uit het huis van
Togarma leverden zij paarden, en ruiteren, en muilezels ( lastbeesten) op uw markten.
ezechiël 27
De kooplieden der aarde zijn rijk geworden door Babels weelde. Die kooplieden zullen in de 33 jaar
grote Verdrukking niet blij zijn met de ontwikkelingen in de wereld.
Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus zal steeds meer terrein winnen.
‘kooplieden der aarde’
Letterlijk; zij die leven van de ‘wereldse opbrengst’, het zijn de ‘groten der aarde’,
zij die de touwtjes in handen hebben. Het zijn de machthebbers, de grootgrondbezitters, de
directeuren van grote concerns. Het enige waar de kooplieden der aarde zich druk om maken, is hun
handelswaar en de winst. Ze zijn bang minder te verdienen nu zij Babel door vuur vernietigd zien
worden. Hun handel zal stil komen te liggen.
Overdrachtelijk; de volharders in ongeloof, degenen die de Heere afwijzen.
Er wordt een opsomming gegeven van materialen waarvan hun waren gemaakt zijn.
Deze materialen en hun eigenschappen en de daarbij behorende typologische betekenissen, behoren
niet toe aan Babel. Zij behoren toe aan Jeruzalem. Deze Zaken behoren toe aan de Heere Jezus
Christus en niet aan de satan. Dit zagen we ook al in Openbaring 17.
4 En de vrouw ( Babel ) was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en
kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en
van onreinigheid harer hoererij. openbaring 17
De vrouw was ten onrechte bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk
gesteente en paarlen. Die kostbaarheden zijn een beeld van eeuwige dingen.
Daarom worden ze ook toegeschreven aan de Heere Jezus Christus.
Hier hebben we te doen met iets antichristelijks; iets wat in de plaats van Christus wordt gezet.
De satan is hoogmoedig en wil zich graag verheffen en gelijkstellen aan God.
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Babel verkoopt de waren met eeuwigheidswaarde, zij hebben geen waarde voor haar.
En aan de andere kant doet zij alsof zij de uitdeelster is van eeuwig leven en eeuwige rijkdom.
Zij drijft handel met de Dingen Die de Heere toebehoren.
De Heere heeft Deze Zaken Zélf duur betaald met Zijn Leven.
goud
zilver
kostelijk gesteente (edelstenen)
paarlen
fijn lijnwaad
purper
zijde

scharlaken
(welriekend) hout
ivoren vaten
vaten van het kostelijkste hout
koper
ijzer

= eeuwigheid
= verlossing
= eeuwigheid, onvergankelijk
= reinheid, eeuwigheid
= priesterlijke kleding/bediening,wedergeboorte en heerlijkheid
= Middelaars-kleur, geestelijk leiderschap
= de pop van de zijderups wordt gedood om de zijde uit de
cocon te halen. de zijdevlinder is wit en behaard. Zijde is sterk
en veerkrachtig. De rups staat voor de oude mens, de vlinder
de zijde voor Heerlijkheid ( loon kroon zoonschap );
eeuwige Heerlijkheid, na de dood
= volkomen rood, Adam, mens zijn
= de mens en de ( vruchtbare ) werken van de ( wedergeboren )
mens
= wit en overgankelijk; wedergeboren mens
= wedergeboren mens
= oordeel, reiniging, verzoening
= kracht

marmer(steen)
kaneel

= natuursteen, hard en onder druk gevormd, wedergeboorte
= één van de ingrediënten van de Heilige Zalfolie; Heilige
Geest
welriekende zalf
= Heilige Zalfolie; Heilige Geest
wierook
= Welriekende Reuk des HEEREN; wit rein en zuiver van Hart
wijn
= Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus
olie
= Heilige Geest
meelbloem
= een volkomen gewijd leven aan de Heere
tarwe
= zonde, zondigen, zondaar
lastbeesten
= diensknechten
schapen
= gelovigen
paarden
= Heerlijkheid
koetswagens
= Heerlijkheid
lichamen en de zielen der mensen = de ziel is de mens inclusief zijn roeach, met daarin de
Neshamah. Het uiterlijk (= de nephesh of ziel), noemen wij
gewoonlijk het lichaam van de mens; de stoffelijke, zienlijke,
vergankelijke, tijdelijke mens
Er wordt geëindigd met ‘lichamen en de zielen der mensen’ als zijnde koopwaar van de kooplieden
der aarde. De kooplieden, ongelovigen hebben niet in dienst van de Heere willen staan en
verkwanselen zodoende hun leven.
Zij hebben letterlijk hun ziel en zaligheid verkocht aan de duivel.

:14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk
was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden.
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‘De vrucht der begeerlijkheid uwer ziel’
= de opbrengst van Vruchtbare Werken = Heerlijkheid, Kroon, Loon.
De kooplieden hebben alles van daadwerkelijke waarde weggedaan, verkocht, verkwanseld.
Zij hebben hun kans op Heerlijkheid voorbij laten gaan en komen straks naakt te staan.
‘al wat lekker en wat heerlijk was’
= alles wat uit het geloof is = de Heere Jezus Christus
‘is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden’
Er ligt een vol loon voor iedere gelovige klaar en het zou de bedoeling zijn dat Loon ook te
ontvangen. Dit Loon is alleen te ontvangen door de Heere Zijn Werk in en door ons te laten
volbrengen gedurende ons leven hier op aarde. Daarna is die kans voorbij.
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der
leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;
1 timotheus 4
6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den
beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen. 7 Want er zijn vele verleiders in de
wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider
en de antichrist. 8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar
een vol loon mogen ontvangen. 9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus,
die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.
2 Johannes
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 2 korinthe 5
15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.
17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat
gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. openbaring 3

:15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze
van haar pijniging, wenende en rouw makende;
dezer dingen = de waren van de verschillende materialen uit vers 12 en 13. haar = Babel
De kooplieden der aarde zullen net zoals de koningen der aarde op een veilige afstand hun afschuw,
verdriet en angst laten zien.
: 9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar
bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien;
:10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon,
de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.

: 16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en
scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in een ure is
zo grote rijkdom verwoest.
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De kooplieden balen dat zij hun waar niet meer aan de man kunnen brengen. Ook zien zij hoe de
stad van uiterlijke pracht en praal plotsklaps geheel verwoest is. Zo zien zij met eigen ogen dat
wereldse zaken niet blijven bestaan; niet voor eeuwig zijn. Ook nu komt er weer een opsomming
van Eeuwige Dingen. Zaken Die toebehoren aan de Heere Jezus Christus.
4 En de vrouw ( Babel ) was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en
kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en
van onreinigheid harer hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk
Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
openbaring 17
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de
dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de Dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4
De overdrachtelijke betekenis van; fijn lijnwaad, purper, scharlaken, goud, kostelijke gesteente en
paarlen, hebben we reeds in de verzen hiervoor besproken.

:17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee
handelen, stonden van verre;
:18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk?
:19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee,
wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk
geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.
3 En zeg tot Tyrus, die daar woont aan de ingangen der zee, handelende met de volken in vele
eilanden: Zo zegt de Heere HEERE: O Tyrus! gij zegt: Ik ben volmaakt in schoonheid.
4 Uw landpalen zijn in het hart der zeeën; uw bouwers hebben uw schoonheid volkomen
gemaakt.
-25 De schepen van Tarsis zongen van u, vanwege den onderlingen koophandel met u; en gij
waart vervuld, en zeer verheerlijkt in het hart der zeeën. 26 Die u roeien, hebben u in grote
wateren gevoerd; de oostenwind heeft u verbroken in het hart der zeeën. 27 Uw goed, en uw
marktwaren, uw onderlinge koophandel, uw zeelieden, en uw schippers; die uw breuken
verbeteren, en die onderlingen handel met u drijven, en al uw krijgslieden, die in u zijn, zelfs
met uw ganse gemeente, die in het midden van u is, zullen vallen in het hart der zeeën, ten
dage van uw val. 28 Van het geluid des geschreeuws uwer schippers zullen de voorsteden beven.
29 En allen, die den riem handelen, zeelieden, en alle schippers van de zee, zullen uit hun schepen
nederklimmen; op het land zullen zij staan blijven. 30 En zij zullen hun stem over u laten horen,
en bitterlijk schreeuwen; en zij zullen stof op hun hoofden werpen, zij zullen zich wentelen in
de as. 31 En zij zullen zich over u gans kaal maken, en zakken aangorden; en zullen over u
wenen met bitterheid der ziel, en bittere rouwklage. 32 En zij zullen in hun gekerm een
klaaglied over u opheffen, en over u weeklagen, zeggende: Wie is geweest als Tyrus, als de
uitgeroeide in het midden der zee? 33 Als uw marktwaren uit de zeeën voortkwamen, hebt gij
vele volken verzadigd; met de veelheid uwer goederen en uw onderlingen koophandel, hebt gij
de koningen der aarde rijk gemaakt. 34 Ten tijde, dat gij uit de zeeën verbroken zijt in de diepte
der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen.
35 Alle inwoners der eilanden zijn over u ontzet, en hun koningen staan de haren te berge, zij zijn
verbaasd van aangezicht. 36 De handelaars onder de volken fluiten u aan; gij zijt een grote schrik
geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. ezechiël 27
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1 Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2 Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft
en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën! daar gij een mens en geen God
zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart. 3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniël; zij hebben niets
toegeslotens voor u verborgen.4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u
verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten.
5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en
uw hart verheft zich vanwege uw vermogen. 6 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Omdat gij
uw hart gesteld hebt als Gods hart; 7 Daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der
heidenen; die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uwer wijsheid, en zullen uw glans
ontheiligen. 8 Ter groeve zullen zij u doen nederdalen; en gij zult sterven den dood eens
verslagenen in het hart der zeeën. ezechiël 28
Tyrus = rwx Tyrus = rots; vijandigheid; strijd; sterkte; een rots in de zee
Tyrus ligt in het hart der zee; Tyrus ligt in het midden der Volkeren-zeeën.
Letterlijk wordt hier gesproken over de koning van Tyrus maar overdrachtelijk gaat het over de
duivel, die ook de koning van Babel blijkt te zijn. Babel zal straks heerschappij hebben over de
volkeren-zeeën. En Babel zal dan rijk zijn omdat Babel dan ook het centrum van alle handel zal zijn.
En ditzelfde wordt over Tyrus gezegd. Tyrus had zich zilver en goud verzameld, zoals men stof en vuil
van de straten verzamelde. Zilver en goud lag als het ware gewoon op straat. Tyrus was schatrijk
geworden vanwege de koophandel.
1 De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de
HEERE heeft een oog over den mens, gelijk over al de stammen Israëls. 2 En ook zal Hij Hamath
met dezelve bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is; 3 En Tyrus zich sterkten gebouwd
heeft, en zilver verzameld heeft als stof, en fijn goud als slijk der straten; 4 Ziet, de HEERE
zal haar uit het bezit stoten, en Hij zal haar vesting in de zee verslaan; en zij zal met vuur
verteerd worden. zacharia 9

:20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft
uw oordeel aan haar geoordeeld.
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door
de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; hebreeën 1
2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn,
en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen
begeerlijkheden zullen wandelen, 2 petrus 3
De apostelen en de profeten hebben, vaak op bedekte, cryptische wijze, reeds geschreven over het
oordeel van Babel. Kijk bijvoorbeeld naar Mattheus 24 en 25 en de profeten Jeremia, Jesaja, Daniël
en Ezechiël. Het oordeel komt natuurlijk van God Zelf maar is reeds van te voren bekend gemaakt
door de apostelen en profeten. De profeten hebben niet precies geweten waarover hun visioenen
gingen. Daniël werd gezegd dat zijn visioen verzegeld zou blijven; hij moest wachten van de Heere.
Want de Heere Zelf zal, op Zijn tijd, deze verzegeling verbreken (Openb.5:1-)
Visioenen hebben een symbolische betekenis en die konden zij toen nog niet in zijn geheel overzien
en begrijpen. Ook de geloofshelden hebben de beloften niet verkregen maar van verre gezien en
geloofd. Ook zij zullen verheugd zijn over het oordeel over Babel, over de satan.
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13 Deze allen ( Abel Eboch Noach Abraham Izaak Jacob Sara )zijn in het geloof gestorven, de
beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en
omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.
-39 En deze allen ( Ezau Jozef Mozes Rachab Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en
Samuël, en de profeten );, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet
verkregen; 40 Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden
volmaakt worden. hebreeën 11
7 Maar wij spreken de Wijsheid Gods, bestaande in Verborgenheid, die bedekt was, welke God
te voren verordineerd heeft tot Heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de
oversten dezer wereld ( de satan en zijn personeel ) gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden,
zo zouden zij den Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is:
Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. 10 Doch God heeft het ons
geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
1 korinthe 2
De apostelen waren de fundamentleggers van de prediking van het Evangelie van Christus.
Zij verspreidden als eersten het Licht van het Evangelie.
De apostelen waren rechtstreeks aangesteld door de Heere Jezus.
Paulus werd een paar jaar ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus aangesteld.
Hij is dan ook de laatste apostel. Waar het fundament gelegd is, hoeft niet opnieuw een fundament
gelegd te worden en dus waren er daarna geen apostelen meer nodig.
Net zo min als profeten, want apostelen en profeten vormen samen min of meer één categorie.
Apostelen waren profeten want zij werden rechtstreeks aangesteld en geleid door de Heere
Jezus Christus. Hedentendage zijn er geen apostelen en profeten meer; als dat zo was, zou de
Bijbel immers niet compleet zijn !
7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de
verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten,
verkondigd heeft. openbaring 10
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om
geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den
heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven
degenen, die de aarde verdierven. openbaring 11
6 Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed
te drinken gegeven; want zij zijn het waardig. openbaring 16

:21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee,
zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer
gevonden worden.
‘een sterke engel’
een sterke engel = De Sterke Engel = de Heere Jezus Christus = is de Aartsengel, de Eerste Engel.
In het Oude Testament wordt Hij de Engel des Heeren genoemd.
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‘hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee’
In een andere vorm komen we de Molensteen ook tegen in Jeremia 51.
De Boekrol met het oordeel over Babel moet aan een steen gebonden worden en in de Eufraat
gegooid worden, zodat die boekrol als het ware onder water, onder de zee, verdwijnt.
60 Jeremia nu schreef al het kwaad, dat over Babel komen zou, in een boek, te weten al deze
woorden, die tegen Babel geschreven zijn. 61 En Jeremia zeide tot Seraja: Als gij te Babel komt,
zo zult gij zien en lezen al deze woorden; 62 En gij zult zeggen: O HEERE, Gij hebt over deze
plaats gesproken, dat Gij ze zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zij, van den mens tot op
het beest, maar dat zij worden zal tot eeuwige woestheden. 63 En het zal geschieden, als gij
geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden, en werpen het
in het midden van den Frath ( Eufraath ); 64 En zult zeggen: Alzo zal Babel zinken, en niet
weder opkomen, vanwege het kwaad, dat Ik over haar zal brengen, en zij zullen mat worden. Tot
hiertoe zijn de woorden van Jeremia. Jeremia 51
Babel zal ten ondergaan, zal verdwijnen naar de dood.
De stad zal nooit meer gevonden worden en dat is dus nog voor in de toekomst, want Babel is nu
prima te vinden in het hedendaagse Irak. Deze profetie zal dus nog worden vervuld.
‘hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee’

rkb
brk
bkr
krb

=
=
=
=

Bekoor = het dubbele deel, en dubbele Erfenis
Cherub = Uitbeelding van de Heerlijkheid van de Heere
Rakab = Ruiter; Rijder; Wagen; Bovenste Molensteen
Barak = Knielen; Loven; Gezegende; Zegenen (= Goed spreken over)

De Bovenste Molensteen = Het Woord Gods, Zijn oordeel, waardoor Babel ten onder zal gaan.
De Molensteen staat voor oordeel.
De Molensteen vermaalt, verpletterd alles wat tussen de Bovenste Steen, en Onderste Steen komt.
6 Maar zo wie een van deze kleinen ( klein voor de wereld is groot bij God ), die in Mij geloven,
ergert ( ergeren = van het geloof afhouden ), het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals
gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee ( volkomen verdwijnt ).
7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee
dien mens (mens der zonde, de zoon des verderfs; de satan ), door welken de ergernis ( het
ongeloof) komt! mattheus 18

:22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u
gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen
geluid des molens zal in u meer gehoord worden.
:23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal
in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw
toverij zijn alle volken verleid geweest.
:24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood
zijn op de aarde.
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God heeft een onomkeerbaar oordeel doen komen over Babel.
Vanwege haar verleiding van alle volken en omdat de kooplieden van de aarde zijn gezwicht voor
haar weelde. En vanwege de afgoderij waarmee zij de volken heeft verleid.
Ook heeft Babel profeten en heiligen gedood en vele anderen.
Daarom heeft de Heere Babel compleet doen verdwijnen.
Er is geen kans meer op bekering dus zal er nooit meer het geluid te horen zijn van;
citerspelers, zangers en fluiters en bazuiners. (= Aanbidding en Verheerlijking van de Heere ).
Het Licht der Kaars zal daar nooit meer kunnen schijnen en de Stem van de Heere en Zijn
Bruid Israël zal in Babel nooit gehoord worden.
Babel zal niet kunnen behoren tot het Messiaanse Koninkrijk.
Amen.

In dit hoofdstuk werden Oudtestamentische profetieën uitgebreid geciteerd.
Vaak met volstrekt dezelfde uitdrukkingen, letterlijk geciteerd.
Het is de definitieve vervulling van al deze Oudtestamentische profetieën
Van Godswege zal er een oordeel gebracht worden.
Niet alleen over de stad maar daarmee over het hele rijk.
Dat zal het einde zijn van dit antichristelijke rijk.
Blijkbaar zijn wij daarin betrokken want onze strijd en overwinning, die wij nu al hebben op deze
machten, zal in de toekomst gedemonstreerd worden.
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in
den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in
Christus Jezus, onzen Heere; efeze 3
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade,
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. efeze 2
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? 1 korinthe 6
12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; 2 timotheus 2
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als
koningen heersen op de aarde. openbaring 5
Vele profetieën uit het Oude Testament komen samen in dit hoofdstuk 18.
Dit hoofdstuk laat duidelijk zien dat deze profetieën nog niet zijn vervuld en dat dit in de toekomst
dus nog staat te gebeuren. Nadat Babel eerst nog herbouwd zal worden en haar macht zal
manifesteren over de wereld, zal ditzelfde Babel ten ondergaan.
De macht van de duivel zal gebroken worden door de macht van Christus en Zijn Gemeente.
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Hoofdstuk 19
: 1 En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende:
Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen
God.
: 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld
heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van
haar hand gewroken heeft.
‘En na dezen’
Ná het oordeel over Babel; ná het verslaan van het anti-christelijke rijk van de satan.
‘een grote stem ener grote schare’
Johannes hoort een luide stem van een grote menigte in de Hemel.
Het is een visioen; de grote schare bevindt zich niet letterlijk in de Hemel.
‘Een grote schare’ zijn degenen die uit de grote Verdrukking komen en die de duizend jaren
binnengaan. Een grote schare van mensen, die niemand tellen kan ( mag), is tot geloof
gekomen. Deze grote schare is het resultaat van de prediking van de 144.000.
Zij gaan het Koninkrijk binnen en maken de val van Babel mee. Ze zijn daarin betrokken.
9 Na dezen ( na de prediking van de 144.000 ) zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand
tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en
voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun
handen. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den
troon zit, en het Lam. 11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de
ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden
God, 12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en
de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. 13 En een uit de
ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte
klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet
het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij
hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het
bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en
nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen. openbaring 7
‘Halleluja’
Komt slechts vier keer voor in het Nieuwe Testament, alle keren hier in Openbaring 19.
Het is een Hebreeuws Woord en dus ontleend aan het Oude Testament;
Het woord komt hoofdzakelijk voor in de Psalmen, waar het vertaald is met:
‘looft den Heere’.
‘de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God
want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig ‘
3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams,
zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God
, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! openbaring 15
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7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe
oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. openbaring 16
‘Zaligheid, Heerlijkheid, Eer en Kracht’ is vier keer hetzelfde. Het is lofprijzing.
Het is aanbidding want Hij oordeelde de mensheid naar Waarheid en Rechtvaardigheid.
Hij heeft Zijn Beloften vervuld; Hij heeft Zijn Koninkrijk op aarde opgericht.
Hij heeft de machtige vijanden verslagen. Prijst den Heere.
35 De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn.
Loof den HEERE, mijn ziel! Hallelujah! psalm 104
43 Alzo voerde Hij Zijn volk uit met vrolijkheid, Zijn uitverkorenen met gejuich. 44 En Hij
gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten den arbeid der volken; 45
Opdat zij Zijn inzettingen onderhielden, en Zijn wetten bewaarden. Hallelujah! psalm 105
Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied ( Nieuwe Verbond ); Zijn lof zij in de
Gemeente Zijner gunstgenoten. 2 Dat Israël zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt
heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning. 3 Dat zij Zijn Naam loven op
de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp. 4 Want de HEERE heeft een
welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. 5 Dat Zijn
gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers. 6 De
verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand;
7 Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken; 8 Om hun
koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien; 9 Om het
beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten
zijn. Hallelujah! psalm 149
In de wereld ontbreekt het aan Waarheid en Rechtvaardigheid.
Daar regeert de leugen en het onrecht. De wereld heeft de Waarheid verworpen.
De mensheid wil zich niet laten oordelen door De Rechtvaardige en Waarachtige Rechter.
Maar dat oordeel gaat komen over dit krom (niet recht) en verdraaid (geen Waarheid) geslacht
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet
gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Johannes 1
‘en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft’
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij
nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders
zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. openbaring 6
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Dit is het moment waarop de martelaren uit de 70e Jaarweek hebben gewacht.
Tesamen met de martelaren uit de 33 jaar grote Verdrukking zullen zij aan het begin van de
duizend jaren worden opgewekt, zodat ze alsnog de duizend jaren zouden binnengaan.Ze
krijgen een vooraanstaande positie in het Koninkrijk op grond van hun lijden met Christus en
op die grond zullen ze ook met Hem verheerlijkt worden.

: 3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.
Voor de tweede keer ‘Halleluja’ betekent dat er de nadruk op ligt.
‘haar rook gaat op in alle eeuwigheid’
Babel verbrandt en zal nooit meer herbouwd worden.
Het is een definitief en blijvend oordeel.
8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij
zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt.
9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar
bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien;
10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad
Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen.
-18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad
gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende,
zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar
kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden.
openbaring 18

: 4 En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die
op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!
God op de Troon wordt nu aanbeden door; de grote schare, de vierentwintig ouderlingen en
de vier dieren. Allen zeggen zei ‘Halleluja en Amen’.
Zij prijzen en aanbidden Hem en be-amen Zijn Oordeel.
Amen is Grieks voor ‘Voorwaar’. ‘Voor Waar’ is ‘voor Waarheid’.
Het is een krachtige bevestiging. Het bevestigt dat het Waarheid is Wat zij bidden.
Hij is de Amen; Hij is de Waarheid; Zijn oordelen zijn Waarachtig.
Met nadruk.
14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de
trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: openbaring 3
Het Koninkrijk der Hemelen is nu uitgebreid van de Hemel naar de gehele aarde.
2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw
Naam worde geheiligd . Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den Hemel,
alzo ook op de aarde. Lukas 11
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‘de vier en twintig ouderlingen’ = de Gemeente, Zijn Lichaam
‘de vier dieren’ = Deze 4 dieren drukken een geestelijk Waarheid uit. Ze hebben een
symbolische betekenis en zijn de uitbeelding van de Troon en de Heerlijkheid van Christus;
de Verhoogde Christus.
8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen
voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn
de gebeden der heiligen. 9 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; -- 14 En de vier dieren zeiden: Amen. En
de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle
eeuwigheid openbaring 5
16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op
hun aangezichten, en aanbaden God,17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig,
Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als
Koning hebt geheerst; openbaring 11
Aanbidden is ook ‘dienen’. De Gemeente aanbidt de Heere Jezus Christus in alle Eeuwigheid.
Als het goed is zijn we daar al mee begonnen. En niet alleen in gebed of in een lied.
Maar in heel onze levens. Daartoe zijn wij als Gemeente geroepen.
Onze eerste functie is de Verheerlijking van Christus.
Wij zijn immers Zijn Loon, wij delen in Zijn Heerlijkheid.
Wij zijn ‘een volk voor Zijn Naam’ en voor dat doel gesteld in de Hemel.
Als wij wat zeggen dan is dat: ’amen en halleluja’.
1Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehagelijkeofferande, welke is uw redelijke godsdienst 2 En wordt dezer
wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij
moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
romeinen 12
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
( goede werken zijn Vruchtbare Werken zijn Werken die de Heere in en door ons mag doen )
titus 2
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot
een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn
door Jezus Christus. 6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten
Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd
worden.7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De
Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en
een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; 8 Dengenen namelijk, die zich aan het
Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.9 Maar gij zijt een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt
verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar
licht; 1 petrus 2
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: 5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten,
en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!
De Stem uit de Troon is van het Lam, de Heere Jezus Christus.
‘Looft onzen God’ is bijna gelijk aan ‘Halleluja’.
Halleluja is letterlijk: ‘laat ons Jehovah loven’ of ‘looft onze Jehovah’.
Nu is het: ‘looft onze God, gij al Zijne dienstknechten’, dus komt dit van Jehova, de Christus.
Het is de Heere Jezus Christus Die God looft
Het Beeld Gods is er tot eer van God.
De Heere Jezus heeft de Vader een Gelofte gedaan.
Als de Heere Hem zou redden uit de dood, zou de Heere Jezus Christus Zijn Belofte betalen
en Hem loven en prijzen. Bij Zijn Opstanding zou Hij als Hogepriester Zijn Lichaam, de
Gemeente, in aanbidding aan Hem offreren. Hij zou degenen die de Vader aan Hem gegeven
heeft voor bewezen Dienst, samen met Zichzelf ten dienst stellen van de Vader.
Niet alleen de Heere Jezus maar ook de Christus is een Dienstknecht.
22 Verlos Mij uit des leeuwen muil;( verlos mij uit de dood ) en verhoor Mij van de hoornen
der eenhoornen. 23 Zo ( Dan ) zal ik Uw Naam Mijn broederen vertellen; in het midden
der gemeente zal ik U prijzen. 24 Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van
Jakob! vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israël! 25 Want Hij heeft niet
veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor hem
verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep. 26 Van U zal mijn lof zijn in een
grote gemeente; Ik zal Mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem
vrezen. psalm 22
9 Tot U, HEERE! riep Ik, en Ik smeekte tot den HEERE:
10 Wat gewin is er in Mijn Bloed, in Mijn nederdalen tot de groeve? Zal U het stof loven?
Zal het Uw Waarheid verkondigen? 11 Hoor, HEERE! en wees Mij genadig; HEERE! wees
Mij een Helper.12 Gij hebt mij Mijn weeklage veranderd in een rei; Gij hebt Zijn zak
ontbonden, en Mij met blijdschap omgord ; 13 Opdat Mijn Eer U psalmzinge, en niet
zwijge. HEERE, Mijn God! in Eeuwigheid zalIik U loven. psalm 30

12 Heere, Mijn God! Ik zal U met Mijn ganse Hart loven, en Ik zal Uw Naam eren in
Eeuwigheid; 13 Want Uw goedertierenheid is groot over Mij; en Gij hebt Mijn Ziel uit
het onderste des grafs uitgerukt.psalm 86
10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat
Hij, vele kinderen ( de Gemeente, Zijn Lichaam) tot de Heerlijkheid leidende, den oversten
Leidsman hunner zaligheid ( de Heere Jezus Christus ) door lijden zou heiligen.
11 Want en Hij, Die heiligt ( de Heere Jezus Christus heiligen = bekwaam maken om God te
dienen ), en zij, die geheiligd worden ( de Gemeente, Zijn Lichaam ), zijn allen uit Een ( God
de Vader ); om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen ( de Gemeente, Zijn Lichaam )
broeders tenoemen.12 Zeggende: Ik ( de Heere Jezus Christus ) zal Uw naam ( God de Vader
) Mijn broederen ( de Gemeente, Zijn Lichaam ) verkondigen; in het midden der Gemeente
zal Ik ( Christus ) U ( God ) lofzingen.13 En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen.
En wederom: Zie daar, Ik ( Christus ) en de kinderen ( Gemeente ), die Mij God gegeven
heeft. Hebreeën 2
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Juda = hdwhy = Jehuwdah = Godlover; Hand of Instrument van Jehovah
= Als eerste, is dit de Heere Jezus Christus Zelf
‘Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en
groot!’ gij al zijn dienstknechten en gij, die Hem vreest, is hetzelfde.
God vrezend zijn = ontzag hebben voor Hem. Alleen gelovigen hebben ontzag voor Hem.
22 Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des
Heeren; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus.
23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 1korinthe 7
55 Want de kinderen Israëls zijn Mij tot dienstknechten; Mijn dienstknechten zijn zij, die
Ik uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God! leviticus 25
een dienstknecht = die in den Heere geroepen is = iedere gelovige = ieder die Hem vreest =
ieder die ontzag voor Hem heeft. Ook de Heere Jezus Christus is een Diensknecht van God.
Men zou God dienen ( loven, ontzag hebben voor ) en niet die antichrist, het beest, de macht
der duisternis, de overste dezer wereld, de koning van Babel. Eigenlijk is dit een zegelied.
Een zegelied in de Hemel over de val van Babel.
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De koningen der aarde
stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn
Gezalfde, zeggende: 3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot
hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden
heb Ik U gegenereerd.8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden
der aarde tot Uw bezitting.9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in
stukken slaan als een pottenbakkersvat.10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u
tuchtigen, gij rechters der aarde! 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar
een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. psalm 2

: 6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem
van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft
als Koning geheerst.
: 1 En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende:
Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen
God.
‘een stem ener grote schare’ zijn degenen die uit de grote Verdrukking komen en die de
duizend jaren binnengaan.
15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als
een stem van vele wateren. openbaring 1
6

3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had,
spraken de zeven donderslagen hun stemmen.4 En toen de zeven donderslagen hun
stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den
hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en
schrijf dat niet.openbaring 10
‘Stem veler wateren’ is een beeld van het Woord van God.
Maar veler wateren kan ook verwijzen naar de volkerenzeeën;
het Evangelie wordt nu gepredikt door de Heidenen en niet door de Joden.
De Stem van de Heere Jezus klinkt nu, in onze Bedeling, via (als) de vele wateren;
de Gemeente. Daar is het Woord Gods. Daar vindt men momenteel de Heere.
‘Donderslagen’ is een uitdrukking van het spreken van God.
De zeven donderslagen spreken over het verborgen Werk wat de Heere doet in deze wereld
van de zeven dagen.
Een Stem uit de Hemel, met daarin herkenbaar de stem van de grote schare, die de 1.000 jaren
binnengaan en herkenbaar de stem van de Gemeente, die gezamelijk als Eén Stem de Heere
Jezus Christus, Jehova, het Zienlijke Beeld van God loven en prijzen omdat Hij als Koning
gaat heersen. Omdat Hij als Koning der Koningen zal heersen in Zijn Koninkrijk; zowél in de
Hemel also ook op aarde.
‘heeft als Koning geheerst’ = Hij heeft Zijn Koninkrijk aanvaard.
Dat is hier de betekenis van heersen; de Heerschappij aanvaarden.
Andere vertalingen geven ook meteen die vertaling. De Statenvertaling is hier niet incorrect,
maar wij kennen dat Nederlands niet meer. ‘Heeft geheerst’ is niet hetzelfde als ‘had
geheerst’, maar wil zeggen: Hij is er mee begonnen en regeert nog steeds.
De Heere, de almachtige God heerst als Koning, staat er.
In onze dagen regeert de Heere niet in de praktijk.
Hij heeft de wereld losgelaten toen Hij voor de tweede keer werd afgewezen als Koning.
Hij heeft Zich verborgen en is vanaf Zijn Opstanding bezig als Hogepriester Zich een Volk
voor Zijn Naam te verzamelen.
Pas ná de val van Babel zal Hij als Koning daadwerkelijk regeren.
In de dagen daaarvóór is Hij bezig Zijn Heerschappij te vestigen.
In onze dagen doet Hij er niets aan, want Hij heeft nu niet het minste belang bij de oprichting
of openbaring van Zijn Koninkrijk. Hij verzamelt Zich immers uit de wereld een Volk voor
Zijn Naam om dat in de Hemel te zetten. Daarom komt Zijn Koninkrijk nu niet en geschiedt
Gods wil niet in de wereld, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Al zouden alle Christenen
daar continu voor bidden, dan nóg zal Hij dat niet doen, want het is ( nog ) niet Zijn
bedoeling. Pas in de toekomst zal men kunnen zeggen;

: 7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft
des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
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Bruiloft = Gamos = Maaltijd =
=
=
=

Gemeenschappelijke Leven
Uitdrukking van gemeenschap
Brengt gemeenschap tot stand
Deel hebben aan hetzelfde Voedsel/Woord/Leven

Het beeld van een maaltijd, een avondmaal, danwel een bruiloft komt vaker voor in het
Nieuwe Testament. Het woord voor maaltijd en voor bruiloft is gewoonlijk hetzelfde. De
vertalers hebben daar problemen mee: zullen wij het vertalen met maaltijd of met bruiloft?
Het is hetzelfde woord, omdat het woord de aanduiding is van gemeenschap, ofwel het tot
stand brengen van gemeenschap.
Aanzitten aan dezelfde tafel is de uitdrukking van verbondenheid.
Men eet van hetzelfde voedsel, men heeft deel aan hetzelfde Leven.Men drinkt dezelfde wijn.
Men is ééns broods deelachtig, kortom de maaltijd is gemeenschap. Een bruiloft brengt
precies hetzelfde, ook in de Bijbel. Het is hetzelfde woord. Een bruiloft in de Bijbel is meestal
niet een bruiloft maar alleen een maaltijd. U zult bij al die maaltijden waarover de Heere
Jezus spreekt de bruid missen. Die komt er niet in voor. Een bruidegom komt maar een enkele
keer voor en meestal niet.
De vrouw, de bruid, is Israël, danwel het gelovig overblijfsel uit Israël.
‘de bruiloft des Lams’ = het duizendjarig rijk.
Het is de enige keer dat die uitdrukking gebruikt wordt.
Het zal een eeuwig en blijvend huwelijk zijn, in tegenstelling tot de situatie onder het Oude
Verbond. Die was van tijdelijke aard, maar onder het Nieuwe Verbond zal het blijvend zijn.
Dat huwelijk wordt plechtig en uitgebreid bevestigd en dat heet de bruiloft.
Het is de beschrijving van de eerste duizend jaren van het eeuwige Koninkrijk van Christus.
En van de eeuwigheidssituatie, waarbij de Heere en Israël definitief met elkaar verbonden
zullen zijn. Maar het begint met een Bruiloft en eindelijk is die Vrouw bereid.
In vers 7 staat niet dat de bruid zichzelf bereid heeft, maar; Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.
De bruid is dezelfde als de ‘huisvrouw der jeugd’ uit Jesaja 54. Die bruid is dus die vrouw
van vroeger, maar dan in een andere omstandigheid; onder het Nieuwe Verbond
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis
van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen
gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk
Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de
HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal
hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een
iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij
zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik
zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. Jeremia 31
4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult
niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws
weduwschaps zult gij niet meer gedenken. 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der
heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen
aardbodems genaamd worden.

8

6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest;
nochtans (= desalniettemin ) zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad (
verguisd ) zijt geweest, zegt uw God. 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met
grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. 8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u
een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt
de HEERE, uw Verlosser. jesaja 54
De Man is de Bruidegom, de Heere Jezus Christus, Zijn Lichaam is de Gemeente.
De Gemeente is dus het Lichaam van de Bruidegom en de Bruid is het Volk Israël.
4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd
worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het
getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.
5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen zonen u
trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk
zijn. jesaja 62
A
B
C
D

Want gelijk een JONGELING een JONKVROUW trouwt
Alzo zullen UW ZONEN U trouwen.
en gelijk de BRUIDEGOM over de BRUID vrolijk is,
Alzo zal UW GOD over U vrolijk zijn.

In vier verschillende zinnen wordt de verhouding tussen Bruidegom en bruid uiteengezet.
Jongeling = Uw Zonen = Bruidegom = Uw God
Jonkvrouw = U
= Bruid
=U
De Jongeling is Eersteling van een Nieuwe Schepping = de Heere Jezus Christus.
De Jonkvrouw = maagd = wedergeboren Israël; nieuwe naam, nieuwe natuur =
reine maagd, reine vrouw, een reine bruid
De tweede zin, zin B, laat ons zien wie de Bruidegom is.
Hij is volgens A een ‘Jongeling’; namelijk de verrezen Christus als Hoofd van een nieuwe
Schepping. Hij is volgens D de God van Israël.
En volgens B is de Bruidegom ‘uw zonen’!
Dit betekent twee dingen:
1) de Bruidegom blijkt op een of andere wijze van de bruid af te stammen
2) de Bruidegom is een meervoud
En natuurlijk stamt de Bruidegom van Israël af.
In Zacharia staat dat Israël bij haar bekering over de Heere zal ‘rouw bedrijven als over een
eerstgeboren Zoon’. Dat is harde realiteit; de Heere Jezus Christus is immers de Zoon en
Erfgenaam van Israël. De Messias komt voort uit Israël en is op deze wijze dus een Zoon van
de Bruid! Maar de Bruidegom is niet een ‘Zoon’, maar ‘zonen’ van de Bruid; Israël.
De Bruidegom bestaat nu eenmaal uit Hoofd en Lichaam.
De Bruidegom bestaat uit de Man, het Hoofd, de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de
Gemeente, Zijn broederen. Als beeldspraak worden hier twee volken genoemd die met elkaar
trouwen. Het ene volk is de Gemeente, het andere is Israël.
Het ene is Christus, inclusief de Gemeente, het andere is Israël.
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9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen
Jeruzalem aankomen. 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal
Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij
doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen
zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een
eerstgeborene. zacharia 12

: 8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn
lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
haar = Zijn Vrouw; de Bruid; het Volk Israël
‘blinkend’ heeft met Heerlijkheid van doen
fijn lijnwaad = het fijnste linnen
De kleding is vaak een beeld van de functie die men bekleed.
Linnen kleding wordt volgens voorschrift in het Oude Testament alleen door de priesters
gedragen. Dat wijst hier op Israël als een priesterlijk volk.
De Gemeente is ook een priesterlijk volk maar dan gezet in de Hemel.
Het wordt dus een priesterlijk echtpaar; Christus is de Hogepriester, de Gemeente is het
Lichaam van de Hogepriester en Israël is de vrouw van de Hogepriester.
Waarbij de Man het Hoofd is van de vrouw.
‘Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen’
Rechtvaardigen betekent vrijspreken.
Het woord ‘rechtvaardigmaking’ bestaat niet en is dus fout vertaald.
Het gaat hier over de rechtvaardigheden der heiligen.
De rechtvaardigheden zijn de rechtvaardige werken.
Een priester naar de Ordening van Melchizédek, koning des vredes en koning der
gerechtigheid, der rechtvaardigheid, zou rechtvaardige werken doen.
Dit zijn priesterlijke werken
Melchizedek = qdx
klm = Rechtvaardige Koning, Koning der Gerechtigheid
Rechtvaardige Werken zijn Vruchtbare Werken = Werken Die de Heere in en door de mens
mag doen. Dit is het tegenovergestelde van dode werken = eigen werken ten behoeve van de
natuurlijke mens en de Wet. Rechtvaardige, Vruchtbare Werken leveren Heerlijkheid op.
Die rechtvaardige werken worden uitgedrukt in het uitwendige; in dit blinkend fijn lijnwaad.
Het is hier de voorstelling van de rechtvaardige werken van deze gelovigen en Israël in het
bijzonder. Als het Volk tot geloof gekomen is, leeft zij onder het Nieuwe Verbond en is dan
het priesterlijke, koninklijke Volk waartoe zij vanaf het begin geroepen was. Dit gaat
beginnen vanaf het einde van de 70e jaarweek en zal volledig in werking gesteld zijn na de
ondergang van Babel. Dan wordt de wereldheerschappij toevertrouwd aan dit aardse volk
Israël. Daarvóór was het al toevertrouwd aan Christus en de Gemeente.

: 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de
bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.
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Hij = de Stem uit de Troon; een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als
een stem van sterke donderslagen. Het is eigenlijk de Stem van de Heere Jezus Christus, Die
tot Johannes zegt Zijn Woorden op te schrijven.
Die geroepen zijn, zijn degenen die uitgenodigd zijn voor de Bruiloft; dat zijn de gelovigen
uit de volkeren die in de 33 jaar grote Verdrukking tot geloof gekomen zijn. Zij zijn geroepen
het Koninkrijk in te gaan. Ze zijn geroepen tot het Nieuwe Verbond. Tesamen met de Bruid;
het Volk Israël en de Bruidegom Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam.
Elke maaltijd is een type van de Maaltijd die de Heere bereid heeft door Zijn Opstanding.
En dat is dan ook de Beste (= Aristo) Maaltijd.
Deipnon is een woord dat in onze vertaling met avondmaal vertaald is.
Hoewel het helemaal niet noodzakelijk is dat deze Maaltijd op de avond gegeten wordt.
Maar het verwijst naar: Dapane = Dit betekent duur, kostbaar.
De Maaltijd des Heeren waar een dure prijs, danwel een dure Losprijs voor betaald is.
1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid
had; 3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden
niet komen. 4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden:
Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle
dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan,
deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. 6 En de anderen grepen zijn dienstknechten,
deden hun smaadheid aan, en doodden hen. 7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig,
en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand
gestoken. 8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden
waren het niet waardig. 9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult
vinden, roept ze tot de bruiloft. 10 En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen,
vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloftwerd vervuld met
aanzittende gasten. 11 En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien,
zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; ( een ongelovige )
12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende?
En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten,
neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing
der tanden. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. mattheus 22

:10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij
dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus
hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
: 4 En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die
op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja!
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De Heere Jezus Christus zegt tegen Johannes dat deze Hem niet moet aanbidden maar God de
Vader. Hij zegt dat ook Hij een Dienstknecht van de Heere is. De Heere Jezus deed niks
zonder de Vader en Hij weet Zich ondergeschikt aan God. God op Zijn Beurt heeft alle
oordeel en Heerschappij aan de Zoon gegeven als Loon voor Zijn Volbrachte Werk.
In Openbaring hoofdstuk 22 staat exact dezelfde strekking;
8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord
en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen
toonde. 9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht,
en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren;
aanbid God. 10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want
de tijd is nabij. openbaring 22
36 Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de
Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van
Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die
heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.
38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden
heeft. 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en
die zijn het, die van Mij getuigen. johannes 5
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen
hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft
Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des
kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven,
welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie
dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong
zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
filippenzen 2

:11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd
Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
‘En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard’
Johannes ziet in het visioen de Hemel geopend. Als de Hemel geopend is, is de
Verborgenheid van de Heere Jezus Christus voorbij. De Heere heeft Zich geopenbaard.
In dit geval heeft het Koninkrijk zich in zijn geheel geopenbaard;
het heeft zich van de Hemel uitgebreid over de gehele aarde.
Johannes ziet een wit paard. Wit spreekt over de Heiligheid, de Reinheid, de Smetteloosheid,
en zondeloosheid van de Heere Jezus Christus.
Het Paard staat overdrachtelijk tegenover de Ezel.
De Koning kwam op een Ezel maar straks komt de Koning op een Paard.
De Koning kwam in vernedering maar straks komt Hij in Zijn Kracht en Heerlijkheid.
Het Paard wordt genoemd in verband met de Majesteit en Heerlijkheid van de Heere Jezus
Christus, de Koning der koningen, en Heere der heren.
De begrippen Paard en Majesteit en Heerlijkheid zijn feitelijk synoniem;
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Ezel = Chamowr = rwmj = 200.6.40.8 = 254
Paard = Suws
= sws =
60.6.60 = 126
De volle betekenis van het Hebreeuwse woord voor Koning of Koninkrijk = klm = Melek
M = m = Meem = mm = 40.40 = 80
L = l = Lamed = dml = 4.40.30 = 74
K = k = Kaph = pk = 80.20 = 100
= 254
Het Koninkrijk is op het Hoogste niveau en bij een bijzondere manier van tellen: 254
‘en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert
krijg in gerechtigheid’
: 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer
geoordeeldheeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner
dienaren van haar hand gewroken heeft.
Getrouw en waarachtig = dat wat blijft, blijvend is.
Hij oordeelt door krijg te voeren, bijvoorbeeld tegen Babel en tegen het wereldrijk.
Hij doet dat in Gerechtigheid. Gerechtigheid is Rechtvaardigheid.

:12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden;
en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf.
‘Zijn ogen waren als een vlam vuurs’
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een
vlam vuurs; openbaring 1
18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn
ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:openbaring 2
Een vlam vuurs is van oudsher de bron van licht.
Ogen en licht zijn synoniemen; met de ogen neemt men het licht waar.
Die vlam vuurs in Zijn ogen is dat ze alles zien
Als de vlam des vuurs in de ogen gezien wordt, dan zijn het verlichte ogen.
Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God ziet alles, ook het inwendige.
‘op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden’
omdat Hij oordeelt en krijgt voert in gerechtigheid tegen Babel.
Hij heeft het antichristelijke rijk verslagen; het beest met de vele koninklijke hoeden.
De Heere is Rechter, de Heere is Wetgever, de Heere staat boven alle koningen der aarde.
Hij is Koning van alle koninkrijken en heeft derhalve nu die vele koninklijke hoeden.
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:16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen,
en Heere der heren.
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden
gewassen heeft in Zijn bloed. openbaring 1
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den
HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun
touwen van ons werpen. 4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden
heb Ik U gegenereerd. 8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden
der aarde tot Uw bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in
stukken slaan als een pottenbakkersvat. 10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk;
laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u
met beving. 12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer
Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
psalm 2
1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.
2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang.
3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde.
4 Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten.
5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela.
6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin.
7 Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt!
8 Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing!
9 God regeert over de heidenen; God zit op den troon Zijner heiligheid.
10 De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van den God van Abraham; want de
schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven! psalm 47
‘Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf’
Sommigen hebben een slechte naam, sommigen een goede en dat heeft niks met hun
letterlijke naam te maken. Iemands naam is wie die persoon is.
Hier staat dat er maar Eén is die weet wie Hij werkelijk is.
Dat is eigenlijk niks bijzonders want wie je werkelijk bent, weet je alleen zelf.

:13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt
genoemd het Woord Gods.
‘Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was’
Bloed staat in de Bijbel voor ‘leven’.
Het kleed, de kleding, zegt typologisch iets over de functie die men bekleed.
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De Heere Jezus Christus is de Eersteling, de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping.
Zoals Hijzelf Eeuwig Leven gekregen heeft van de Vader, zo geeft ook Hij het leven
aan degenen die in Hem geloven. Zijn Kleed staat hier typologisch ook voor de Gemeente.
1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook
samenwonen! 2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den
baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoomzijner klederen.( de Gemeente ) 3 Het is
gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE
gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid. psalm 133
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven;26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in
der eeuwigheid. Gelooft gij dat? johannes 11
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon
levend, Die Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den
Zoon gegeven; 23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet
eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn
woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt
niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. johannes 5
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 2 Gelijkerwijs Gij
Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun
het eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. johannes 17
Degenen die in Hém geloven, krijgen deel aan Zijn Eeuwige Opstandingsleven.
Degenen die in Hem geloven, gaan mee in Zijn Koninkrijk en zullen niet gedood worden
14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult
weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. ezechiël 37
‘Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods’
Johannes noemt hier de Heere Jezus Christus ‘het Woord Gods’.
God spreekt door Zijn Woord.
Als God zich laat zien, ziet men de Heere Jezus Christus.
Hij is het Uitgedrukte Beeld van de Vader.
Hij is Degene Die het Woord van God Gestalte geeft, Die Het uitvoert.
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder
Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en
het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis
heeft hetzelve niet begrepen.Johannes 1
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63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek,
zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus
wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden
zou. 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat
het hem gegeven zij van Mijn Vader. 66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug,
en wandelden niet meer met Hem. 67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet
weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan?
Gij hebt de Woorden des eeuwigen levens. johannes 6
33 Want het Brood (= het Woord ) Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der
wereld het leven geeft. Johannes 6

:14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn
lijnwaad.
:15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou.
En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn
des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.
‘En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein
fijn lijnwaad’
In het visioen wordt het witte paard, met daarop Degene Die Trouw en Waarachtig is,
namelijk het Woord Gods, gevolgd door Hemelse legers die ook gezeten zijn op witte
paarden. Hemelse legers die gekleed zijn in priesterlijke kleding en ook nog de Heere Jezus
Christus volgen, kunnen niet anders zijn dan de Gemeente!
Zij hebben zich in het aardse leven gedragen als ‘ezels’; nu zijn het paarden.
Het is hetzelfde beeld als Michaël en Zijn engelen, die krijg voeren tegen de draak.
Dat was echter een strijd in de Hemel.
In dít visioen is de Hemel geopend en wordt er gestreden op aarde.
‘En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou’
heidenen = ongelovigen
Scherp ( tweesnijdend ) Zwaard uit Zijn Mond = het Woord Gods
Hij ís het Woord Gods, dus Hij brengt het Woord Gods.
En met dat Woord Gods zal Hij de heidenen slaan.
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig
tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der
samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des
harten. hebreeën 4
16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend
scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. openbaring 1
12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het
tweesnijdend scherp zwaard heeft: 13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar
de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in
die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de
satan woont.
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14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm
houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden
afgodenoffer eten en hoereren.15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden;
hetwelk Ik haat. 16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg
voeren met het zwaard Mijns monds. openbaring 2
Het Woord Gods is Levend en Krachtig.
Degenen die in Zijn Woord geloven, vallen niet onder het oordeel en blijven leven. Maar
degenen die Zijn Woord verwerpen, zijn al veroordeeld door het Woord Zélf.
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt
niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft
geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19 En dit is het oordeel, dat het licht
in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want
hun werken waren boos. Johannes 3
‘En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede’
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw
bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan
als een pottenbakkersvat. psalm 2
Die ijzeren staf of roede is typologisch het oordeel van Godswege over de heidenen;
Dat oordeel, zegt de Heere, heeft Hij ontvangen van Zijn Vader.
En wij in ( = tesamen met ) Christus, als Zijn Lichaam, delen daarin.
Als Christus de heidenen oordelen zal, zullen wij dat mét Hem doen;
26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven
over de heidenen; 27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als
pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
openbaring 2
5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met
een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. openbaring 12
‘en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des
almachtigen Gods’
18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met
een groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel,
en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der
aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.20 En de wijnpersbak werd
buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der
paarden, duizend zeshonderd stadiën ver. openbaring 14
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1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? ( Edomieten )
Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in
gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen.
2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers
treedt? (= oordeel ) 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met
Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun
kracht ( kracht van de natuurlijke mens, hun eigen kracht, hun hoogmoed ) is gesprengd op
Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak ( Dag des
Heeren) was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.jesaja 63
( Hij is gekomen om Israël te verlossen in Ezau’s gebergte= Paran= Edom )
Bij Zijn Wederkomst wordt als eerste Ezau= Edom geoordeeld.
‘en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des
almachtigen Gods’
Hier in Openbaring 19 staat de Heere Jezus Christus eerst met een rood kleed genoemd en
vervolgens zien we in vers 15 de wijnpersbak. Dit samen is een duidelijke verwijzing naar
Jesaja 63. Daar staat; Wie is Deze, Die van Edom (betekent rood) komt met besprenkelde
klederen? En waarom zijt gij rood aan Uw gewaad?" En dan zegt Hij: "Ik heb de (wijn)pers
alleen getreden. Openbaring 19 is hierin dus duidelijk een verwijzing naar Jesaja 63.
In Handelingen 17 vat Paulus de hogere betekenis van deze geschiedenis samen.;
30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen
alom, dat zij zich bekeren. 31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den
aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd
heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.
God zou de aardbodem oordelen door één Mens, Die Hij daartoe gesteld heeft, door Hem uit
de dood op te wekken. Het Bloed aan Zijn Gewaad is in hoogste instantie de uitbeelding van
de kracht van Zijn Onvergankelijk Leven. Dat rood is de Kracht van Zijn Leven en dus is
het ook de uitdrukking van Zijn recht om te oordelen.

:16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen,
en Heere der heren.
Kleding is in de Bijbel een beeld van de functie die iemand bekleed. De betekenis van namen
in de Bijbel geven een omschrijving over het wezen en over het werk van de desbetreffende
persoon. De Heere Jezus Christus heeft op grond van Zijn Geloof en Getrouwe Dienst aan
Zijn Hemelse Vader, Die Naam ontvangen, Die verre Boven alle naam is.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke
boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die
in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat
Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.filippenzen 2
‘Koning der koningen, en Heere der heren’
Zijn Naam is boven alle naam; Hij is meerder dan iedereen.
Hij is Koning der koningen en Heere der heren omdat Hij de Eerstgeborene is uit de dood,
naar de kracht des onvergankelijken Levens.
18

14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen
Heere Jezus Christus; 15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige
Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; 1 timotheus 6
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een
Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en
uitverkorenen en gelovigen. openbaring 17
15 En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander
priester opstaat: 16 Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de
kracht des onvergankelijken levens. 17 Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid
naar de ordening van Melchizedek. hebreeën 7

:17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de
vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het
avondmaal des groten Gods;
:18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees
der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle
vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.
Wij zijn hier terecht gekomen aan het einde van de 33 jaar grote Verdrukking; bij die
gelegenheid zullen alle ongelovigen op de aarde sterven.
‘En ik zag een engel, staande in de zon’
een engel = De Engel des Heeren, de Heere Jezus Christus
‘s Morgens vroeg gaat de zon op in het Oosten. Dan begint een nieuwe dag, dan ontwaakt
men uit de slaap en begint men weer te leven; De Heere Jezus Christus stond op uit de dood,
Hij heeft de dood overwonnen; en is wedergeboren en is daarmee Eerstgeborene en Eersteling
van een Nieuwe Schepping. Als de zon, en dus als het licht der wereld opgaat, is dit de
uitbeelding van de Komst van het Licht en het Leven Wat men ontvangt op grond van geloof,
in de Opstanding van de Heere Jezus Christus.
De Dag begint, want het Licht begint te dagen in het Oosten.
Oosten = mdq = Qedem = Oorsprong; Van ouds
= De Levende God is de Oorsprong en het Begin aller dingen
Rechts ( Oosten ) staat voor ‘Boven’, het Hemelse.
Links ( Westen ) staat voor ‘beneden’, het aardse.
Hebreeuws, de taal van God, wordt van rechts naar links geschreven. Rechts is de oorsprong
en het Oosten; waar de Zon ( het Licht ) opkomt. Maar door ditzelfde Licht, zullen alle
goddelozen worden gedagvaard, en veroordeeld. Want ditzelfde Licht, brengt het oordeel
over alle goddeloosheid der mensen, die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,
omdat zij liever in de duisternis leven.
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8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen
des lichts. 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en
waarheid), 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 11 En hebt geen gemeenschap
met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. 12 Want hetgeen
heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 13 Maar al deze dingen, van
het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. 14 Daarom
zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
efeze 5
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de
duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 20 Want een iegelijk, die
kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij
in God gedaan zijn. Johannes 3
‘de vogelen, die in het midden des hemels vlogen’
die het vlees zullen eten, zijn een uitbeelding van de dood, van het verderf; het oordeel over
de dan levende mensheid, waarbij alle ongelovigen gedood zullen worden.
En de maaltijd is voor de vleesetende vogels; vogels die kadavers eten.
Er wordt een oordeel gebracht over ‘de sterken, de paarden, degenen die erop zitten, de vrijen,
de dienstknechten, de kleinen en de groten’. Kortom over de gehele levende mensheid.
Kraaien, kouwen en zelfs Vlaamse gaaien en eksters zijn een beeld van de dood. Een kraai is
een raaf en een raaf is ‘Arab’ in het Hebreeuws maar ook in het Arabisch. En een Arab is een
Arabier. Het is hetzelfde woord. Arab betekent honger omdat het de uitdrukking is van de
dood. Vandaar dat je in de Bijbel vindt dat juist kraaien ( de dood ) vlees en brood ( de Heere
Jezus Christus ) komen brengen. Dat is het tegenovergestelde! Uit de dood leven is een beeld
van wedergeboorte.
6 En de raven brachten hem (Elia) des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des
avonds; en hij dronk uit de beek. 1 koningen 17
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet,
die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik
geven zal voor het leven der wereld. 52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe
kan ons deze Zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik
ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij
geen leven in uzelven. 54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige
leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. johannes 6
Raaf = bru = Arab = honger; dood; een type van de dood en van de oude mens
= schemering; dageraad; mix; verzameling; mengeling
Het is de periode die overgaat van duisternis naar Licht;
Op dit tijdstip is de Heere Jezus Christus dan ook opgestaan uit de
dood.
= Wordt nergens in de Bijbel als negatief beschreven maar wel als
onrein
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rbu = Abar = Overzijde; Overgezet (Denk daarbij aan het woord Hebreeër)
Zij die dood waren in zonden en in misdaden, zijn vanuit de
duisternis overgezet in het Licht; zij zijn vanuit de dood
overgebracht in het Licht
24 Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur
hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Lukas 12

:19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te
voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers.
In het visioen ziet Johannes het beest, Babel en de koningen van het antichristelijke rijk en
hun legers tesamen oorlog voeren tegen de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam en Zijn
aardse Volk Israël. Dit sluit aan bij Psalm 2, reeds regelmatig genoemd; waar de volkeren der
aarde in opstand zijn tegen God en Zijn Gezalfde.
1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De koningen der aarde
stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn
Gezalfde, zeggende: 3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen
spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn
Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. psalm 2
Maar ‘Die in de Hemel woont zal lachen’, de Heere zal hen bespotten om de eenvoudige
reden dat die Koning allang is aangesteld en dat er van de kant van de opstandige mensheid
niks meer aan te doen valt. Dat is hier ook het geval, want het vervolg is:

:20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken
van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend
geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.
Degenen die de aarde beheersen in die dagen, het beest en de valse profeet, worden gevangen
genomen en levend geworpen in de poel des vuurs, die met sulfer brandt.
Dit zijn de twee beesten uit Openbaring 13.
Dat eerste beest is de mens, de koning die komen zou, de vorst die komen zou uit Daniël 9.
Dat is die ene hoorn, die koning uit Ismaël, Amalek, Agag, enzovoorts.
Het tweede beest, hier de valse profeet, is niemand anders dan de duivel zelf, maar dan in zijn
aardse positie. Uit de hemel geworpen en zich op aarde manifesterend als de antichrist.
‘Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt’
Sulfer is zwavel. Als iets geworpen wordt in een poel des vuurs, dan verdwijnt het daarin.
Het lijkt hier alsof dit nog vóór de 1.000 jaren gaat gebeuren maar dat is niet zo.
Dit gebeurt volgens Openbaring 20 ná de 1.000 jaren, ná het oordeel voor de grote Witte
Troon.
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Alle ongelovigen zullen uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen worden, maar niet meteen.
Degenen die sterven gaan volgens hoofdstuk 20 de eerste dood in. Ze zullen uit die eerste
dood opstaan ten Jongsten Dage, om voor de grote witte Troon van God te verschijnen. Als
ze dan niet geschreven staan in het Boek des Levens, dan worden zij in de poel des vuurs
geworpen. Dus niet direct als zij overlijden, maar pas met het oordeel op de Jongste Dag.
10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar
het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle
eeuwigheid. -- 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de
tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die
werd geworpen in den poel des vuurs. openbaring 20

:21 En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk
uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.
Dit verwijst terug naar vers 15. We heben daar gezien dat Degene Die op het paard zit, de
Heere Jezus Christus is. Wat Zijn mond uitgaat, is Zijn Woord. Hier uitgebeeld in een zwaard.
In vers 17 en 18 werden de vogelen genoemd. Zij worden verzadigd met het vlees van de
ongelovigen. De vijanden van Christus, de ongelovigen, zullen voor Zijn Aangezicht
doodgeslagen worden, staat er in één van de gelijkenissen van de Heere Jezus.
Dat wordt hier uiteindelijk vervuld en tamelijk letterlijk beschreven.
Iedereen zal weten en erkennen dat De Heere Koning der Koningen en Heere der heren is.
Elke knie zal zich buigen en elke tong zal God belijden.
26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet
heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.
27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat Ik over hen koning zoude zijn,
brengt ze hier, en slaat ze hier voor Mij dood. lukas 19
Amen.
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Hoofdstuk 20
: 1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een
grote keten in zijn hand;
: 2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend
jaren;
: 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat
hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn.
En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.
‘En ik zag een Engel afkomen uit den Hemel’
Deze Engel is de Engel des Heeren.
De Engel Die afkomt uit de Hemel is de Heere Jezus Christus, de Arch-Engel, de Eerste
Engel; Michaël. (= Wie is als God? )
‘hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand’
Het is een visioen. De sleutel en de keten zijn symboliek voor gevangenschap.
De afgrond, het dodenrijk, heeft een slot want men zit er gevangen.
De Heere Jezus Christus bepaalt wie zijn Koninkrijk binnengaat en wie er gedood zal worden.
Hij is de Sleutel en Hij heeft de Sleutel tot het Eeuwige Leven.
Hij geeft Zijn Nieuwe Opstandingsleven aan iedereen die wil,
namelijk aan allen die Hem en Zijn Woord gehoorzaam ( = horen = geloven ) zijn;
Op grond van geloof mag je Zijn Koninkrijk binnengaan en daar word je nooit meer uitgezet.
De Heere is Degene Die opent en Hij is ook Degene Die sluit. In verband met het geven van
Leven maar ook in verband met de dood. De Heere Jezus Christus heeft dan ook de Sleutel
van Hel en Dodenrijk. Als men uiteindelijk, door de Heere Zelf, daarin geworpen wordt op
grond van ongeloof en verwerping ( lastering ) van Hem, zal men daar nooit meer uitkomen.
Uiteindelijk zal men terecht komen in de ‘poel des vuurs’.
18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En
Ik heb de sleutels der hel en des doods. openbaring 1
7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de
Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en
niemand opent: openbaring 3
1 En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de aarde,
en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. openbaring 9
Er staat hier dat satan, deze ‘ster’, die al eerder uit de Hemel gevallen is, nu van de
Allerhoogste, de sleutel krijgt van de put des afgronds. Daarmee kan hij nog wat personeel
van hem optrommelen dat eens, door God Zelf, in de put des afgronds, was opgesloten. Het
zijn afvalligen van ‘de schepping van over lang’. De Heere Jezus Christus spot daarmee
eigenlijk met ‘de zogenaamde macht’ van satan. En de Heere Jezus Christus laat daarmee de
hel los voor al degenen die op de aarde wonen.
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‘En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem
duizend jaren’
satanas = Grieks,
satan = nfc =
hnfc =
mfc =
jfc =
myfv =

Tegenstander; bestrijder; wederpartijder
Satanah = Strijd om de 1e plaats
Satam = Haten, Terzijde stellen
Satach = Verspreiden, uitspreiden, uitzetten ( zoals zuurdesem)
Shitim = Sittim = Verspreiden, verdelen, uitspreiden
Als sittimhout doen wij niet onder voor Satan, maar wij
zijn op grond van geloof, gelukkig met goud overkleed,
als gouden planken van de tabernakel, tot een
Geestelijke Woonstede Gods.

Hoofdstuk 19, het vorige hoofdstuk, ging voornamelijk over het oordeel over de dan levende
mensheid. Hier gaat het over de draak, de oude slang, de duivel, satan. Deze wordt voor
duizend jaren gebonden. Dat begint op het moment dat de goddelozen onder de mensen zijn
weggedaan van de aarde naar het dodenrijk. Het binden van satan wordt nog een keer
specifiek vermeld. Niet alleen met een terugblik naar de jaren waarin hij als antichrist op
aarde bezig was, maar op heel de menselijke geschiedenis. Hij was altijd degene die de
mensheid verleidde, maar in de periode van duizend jaren zal hij dat niet kunnen doen.
‘opdat hij de volken niet meer verleiden zou’
23 En het licht der kaars zal in u ( Babel ) niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en
ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde,
want door uw toverij ( Babel; de satan ) zijn alle volken verleid geweest. openbaring 18
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 2 johannes
7 Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig,
gelijk Hij rechtvaardig is. 8 Die de zonde (alles wat niet uit het geloof is; ongeloof )doet, is
uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God
geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 1 johannes 3
‘En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden’
Daarna wordt hij nog een poosje losgelaten en uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen.
Dat stond ook al in het vorige hoofdstuk.
‘duizend jaren’
Deze term komen we alleen in dit hoofdstuk tegen; zes keer. Daardoor zijn er vele mensen die
de 1.000 jaren niet serieus nemen. De 1.000 jaren zijn niet als aanduiding van de Heerschappij
van Christus, maar van het binden van satan. Dat zijn twee verschillende zaken; Satan is
1.000 jaren gebonden en het Koninkrijk van Christus is een eeuwig Koninkrijk; daar komt
geen einde aan.
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Dit Koninkrijk is al ongeveer 2.000 jaar geleden begonnen toen de Heere Jezus Christus werd
opgewekt uit de dood en op de allerhoogste Troon gezet werd.
Zijn Koninkrijk is nu nog verborgen maar zal in de toekomst geopenbaard worden en dat
heeft tot gevolg dat satan voor een periode van 1.000 jaar gebonden wordt.
Zijn Koninkrijk wás al in de Hemel maar wordt straks uitgebreid naar de aarde.
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld
gemaakt heeft; 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte
Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de
rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
( dit zal praktisch ten uitvoer worden gebracht als de satan voor 1.000 jaar gebonden is.
Hedentendage is het de duivel die nog regeert hoewel de Heere hem heeft overwonnen. De
Heere gedoogt hem en gebruikt hem.) 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef
ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van den boze. ( de Heere Jezus Christus heeft juridisch de satan
allang verslagen in Zijn dood en Opstanding. De Heere Jezus Christus zal hem uit het Hemels
Koninkrijk verwijderen bij de Opname der Gemeente. Hij zal de mensen op aarde
daadwerkelijk verlossen van de boze, de satan, aan het einde van de grote Verdrukking ; en
zal hem voor 1.000 jaar binden )Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid, amen. mattheus 6

: 4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de
zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods,
en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet
ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als
koningen met Christus, de duizend jaren.
zij = de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus
en = namelijk. ‘Ik zag’ staat er de tweede keer niet. Er staat;
En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; namelijk de
zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus
‘zij heersten als koningen met Christus de duizend jaren’.
Er staat dé duizend jaren. In die periode zullen deze martelaren uit de grote Verdrukking
regeren. Degene Die op de Troon zit, heeft het oordeel, de Rechtspraak en regeert.
De martelaren, die zich niet hebben gebogen voor het beest en daardoor gedood zijn
geworden, zullen opstaan en deel hebben aan Zijn Heerlijkheid en Heerschappij.
Zij zullen een bijzondere plaats innemen in het Koninkrijk waarvan zij getuigd hebben.
Zij zullen als eerstelingen tesamen met de Heere Jezus Christus regeren en oordelen en
rechtspreken.
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‘en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren’
Deze gestorven martelaren zullen opstaan en het Koninkrijk binnengaan.
Dit lazen wij ook al in Openbaring 6; daar werden deze martelaren ‘zielen onder het Altaar’
genoemd. De zielen van degenen die gedood waren om het Woord Gods en om hun
getuigenis. Daar wordt gevraagd hoelang het nog duurt voordat ze opstaan. En dan wordt er
gezegd: ‘nog even geduld’ want je bent op dat moment aan het einde van de 70e week van
Daniël. Er zijn dan nog 33 jaar te gaan tot het binden van satan.
9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die
gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser,
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog
een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden
vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. openbaring 6

: 5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd
waren. Deze is de eerste opstanding.
Alleen de groep van martelaren uit de 7 en 33 jaar grote Verdrukking wordt weder levend; dit
impliceert dat zij eerst dood is geweest. Dit wordt hier de eerste opstanding genoemd.
Het is een opstanding van tussen de overige doden uit.
De andere doden worden namelijk niet opgewekt.
Zo'n opstanding betekent aanstelling in het eerstgeboorterecht, want men is eerste, de
anderen zijn er nog niet. De Heere Jezus Christus is de Eerstgeborene van degenen die
ontslapen zijn, omdat Hij als Eerste opstond uit de doden. En ook de Opname van de
Gemeente wordt beschouwd als een opstanding uit de doden; van tussen de overige doden uit.
Wij zijn ook eerstelingen, met als gevolg een Hemelse positie.
De Gemeente is de enige categorie die in de Hemel is; alleen de gelovig gestorvenen tussen
de Opstanding en Wederkomst van de Heere Jezus Christus zijn in de Hemel gezet.
‘de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd
waren’
De overige doden staan op de Jongste Dag op. Dag = oordeel
Alle doden staan dan op, gelovigen én ongelovigen, met uitzondering van de Gemeente.
‘De Jongste Dag’ is de ‘Uiterste dag’
= de eindveroordeling of beoordeling voor de Grote Witte Troon.

: 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede
dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met
Hem als koningen heersen duizend jaren.
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De martelaren uit de grote Verdrukking komen terug in hun oorspronkelijke aardse lichaam
om hun aardse leven verder voort te zetten. Zij komen nooit in de tweede dood.
Ze staan niet op in een verheerlijkt lichaam maar ze staan op zoals Lazarus opstond en de
jongeling van Naïn en het dochtertje van Jaïrus en nog meer personen uit het Oude
Testament; zij kwamen terug uit de dood hoewel zij daarna dus alsnog weer zijn gestorven.
Deze martelaren zullen in hun opstanding echter niet meer sterven.
De martelaren uit de grote Verdrukking zullen opstaan in hun oude lichaam.
Daarmee zijn zij eerstelingen in hun opstanding van tussen de doden.
Dit wordt dan ook de eerste opstanding genoemd.
Omdat zij eerstelingen zullen zijn, zullen zij tesamen met Christus heersen als koningen, dat
stond al in vers 4;‘en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren’
Maar bij het eerstgeboorterecht hoort niet alleen de functie van koning, maar ook van priester.
Vandaar dat in dit vers ook hun priesterschap wordt genoemd.
‘maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen
heersen duizend jaren’
Van ousher was het Volk Israël hiertoe uitverkoren.
Van oudsher had zij de priesterlijke taak het Woord uit te delen, te verspreiden.
In het Israëlitische Koninkrijk zal dit dus alsnog gaan gebeuren.
Het Volk zal de taak uitvoeren die zij voor heen al toebedeeld had gekregen.
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die
gij tot de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19
De martelaren; degenen die gedood zijn om hun Getuigenis, degenen die niet zijn gebogen
voor het beeld, zullen de Heere priesterlijk dienen en met Hem als koningen heersen, duizend
jaren. Hij is Koning en Priester naar de ordening van Melchizédek.
Hetzelfde geldt voor de Gemeente in onze dagen.
Ook wij zijn gemaakt tot koningen en priesters, maar dan op het Hemelse niveau.
9 Maar gij ( gelovigen uit de heidenen van ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus )zijt
een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk;
opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot
Zijn wonderbaar licht; 10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die
eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 1 petrus 2

: 7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis
ontbonden worden.
: 8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog
en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat
hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn.
En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. openbaring 20
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Dit is de laatste keer dat de duizend jaren genoemd worden in Openbaring 20.
Wanneer de duizend jaren voorbij zijn, zal de satan nog even uit zijn gevangenis losgelaten
worden.
‘En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn’
De aarde is niet vierkant. Een hoek is een richting. Er zijn vier windrichtingen.
De vier hoeken der aarde wil zeggen: de hele aarde. Dat is een vaste uitdrukking in de Bijbel.
Waarom zou de Heere de satan weer loslaten voor een korte tijd?
De duizend Jaren dienen een speciaal doel. Die periode gaat aantonen dat de mens een
zondaar is en blijft, ook al is de duivel er niet meer om hem te verleiden.
Zelfs een mensheid van enkel gelovigen onder Heerschappij van de geopenbaarde Christus,
blijft gewoon zondig. De functie van de duizend jaren is te laten zien dat de mens niet
verbeterd wordt, ook als je de duivel niet in de wereld hebt.
In het begin bestaat het Koninkrijk uit uitsluitend gelovigen. Laat je de duivel los, dan zal
blijken dat een groot deel van de mensheid alsnog in opstand komt tegen God, ondanks alles
wat er gebeurd is. Net zoals ook Israël in opstand kwam tegen God, ondanks dat de Heere
haar verlost had uit Egypte. Zo gaat het aan het einde van de duizend Jaren ook.
Jacobus schreef al dat de begeerlijkheden uit de mens zélf komen en ook Romeinen 3 laat
perfect zien dat wij ( de natuurlijke mens ) onverbeterlijke zondaren zijn. Dat kán ook niet
anders aangezien wij uit zondige aarde geformeerd zijn.
Via Adam hebben wij te maken met de erfzonde.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen
psalm 51
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 11 Er is niemand, die
verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij
onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. 13 Hun keel is een
geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15 Hun voeten zijn snel om bloed te
vergieten; 16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 17 En den weg des vredes hebben
zij niet gekend. 18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 19 Wij weten nu, dat al wat de wet
zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de
gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees
gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 21 Maar nu is
de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de
wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus,
tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen
gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit
Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot
een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid,
door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 27 Waar is dan
de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs
romeinen 3
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12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 14 Maar een iegelijk
wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde ( = het beoogde doel missen;
alles wat niet uit het geloof is) ; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood. ( dood = geen
communicatie/ gemeenschap met God ) jakobus 1
Jakobus zegt dat het de duivel is die verleidt maar als wij ons laten verlokken, komt dat vanuit
onze eigen begeerlijkheid. ( = hebzucht, begeerte ) Wij worden verzocht door onze eigen
begeerlijkheden en gaan die achterna. De duivel kent onze zwakheden en hij speelt daar
slechts op in, hij geeft nog een extra zetje de verkeerde kant op. Zoals de duivel ook de Heere
Jezus bespeelde in de woestijn. De Heere Jezus had honger en de duivel probeerde Hem te
verleiden met brood. Maar de Heere troefde de duivel via het Woord af. (er staat geschreven)
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den
duivel. 2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze
stenen broden worden. 4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij
brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. mattheus 4
Het vlees van ons laat zich nogal gemakkelijk overhalen om de vleselijke begeerlijkheden ten
uitvoer te brengen. Dit zijn de zogenaamde ‘dode werken’; werken ten behoeve van onze
eigen, natuurlijke mens. Terwijl wij als dienstknecht de ‘Vruchtbare Werken’ van de Heere in
en door ons zouden laten bewerken. Onze strijd is tegen de duivel, tegen de geestelijke
machten in de Hemel. Een strijd die zich voornamelijk afspeelt in ons denken, in ons hart.
Het gaat om invloeden en listige omleidingen van de duivel die ons denken, onze geest
beïnvloeden. En dáárom hebben wij de geestelijke Wapenrusting ontvangen; om staande te
blijven in het Woord. Als wij in gemeenschap blijven met God en Zijn Woord, zal ons denken
en doen vernieuwd worden, dan zal de Geest de ruimte krijgen om Zijn begonnen Werk in
ons te voleindigen.
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte
wil van God zij. romeinen 12
5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe;
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal
tot op den dag van Jezus Christus; filippenzen 1
De Heere heeft ervoor gezorgd dat de gehele oude, zondige schepping is weggedaan bij de
dood van de Heere Jezus. De oude schepping doet voor Hem niet meer mee.
De Heere Jezus Christus werd in Zijn Opstanding Eersteling van de Nieuwe Schepping.
De gelovigen van ná Zijn Opstanding worden in Hem ook gerekend tot Eerstgeborenen.
Uit de Rijkdom van Zijn Barmhartige Genade hebben ook wij reeds deel aan die Nieuwe
Schepping. Daardoor zijn wij gerechtvaardigd voor God.
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God rekent niet meer naar de oude zondige mens maar kijkt alleen nog naar onze Goddelijke
natuur, de nieuwe mens in Christus. Deze nieuwe mens, dit Nieuwe Leven, kan niet
zondigen.
9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem;
en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 johannes 3
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort,
geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en
deugd; 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door
dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het
verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 2 petrus 1
De mens kan dus ná de 1.000 jaren weer verleid worden.
In de 1.000 jaren krijgt men daar nauwelijks de kans toe, omdat er een goed regeringssysteem
bestaat en een sterke rechtspraak. Dan blijft die mens wel rustig en onder controle maar die
mens zélf is absoluut niet veranderd. Bovendien worden er ook weer kinderen geboren in die
1.000 jaren en zij zullen niet allen de Heere Jezus Christus willen aanvaarden.
Om dat te bewijzen wordt de duivel even losgelaten.
Hij weet immers hoe hij mensen verleiden moet en dat zal dan ook meteen gebeuren.
7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in
het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. 2 johannes
‘En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den
Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan
de zee’
Rosh
= Rus = Ruscha = vwr ( = Anagram van Assur = rwva)
Mesech = Moskou
Tubal
= Tobolsk = Tiblisi
Gog
= Dak
Magog = Vanwege het Dak (Dak Volkeren, met vazalstaten)
Gog en Magog = Rusland en bondgenoten
Deze Volkeren bevonden zich vroeger in Klein- Azië maar zijn tijdens de grote
volksverhuizing verplaatst naar het Noorden.( en nu gelegen recht boven Israël, als een dak! )
Na de 1.000 jaar zal de satan voor een korte tijd losgelaten worden en zal hij opnieuw de
Volkeren verleiden. De satan verzameld wederom de Gog en de Magog.
Want ook aan het einde van de 70e jaarweek zijn deze volkeren al eens door hem verzameld,
uiteraard in opdracht van de Heere. In Ezechiël 39 staat dat God de Russische staten “zal
trekken” ( met een haak ) naar Israël om het ongelovige Joodse volk op de knieën te krijgen.
1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil
aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal! 2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in
u slaan, en u optrekken uit de zijden van het noorden (Gog en Magog komen in ieder
geval uit het Noorden, aangezien Moskou op dezelfde lengtegraad ligt als Jeruzalem.
Degenen die uit het Noorden komen, verwijzen dan ook naar Rusland ), en Ik zal u brengen
op de bergen Israëls.
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3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen
vallen. 4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u
zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des
velds ter spijze gegeven. 5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken,
spreekt de Heere HEERE. 6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de
eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. 7 En Ik zal Mijn heiligen
Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer
laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.
ezechiël 39
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des
lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een dag van
duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad
uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk ( Gog en Magog = ), desgelijks van
ouds niet geweest is, ( = het gaat dus niet over de oude volken, zoals Assur, Egypte, Babel,
Filistijnen en Edomieten. En dat klopt want Gog en Magog hebben zoiets nog nooit gedaan.
Diezelfde legers die hier in Joël 2 Palestina verwoesten, zullen dat later, na vele geslachten,
nog een keer proberen te doen. De eerste keer is dus in de 70e week van Daniël en daarna kan
het alleen nog maar gebeuren ná de duizend jaren en dat staat hier ook.
en na hetzelve (einde van de 70e Jaarweek) niet meer zal zijn tot in jaren van vele
geslachten. ( ná 1.000 jaren zal zij er weer zijn ) joël 2
Deze volkeren doen gedurende de 1.000 jaar alsof zij zich onderwerpen aan de Heere.
Bij openlijke opstand sterft men. Maar deze verborgen opstand wordt openbaar bij het
loslaten van de satan. De Gog en Magog zullen na de 1.000 jaren weer oorlog voeren
tegen Jeruzalem en tegen het Land Israël. De Gog en de Magog zijn de ‘dakvolkeren’.
Moskou ligt geografisch ten Noorden op dezelfde lengtegraad als Jeruzalem.
Dus het ‘dak’ valt op Israël waardoor zij verpletterd worden.
1 Een lied, een psalm, voor den opperzangmeester. Juicht Gode, gij ganse aarde!
2 Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof. 3 Zegt tot God: Hoe vreselijk zijt Gij in
Uw werken! Om de grootheid Uwer sterkte zullen zich Uw vijanden geveinsdelijk aan U
onderwerpen. 4 De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam.
Sela. 5 Komt en ziet Gods daden; Hij is vreselijk van werking aan de mensenkinderen.
6 Hij heeft de zee veranderd in het droge; zij zijn te voet doorgegaan door de rivier; daar
hebben wij ons in Hem verblijd. 7 Hij heerst eeuwiglijk met Zijn macht; Zijn ogen houden
wacht over de heidenen; laat de afvalligen niet verhoogd worden. Sela. psalm 66
1 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 2 Mensenkind! zet uw
aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en
profeteer tegen hem, 3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij
hoofdvorst van Mesech en Tubal! 4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en
Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel
gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;
5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren; 6 Gomer en al
zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden,( aangezien
Moskou op dezelfde lengtegraad ligt als Jeruzalem, zijn degenen die uit het Noorden komen,
een verwijzing naar Rusland ) en al zijn benden; vele volken met u. 7 Zijt bereid en maakt u
gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht.
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8 Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat
wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, ( Gog
en Magog verzamelen zich op de bergen Israels ) die steeds tot verwoesting geweest zijn; als
hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.
9 Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als
een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u.
10 Alzo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw
hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken, 11 En zult zeggen: Ik zal
optrekken naar dat dorpland, ( Jeruzalem zal geen muren hebben in het geopenbaarde
Koninkrijk, Zij zal dorpsgewijze gebouwd worden; zie zacharia 2) ik zal komen tot degenen,
die in rust zijn,( het uitverkoren Volk zal daar in rust, onder het Nieuwe Verbond, wonen )
die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben.
Israël woont dan in dorpen. Zij hebben dan geen burchten nodig want de Heere is dan hun
Burcht en hun Sterkte. Deze aanval moet dan ook geplaatst worden na de periode van 1.000
jaar binden van satan en voor de Jongste Dag.
-14 Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult gij het,
te dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? 15 Gij zult dan komen uit
uw plaats, uit de zijden van het noorden,(aangezien Moskou op dezelfde lengtegraad ligt als
Jeruzalem, zijn degenen die uit het Noorden komen, een verwijzing naar Rusland= Gog en
Magog ) gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote
vergadering, en een machtig heir; 16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een
wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u
aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun
ogen zal geheiligd worden. 17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in
verleden dagen gesproken heb, door den dienst Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die
dagen geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen zou aanbrengen?
18 Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal
aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen.
19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien
dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls! 20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen
de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend
gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen
zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen
ter aarde nedervallen. 21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt
de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. 22 En Ik zal met hem
rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote
hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die
met hem zullen zijn. 23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden
voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. ezechiël 38
Gog en Magog en al hun benden zullen dus tweemaal op het wereldtoneel verschijnen.
Eén keer aan het eind van de 70e Jaarweek en de volgende keer na de duizend jaren.
Het zijn dus twee profetieën over dezelfde volkeren maar op verschillende tijdstippen.

: 9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen,
en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen
verslonden.
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:10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar
het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle
eeuwigheid.
zij = de volkeren die satan verleid en vergaderd heeft om oorlog te voeren tegen Israël.
Het zullen enorme legers zijn ; ‘welker getal is als het zand aan de zee’.
‘En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde’
= zij zijn binnengetrokken over heel de breedte van het Land Israël.
‘de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad’
en = namelijk
de legerplaats der heiligen namelijk de geliefde stad.
de ‘geliefde stad’ = Jeruzalem;
Koning David regeerde vanuit Jeruzalem; hij is een type van de Heere Jezus Christus.
Zijn naam betekent ‘geliefde’. David = Geliefde = dwd
De stad Jeruzalem zal de residentie zijn van het geopenbaarde Koninkrijk
‘er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden’
Het is eigenlijk wel humor dat de satan nu zélf getroffen wordt doordat God Vuur uit de
Hemel laat neerkomen om de satan en Gog en Magog en zijn bendes te vernietigen. De satan
heeft immers zelf ook vuur uit de Hemel laten neerkomen om met dit teken de mensen op
aarde te verleiden. Zodat zij ontzag voor het beest zouden krijgen.
11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams
hoornen gelijk, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in
tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste
beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.13 En het doet grote tekenen, zodat
het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt
degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in
de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het
beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. openbaring 13
Vuur van God uit de hemel is de algemene gang van zaken. Dat was al bij het oordeel over
Babel aan het begin van de duizend jaren en is evenzo bij dit oordeel over deze legers, nadat
de satan weer is losgelaten. Het vuur verslindt hen, er blijft niks van over.
‘En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar
het beest en de valse profeet zijn’
Dit is een terugverwijzing naar hoofdstuk 19. Het gaat om dezelfde gebeurtenis
20 En het beest werd gegrepen,( vóór de 1.000 jaar ) en met hetzelve de valse profeet, die de
tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het
merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn
levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt. openbaring 19
Als een ongelovig mens sterft, dan gaat hij naar de hel, naar het dodenrijk.
Pas ná de duizend jaren, op de Jongste Dag, gaat hij naar de ‘poel des vuurs’.
Dat geldt ook voor de duivel.
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De Bijbel leert dus dat iemand die verloren gaat in de poel des vuurs geworpen wordt.
Er blijft niks van hem over en dat is de betekenis van de term ‘in eeuwigheid’.
Hoelang de periode van na de duizend jaar tot aan het in de poel des vuurs werpen duurt, staat
er niet bij maar zal vast niet lang duren.
‘en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid’
‘In eeuwigheid’ is een vaag woord.
Het kan ook vertaald worden met: ‘verborgen, onbepaald, onbegrensd’.
Het hoeft niet ‘altijd durend’ te betekenen. Het kan ook betekenen: dat is het laatste wat
gebeurt of dat men volledig - en in elk opzicht in dit geval - gepijnigd wordt.
Dan is het geen tijdsaanduiding maar wil het zeggen:
men wordt zeer zwaar, heviger kan niet, gepijnigd.

:11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de
aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
Na de 1.000 jaren komt ‘de Jongste Dag’.
Bij de grote Witte Troon, zullen de satan en alle tegenstanders door de Heere worden
geoordeeld en weggedaan. Daarna zullen ook de 2 Hemelen en 1 Aarde worden weggedaan
door vuur. En verschijnen er nieuwe Hemelen en nieuwe Aarde, waarin Gerechtigheid woont.
Alle gelovig en ongelovig gestorven mensen en de op dát moment levende mensen
verschijnen voor de Grote Witte Troon, behalve de leden van Zijn Lichaam, de Gemeente.
Zij zijn ruim 1.040 jaar daarvóór al beoordeeld voor de Rechterstoel van Christus.( de opname
van de Gemeente ) Zij zijn ook de enigen die in de Hemel terecht komen.
Dus alle gestorven gelovigen en ongelovigen onder het Oude Verbond verschijnen voor
het gericht voor de Grote Witte Troon. Behalve in ieder geval Mozes en Elia ; zij zijn immers
de ‘twee getuigen’ gedurende de eerste 3 ½ jaar van de 70e jaarweek.
Zij zijn toegevoegd aan de Gemeente, zij hebben tenslotte nog een taak te vervullen.
De gestorven gelovigen onder het Oude Verbond zijn momenteel ‘geborgen in God’; zij zijn
op een andere plaats in het dodenrijk. ‘In de schoot van Abraham’, zegt de Heere Jezus.
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot
van Abraham. Lukas 16
‘En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat’
Wie zit er in Openbaring op de Troon?
Dat is het Lam, al genoemd in Openbaring 4 en 5.
Het Lam is de Heere Jezus Christus.
Als God Zichzelf laat zien, zien we de Heere Jezus Christus.
‘De grote witte Troon van God’
Van oudsher sprak de Koning recht; de Koning had tevens de functie van Rechter.
Zoals ook de Heere Jezus Christus Koning en Rechter is.
Een Troon heeft dan ook te maken met ‘gericht’ ( berechting, rechtbank );
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‘Een Troon zetten’ heeft te maken met zitten, ‘zitting houden’.
Zit aan Mijn Rechterhand; de Rechter gaat zitten.
De Rechtzitting begint als de Rechter gaat zitten.
Dan worden de Boeken geopend en kan de Rechtzitting beginnen.
De Heere zal rechtvaardig oordelen. De grote witte Troon betekent ‘het grote oordeel’
betekent ‘het definitieve oordeel’. Wit spreekt over rechtvaardigheid.
8 Maar de HEERE zal in eeuwigheid zitten; Hij heeft Zijn troon bereid ten gerichte.
9 En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in
rechtmatigheden. psalm 9
5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid
doen op de aarde. jeremia 23
‘van Wiens aangezicht de aarde en de Hemel wegvloden, en geen plaats is voor die
gevonden’
De oude schepping zal definitief worden weggenomen om plaats te maken voor nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde.
Dat wordt op vele plaatsen en in verschillende termen in de Bijbel vermeld.
26 Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen;
27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed
verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn.
28 Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.
psalm 102
10 En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer
handen; 11 Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed
verouden; 12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden;
maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden. hebreeën 1
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in
dewelke gerechtigheid woont. 14 Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt
u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede; 2 petrus 3
‘van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden’
Deze gehele oude schepping zal uiteindelijk worden weggedaan. Dus alle werken van de
mens ter verbetering van deze wereld, deze schepping en de oude ( natuurlijke ) mens zijn
voor niks. Het zijn de zogenaamde ‘dode werken’. Dit werk is tevergeefs en zal nergens toe
leiden. Het is juist van belang dat we ons nieuwe Opstandingsleven leven. Dat we de oude
mens afleggen en de nieuwe mens in Christus aandoen. Dat heet wedergeboorte; het is dood
en Opstanding en daarmee hetzelfde als het wegdoen van de oude schepping en het tot stand
komen van een nieuwe schepping.
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4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop (= vereenzelviging, onderdompeling ) in
den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de Heerlijkheid des
Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 5 Want indien wij met
Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de
gelijkmaking Zijner opstanding; 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is,
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
romeinen 6
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, waar
Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die Boven zijn,
niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw ( nieuwe ) leven is met Christus
verborgen in God. kolossenzen 3
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd
worden in den geest uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God
geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. efeze 4
Als God naar ons mensen kijkt, ziet Hij Zijn Zoon.
God rekent niet meer naar de oude schepping, voor Hem doet deze oude schepping en de
natuurlijke mens niet meer mee. Voor Hém zijn wij zonder zonden.
Wij zijn de Goddelijke natuur deelachtig.
De nieuwe mens in Christus kán daarom niet zondigen.
Onze Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, de Heere Jezus Christus, reinigt onze
zonden ( alles wat niet uit het geloof is ) die wij doen in het vlees.
Als wij tenminste in gemeenschap met Hem blijven
Onze oude mens zondigt er vrolijk op los gedurende zijn handel en wandel in deze oude
schepping dus hebben wij De Hogepriester hard nodig.
De geloofsbeproevingen en het feit dat er een heel Loon voor ons klaarligt, staan hier los van.
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn.
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven,
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo dan, wij kennen van nu aan
niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans
kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 17 Zo dan, indien iemand in Christus is
( indien iemand is wedergeboren en dus deel van Zijn Lichaam ), die is een nieuw schepsel;
het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. ( nieuwe schepping )
2 korinthe 5
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf,( de
oude schepping is verderfelijk; is tijdelijk en zal dus verdwijnen ) dat in de wereld is door de
begeerlijkheid. 2 petrus 1
9 Een iegelijk, die uit God geboren is ( iedereen die de Goddelijke natuur in Christus heeft ),
die doet de zonde (= ongeloof) niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij (het Goddelijke
Leven in de gelovige) kan niet zondigen, (want dat Leven is uit God geboren. maar zijn
menselijke natuur in Adam, kan nog steeds zondigen) 1 johannes 3
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(6 Want indien wij zeggen, dat wij niet meer zondigen, dan liegen wij, en de waarheid is in
ons niet 1 johannes.1 )
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt ( wedergeboorte ), daar gij dood waart door de
misdaden en de zonden; 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt (oude mens, oude schepping ),
naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu
werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses,
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns (
oude mens, oude schlepping ), gelijk ook de anderen; 4 Maar God, Die rijk is in
Barmhartigheid door Zijn grote Liefde ( dienstbaarheid ), waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden ( oude mens, oude schepping ), heeft ons
levend gemaakt met Christus; (wedergeboorte) (uit genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft
ons mede opgewekt, ( wedergeboorte; Eerstelingen van de nieuwe schlepping in Christus )
en heeft ons mede gezet in den hemel in (tesamen met) Christus Jezus; efeze 2

:12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en
een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit
hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
klein en groot = zonder aanzien en positive of met aanzien en positie = iedereen
Als er hier een grote witte Troon gezien wordt waarop God is gezeten, dan is het tóch de
Heere Jezus Christus. Christus is God en als er al iemand in een visioen op een Troon gezien
wordt, kán het alleen maar Christus zijn. God kán immers niet gezien worden.
Van Christus leren wij: ‘Hij is het Beeld Gods. Het afschijnsel van Gods Heerlijkheid’.
13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder
Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en
onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus Christus; 15 Welke te Zijner tijd
vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;
16 Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken
geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
1 timotheus 6
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 2 Welken Hij gesteld
heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner Heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld
Zijner Zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de
reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter
hand der Majesteit in de hoogste hemelen; hebreeën 1
staande voor God = opgestaan
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21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon
levend, Die Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den
Zoon gegeven; 23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet
eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn
Woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt
niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en
die ze gehoord hebben, zullen leven. 26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven,
alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven; 27 En heeft Hem
macht (Exousia = recht, en volmacht ) gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des
mensen Zoon is. 28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in
de graven zijn, Zijn stem zullen horen; 29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben,
tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der
verdoemenis. johannes 5
De Vader heeft de Zoon macht gegeven ‘gericht te houden’= te oordelen, omdat Hij de Zoon
des Mensen is. Hij is de Zoon van Adam en Hem is nou eenmaal het oordeel gegeven over
de gehele aarde, zo staat al in Genesis 1
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! genesis 1
15 Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand. 16 En indien Ik ook oordeel,
Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden
heeft. 17 En er is ook in uw wet geschreven, dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is.
18 Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van
Mij. Johannes 8
De Zoon heeft het Leven in Zichzelf en geeft het aan wie Hij wil maar de Zoon heeft ook
macht om gericht te houden. Hij geeft óf Leven óf veroordeelt want er zijn twee
mogelijkheden. Men is geschreven in het Boek des Levens en heeft dus leven óf men is niet
gevonden in het Boek des Levens en wordt dus in de poel des vuurs geworpen.
15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
16 Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen,
en te houden Zijn geboden ( al wat Hij aangeboden heeft ), en Zijn inzettingen, en Zijn
rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land,
waar gij naar toe gaat, om dat te erven. deuteronomium 30
‘de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend’
De boeken werden geopend. Dat zijn er dus minstens twee.
En een ander boek werd geopend, dan zijn het er minstens drie.
De doden werden geoordeeld uit wat in de minstens drie boeken geschreven was.
Welke Boeken zijn dat ? In de eerste plaats de Bijbel, Zijn Woord, Zelf want de Heere Jezus
zei tot Zijn tijdgenoten:’Jullie vertrouwen op Mozes, jullie beroemen je in Mozes, maar vergis
je niet: Mozes zal je oordelen.’ Als het diezelfde Mozes is waarop de Joden vertrouwden, dan
is het dus de Wet. Wie onder de Wet gezondigd heeft, zal door de Wet veroordeeld worden.
En wie zonder de Wet gezondigd heeft zal zonder de Wet veroordeeld worden.
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44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet
zoekt? 45 Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op
welken gij gehoopt hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven;
want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn
woorden geloven? Johannes 5
47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet;
want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.
48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het Woord,
dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage. Johannes 12
12 Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan;
en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;
romeinen 2
10 Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden
aan alle. jakobus 2
2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is
de gehele wet te doen. 4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt
worden; gij zijt van de genade vervallen. galaten 5
Het andere boek is ‘het Boek des Levens’. Het gaat er om of men er in staat of niet.
Degenen die geloven in de Heere Jezus Christus, de Opgestane Zoon van God, staan in het
Boek des Levens en zullen eeuwig leven ontvangen.
Over Boek nummer drie staat: ‘ze werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven
was, naar hun werken’. Die werken moeten in een ander boek geschreven zijn dan het Boek
des Levens, want dat Boek gaat over geloof. Ook in de Bijbel staan geen werken.
Dus blijft het derde boek uit de reeks over; dat is het Boek der werken.
‘en een ander boek werd geopend, dat des levens is’
De term ‘Boek des Levens’ komt zeven keer voor in Openbaring.
Zeven staat voor Volheid, Volmaaktheid. Zeven spreekt over al het werk wat de Heere
begonnen is, en wat de Heere zal voleindigen in deze wereld van de 7 dagen.
In principe staat ieders naam in het Boek des Levens
Alleen gelovigen in Christus zullen in het Boek des Levens blijven staan,
Alle ongelovigen zullen door God Zelf uit het Boek des Levens worden geschrapt.
29 Laat hen uitgedelgd worden uit het Boek des levens, en met de rechtvaardigen niet
aangeschreven worden. psalm 69
5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins
uitdoen uit het Boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn
engelen. openbaring 3
‘en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun
werken’
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De ‘werken’ die hier genoemd worden, zijn niet de eigen, dode, wettische werken maar de
‘werken des geloofs’, de ‘goede werken’.
Dat zijn de werken die de Geest door en in en via ons heeft mogen volbrengen.
Dat zijn de werken die wij de Geest, Die in ons woont, hebben laten doen.
Dat zijn de werken die wij als dienstknecht voor de Heere hebben mogen doen.
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de
wet des geloofs. 28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt,
zonder de werken der wet. romeinen 3
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven
Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den
levenden God te dienen? hebreeën 9
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft,
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; filippenzen 1
14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij
heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken? 15 Indien er nu een broeder of zuster
naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; 16 En iemand van u tot
hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt
hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? 17 Alzo ook
het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood. 18 Maar, zal iemand
zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal
u uit mijn werken mijn geloof tonen. 19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de
duivelen geloven het ook, en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat
het geloof zonder de werken dood is? 21 Abraham, onze vader, is hij niet uit
de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?
22 Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt
is geweest uit de werken? 23 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham
geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God
genaamd geweest. 24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd
wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? 25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit
de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een
anderen weg uitgelaten? 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook
het geloof zonder de werken dood. jakobus 2
De Gemeente, Zijn Lichaam; alle gelovigen van ná de Opstanding van de Heere Jezus
Christus, worden beoordeeld voor de Rechterstoel van Christus. Naar de mate waarin de
Heere Zijn Werk heeft kunnen volbrengen zal Loon ( Kroon, Heerlijkheid, Erfenis,
Zoonschap ) uitgekeerd worden.
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij
zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. romeinen 14
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij
goed, hetzij kwaad. 2 korinthe 5
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13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
1 korinthe 3 ( de dode werken zullen verbranden, de Vruchtbare Werken zullen zichtbaar
worden )
De Gemeente, Zijn Lichaam, is het verkregen Loon van de Heere Jezus Christus, na Zijn
Volbrachte Werk voor God de Vader. (zie ook Jesaja 40:10 en Jesaja 62:11 )
De Gemeente, Zijn Lichaam, zal betrokken zijn bij het oordelen en vergelden van de werken
van Israël en de overige volkeren, bij Wederkomst van de Heere Jezus Christus.
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk
zijn werk zal zijn. openbaring 22
1 Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal
in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 timotheus 4
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld
geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 3 Weet gij niet, dat wij de
engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan? 1 korinthe 6

:13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in
hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
Iedereen, klein en groot, uit de zee en uit de hel.
De dood en de hel en de zee zijn synoniemen.
In deze zin staat twee keer hetzelfde
Een ander woord voor dood of hel is ‘afgrond’. Afgrond is volstrekt synoniem met zee.
Dat kun je al vinden in Genesis 1:2. De afgrond staat daar vol water want de zee is een
afgrond. De grond is er af; er is helemaal geen grond. Het is een diepte en eigenlijk betekent
het woord dat er helemaal geen bodem onder zit. In ieder geval geen bodem met enig
praktisch nut. Afgrond, zee, de wateren, de diepte, zijn allemaal synonieme begrippen en zijn
een uitbeelding van het dodenrijk (Grieks; hades). In het Hebreeuws heet dat sheool.
Het Nederlandse ‘hel’ is daar nog in te herkennen. In de twee zinnen staat derhalve hetzelfde.
Wie gewend is aan de Bijbel weet dat dezelfde Waarheid steeds herhaald wordt.
Dood is een abstract begrip. Iemand die gestorven is, is dood, dan is hij er niet meer.
‘Hel’ is in de praktijk een plaatsaanduiding. Het is de vertaling van het Griekse Hades
en wordt normaal, als het niet in de Bijbel staat, maar in de Griekse literatuur, met
‘onderwereld’ vertaald. Daar zijn de doden; in de hel, in het dodenrijk.
Afgrond, hades en hel is ‘dat wat beneden is’.
dodenrijk = afgrond = hel = hades = sheool = onderwereld
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Velen denken dat de hel de plaats is van het oordeel. Iemand die goed heeft opgepast, gaat
naar de Hemel en iemand die het slecht heeft gedaan, gaat naar de hel.
Dat is echter helemaal niet Bijbels. Het is Grieks.
De Griekse mythologie leert dat de overleden mens naar Hades gaat.
Als hij goed heeft opgepast, gaat hij naar de rechterkant in het dodenrijk.
Als hij slecht heeft opgepast, gaat hij naar de linkerkant van het dodenrijk.
Dat onderscheid wordt in de Bijbel ook gemaakt.
In het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus.
De arme Lazarus kwam in de schoot Abrahams, maar het was wel degelijk ‘hel’, dat wil
zeggen het dodenrijk. Hij had het er zelfs goed. Die rijke man kwam in een plaats van
pijniging terecht. Er is in elk geval onderscheid. Er wordt zelfs voorgesteld dat die twee
verschillende gebieden, allebei in Hades, in de hel, voor elkaar onbereikbaar zijn.
Er is een kloof tussen.
19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende
allen dag vrolijk en prachtig. 20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag
voor zijn poort vol zweren; 21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de
tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot
van Abraham. 23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen
ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het
uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze
vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en
Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die
van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons
overkomen. lukas 16
Het ziet er niet letterlijk zo uit in het dodenrijk. Daar zijn geesten. Het is de Bijbelse
voorstelling van deze dingen. De hel is de plaats waar de doden in het algemeen heen gaan,
maar het is niet de plaats van het eeuwig oordeel. Dat komt pas later. Het is een soort
wachtkamer. Het woord hel is een Nederlands woord en betekent ‘een lage plaats’.
Eigenlijk betekent het een geheime plaats. Een plaats van verberging.
Je komt het woord nog steeds tegen. De kelder, hel, de lage plaats. Het zit bijvoorbeeld in
‘helling’, de route naar beneden. Dat is wat hel is. Daar zijn de doden.
Naar Bijbelse maatstaven bevinden de oudtestamentische gelovigen zich in de hel. In Hades
namelijk, een voor velen een afschrikwekkend woord door het verkeerde gebruik van de
term. Daarom vertaalt men Hades vaak anders, bijvoorbeeld als ‘dodenrijk’.
Dat is eigenlijk een betere term.
Het is neutraler, maar het woord ‘hel’zou dat net zo moeten zijn.
‘En de zee gaf de doden, die in haar waren’
Door deze zin lijkt het net alsof degenen die een zeemansgraf hebben gekregen of in zee
verdronken zijn, naar een andere plaats zouden gaan. Dat is onjuist want wie op zee sterft en
daar een zeemansgraf krijgt of in de zee verdrinkt, gaat net zo goed naar dood en hel.
Een bergplaats is hel, ‘sheool’ in het Hebreeuws, ‘hades’ in het Grieks en ‘dodenrijk’ in de
Statenvertaling.
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-1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods
zweefde op de wateren. genesis 1
De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. In het Hebreeuws staat hier; de
aarde was woest en ledig en duisternis vanwege de verschijning of aangezicht van de
afgrond. Waarom zou de Grote Schepper, onze God voor Wie niets onmogelijk is, een aarde
scheppen die woest is ? Waarom zou Hij ledigheid en duisternis maken ? Zou Hij niet veel
eerder een lieflijke, perfecte aarde ipv een woeste, ledige aarde neerzetten ? Dit klinkt toch
behoorlijk onlogisch? En wat te denken van de slang? Zou God deze slang Zélf in de hof
plaatsen ? Wie schept er nu een duivel? Het is logischer dat deze ‘slang’ reeds aanwezig was.
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt
had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van
allen boom dezes hofs? genesis 3
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas. openbaring 20
We kunnen dit gaan begrijpen als we 2 Petrus 3 lezen. Daarin staat namelijk dat er al eerder
een Schepping geweest is. Dat de huidige Schepping niet de eerste is. In 2 Petrus 3 wordt
gesproken over ‘een wereld van overlang’. En deze wereld van overlang, deze wereld van
eertijds, is geoordeeld geworden door water. Vandaar dat Gods Geest over de wateren
zweefde. Dit oordeel is gebeurd tussen Genesis1:1 en Genesis 1:2. Vandaar dat de aarde
woest en ledig was. En er duisternis was vanwege de afgrond. (Satan).
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten
verderve gaan openbaring 17
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen van overlang
geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde,
vergaan is. 7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een
schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving
der goddeloze mensen. 2 petrus 3
Vele predikers willen ons doen geloven dat hier de ‘zondvloed ten tijde van Noach’ mee
bedoeld wordt. Dat is echter onjuist want Petrus zegt dat Hemelen en de aarde vergaan zijn
door een grote vloed. Ten tijde van Noach was er een zeer grote overstroming. Noach en zijn
mensen kwamen niet op een nieuwe aarde terecht maar op dezelfde maar dan opgedroogde
aarde. Bij Noach is noch de mensheid, noch de Hemel en de aarde vergaan….Ook de vertalers
hebben steken laten vallen; Het Griekse woord voor grondlegging, danwel fundering, is het
woord:’ themelio’. Het Griekse woord voor nederwerping, is: ‘katabole’. Iets wat met kracht
wordt nedergeworpen. Maar steevast vertaalt men het Griekse woord ‘katabole’met
grondlegging, fundering. Maar katabole betekent geen grondlegging of fundering, maar
terneder werping. Die nederwerping is de (voorlopige) veroordeling van de wereld door
water. Bij de vertalers is blijkbaar onbekend wat ‘de nederwerping der wereld’ zou kunnen
zijn. Petrus vertelt dat het definitieve oordeel van déze wereld door vuur zal gebeuren.
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Bovenstaand zijn de belangrijkste punten van de ‘restitutieleer’.
Restitutie betekent herstel, terugbetaling, teruggave of vergoeding.
Het komt er dus in het kort op neer dat de vorige schepping van overlang, door een oordeel is
vernietigd door water en dat God de Schepper daarna deze Schepping in 7 dagen is gaan
restitueren = herstellen, teruggeven.
De zondeval van Satan ( = een ‘gevallen’ engel ) en het daaropvolgende oordeel van God
vond plaats tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2.

:14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
De plaats van het eeuwig oordeel heet niet hel maar poel des vuurs.
In vers 6 staat;’Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen
met Hem als koningen heersen duizend jaren’.
De martelaren uit de grote Verdrukking komen terug in hun oorspronkelijke aardse lichaam
om hun aardse leven verder voort te zetten. Zij komen nooit in de tweede dood.
Dood en hel hebben invloed op alles wat leeft. In de Bijbel wordt het genoemd; ‘de werking
van het verderf’ of ‘de macht der duisternis’. De strijd om het bestaan is in de praktijk een
strijd tegen de dood. Het is een strijd die de mens in deze wereld op voorhand verliest.
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de
erve der heiligen in het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en
overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; kolossenzen 1
7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van
den hemel met de engelen Zijner kracht; 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen,
die God niet kennen ( kennen= bekennen= geloven ), en over degenen, die het Evangelie van
onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Dewelken zullen tot straf lijden het
eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,
10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar
te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in
dien dag. 2 thessalonicenzen 1
‘Dood en hel werden geworpen in de poel des vuurs’
Dit betekent dat dood en hel zullen verdwijnen want al wat in het vuur geworpen wordt,
verdwijnt. Dit betekent ook dat daarna niemand meer kan sterven, want men kan niet meer
in de dood of in het dodenrijk verdwijnen. Dat is op de Jongste dag.
Als alle ongelovigen van de aarde zijn geworpen in de ‘poel des vuurs’.
25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn Voeten zal gelegd
hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27 Want Hij heeft alle
dingen Zijn Voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen
zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in
allen. 1 korinthe 15
22

:15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen
in den poel des vuurs.
Vanuit het dodenrijk zal men op de Jongste Dag opstaan om geoordeeld te worden.
Degenen die niet gevonden worden in het Boek des Levens zijn veroordeeld. Zij zijn
schuldig, omdat zij niet geloofd hebben in de eniggeboren Zoon van God. Zij worden niet
alleen geoordeeld vanwege hun ongeloof, maar ook op grond van hun werken. Dat bepaalt
hun strafmaat als zij in ‘den poel des vuurs’ geworpen worden. Over hoe lang die pijniging
(dat woord wordt gebruikt in vers 10) duurt, zegt de Bijbel niks.
Degenen die wél in het Boek des Levens genoteerd staan, komen op een nieuwe aarde.
Met één uitzondering en dat zijn wij, de Gemeente, Zijn Lichaam, omdat wij eerstelingen zijn
van het Nieuwe Verbond.
Eerstelingen van de Nieuwe Schepping en daarom bestemd voor de Hemel.
24 Maar Gij, o God! zult die doen nederdalen in den put des verderfs; de mannen des bloeds
en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen; Ik, daarentegen, zal op U vertrouwen.
psalm 55
Het eerste vers van hoofdstuk 21, hoort eigenlijk nog bij hoofdstuk 20.

hoofdstuk 21

: 1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
Dit is de beschrijving van ‘de Jongste Dag’; de laatste dag in de heilsgeschiedenis.
De dag waarop Hemel en aarde, deze oude schepping, voorbij zullen gaan.
23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder ( Lazarus ) zal wederopstaan.
24 Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage.
( de algemene regel is dat de mens pas opgewekt zal worden ten laatsten dage. En Martha wist
dit nog niet, maar er zijn uitzonderingen op deze algemene regel; nl. de Gemeente )
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven; 26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der
eeuwigheid. Gelooft gij dat? johannes 11
de laatste dagen = zijn begonnen vanaf de Opstanding van Christus Jezus.
ten laatsten dage = de laatste dag van de Oude Schepping = op de Jongste Dag
Bij de verschijning voor de Grote Witte Troon
De Heere schept nieuwe Hemelen en een nieuwe aarde.
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn
aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.
jesaja 66
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In de praktijk gaat het om twee Hemelen; de Hemel van de sterren en de Hemel van de
vogels. Het zijn de twee geschapen Hemelen.
De Hemel der Hemelen vergaat niet. Dat is een andere wereld, een geestelijke wereld.
Het gaat om het verdwijnen van deze oude schepping, bestaande uit de beide Hemelen en die
ene aarde. Ze zullen vervangen worden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
26 Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen;
27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden;
Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn.
psalm 102
Er zijn in de Bijbel drie hemelen.
de eerste is vanaf de wolken tot aan het aardoppervlak ( waar ook de vogels vliegen );
wordt ook wel atmosfeer genoemd; de laag om de aarde met zuurstof waarin ook wij
mensen wonen.
de tweede is boven de wolken; het uitspansel
is dus wat wij het ‘heelal’ noemen. buiten de dampkring; zonder zuurstof waarin de planeten
en sterren staan.
de derde is de 'verblijfplaats' van God.( de Hemel der Hemelen ; het Paradijs )
27 Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen
zouden U niet begrijpen, hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb! 1 koningen 8
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik
niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is
geweest tot in den derden hemel; ( de Hemel der Hemelen )3 En ik ken een zodanig mens
(of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),
4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden,
die het een mens niet geoorloofd is te spreken.
2 korinthe 12
3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking
onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der
Majesteit in de hoogste hemelen; ( de Hemel der Hemelen ) hebreeën 1
De belangstelling zal niet meer uit gaan naar wat geweest is.
Wat geweest is, is voorbij.
18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet.
19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik
zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.jesaja 43
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet
meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. jesaja 65
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10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met
een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de
werken, die daarin zijn, zullen verbranden. 12 Verwachtende en haastende tot de toekomst
van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de
elementen brandende zullen versmelten. 13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.petrus 3
Het tijdstip, van het verschijnen van die nieuwe Hemel en Aarde, is ons niet bekend.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan. 36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der
hemelen, dan Mijn Vader alleen. mattheus 24
Amen.
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Hoofdstuk 21
: 1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
zie einde hoofdstuk 20
: 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
‘de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem’
in het vorige hoofdstuk werd gesproken over ‘geliefde stad’
Op dít moment is Jeruzalem echter verre van ‘heilig en geliefd’.
Momenteel vertegenwoordigt zij het Joodse Volk levend onder het Oude Verbond.
Zij heeft de Messias nog niet erkend, bekend en herkend.
8 Cheth. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd, daarom is zij als een afgezonderde vrouw
geworden; allen, die haar eerden, achten haar onwaard, dewijl zij haar naaktheid gezien
hebben; zij zucht ook, en zij is achterwaarts gekeerd. klaagliederen 1
16 O Heere! naar al Uw gerechtigheden, laat toch Uw toorn en Uw grimmigheid afgekeerd
worden van Uw stad Jeruzalem, Uw heiligen berg; want om onzer zonden wil en om onzer
vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en Uw volk tot versmaadheid bij allen, die rondom
ons zijn. daniël 9
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult
zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in
den Naam des Heeren! lukas 13
In dit visioen ziet Johannes het ‘Nieuwe Jeruzalem’ neerdalen.
Het komt van God uit de Hemel, staat er bij.
Het is een beeld van het Koninkrijk dat zich vanuit de Hemel uitbreidt over de aarde.
Sinds de Opstanding van de Heere Jezus Christus bestaat dat Nieuwe Jeruzalem;
het is het Hemels Koninkrijk waarvan de Heere Jezus Christus Koning is.
De Heere is momenteel Hogepriester en tevens Koning van een Hemels Volk in een
Hemels Koninkrijk. Beide functies behoren tot de Eerstgeborene.
Dat Hemelse Volk is de Gemeente, Zijn Lichaam, het Israël Gods.
Het is nu nog een verborgen Koninkrijk maar straks bij Zijn Openbaring is het zichtbaar
op aarde.Vanaf de Opname van de Gemeente daalt het neder en dan wordt het Koninkrijk van
Christus ook op aarde gevestigd. Het is volledig nedergedaald als de duizend jaren aanbreken.
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een
nieuw schepsel. 16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn
vrede en barmhartigheid, en (= namelijk ) over het Israël Gods.( de Gemeente ) galaten 6
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Het Nieuwe Jeruzalem staat voor het Nieuwe Verbond, het Vredes Verbond, een Eeuwig
Verbond met het Volk Israël. Jeruzalem zal het middelpunt en residentie zijn van het
Messiaanse Koninkrijk vandaar dat Jeruzalem een beeld is van het gehele Koninkrijk.
Het nederdalende Nieuwe Jeruzalem is gelijk aan het beeld van ‘De Steen’ uit Daniël 2,
zonder handen afgehouwen, (is hetzelfde als; komt van God )
Die uiteindelijk de gehele aarde vult. ( Daniël 2: 44)
In Hebreeën 12 wordt het Koninkrijk ook genoemd ‘de stad des levenden Gods,
het Hemels Jeruzalem’. Galaten 4 heeft het over Jeruzalem dat Boven is.
18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg,( Wij zijn niet tot het tastelijke Sion
gekomen, maar tot Zijn ontastelijk Koninkrijk; het Hemelse Koninkrijk. Dat Sion =
Jeruzalem zal tastelijk worden in de toekomst, in de dagen van de Wederkomst van Christus)
en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, 19 En tot het geklank der
bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer
zou gedaan worden. 20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook
een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.
21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion (Jeruzalem ), en de stad des levenden Gods,
tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte
rechtvaardigen; 24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der
besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. 25 Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet
verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde
Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren,
Die van de hemelen is; 26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd,
zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.
27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke
gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast
houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en
godvruchtigheid. hebreeën 12
25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat
nu is, en dienstbaar is ( onder de Wet )met haar kinderen. 26 Maar Jeruzalem, dat Boven is,
dat is vrij ( Nieuwe Verbond der Genade ), hetwelk is ons aller moeder (= moederland ). Wij
zijn burgers van dit Jeruzalem want ons burgerschap is in de Hemel.galaten 4
Jeruzalem is de aanduiding van het Koninkrijk van Christus. Wij leven daar nu al in.
Het Jeruzalem dat straks zal zijn, is nu Boven. Het is het Koninkrijk van Christus onder het
Nieuwe Verbond. Dat is al aangebroken, maar nog niet zichtbaar hier op aarde.
Omdat wij een burgerschap hebben in de Hemel leven wij al onder dat Nieuwe Verbond.
Wij zijn eerstelingen van die Nieuwe Schepping; wij zijn nieuwe schepselen in Christus.
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: 1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
: 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
Als we de eerste twee verzen van dit hoofdstuk achter elkaar lezen, is het alsof er een
kant-en-klaar nieuw Jeruzalem vanuit de Hemel op de nieuwe aarde wordt gezet.
Dat is niet het geval. Het gaat in het tweede vers niet over de nieuwe aarde.
Vers twee behoort eigenlijk het eerste vers van hoofdstuk 21 te zijn.
12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet
meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad
Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt,
en ook Mijn nieuwen Naam. openbaring 3
Het oude, aardse Jeruzalem van hedentendage, dat nog leeft onder het oude Verbond der Wet,
zal eerst volledig verdwijnen alvorens het Nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, de geliefde stad,
onder het Nieuwe Verbond, zal verschijnen. Er zou immers geen zuurdesem achterblijven !
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis
van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun
vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te
voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de
HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal,
spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven;
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. ( zie vers 3 ) jeremia 31
Een beeld hiervan is het feit dat ook David de vesting ‘Jebus’ ( = vertrappen, vertreden )
veroverde en daarna de naam veranderde in ‘Jeruzalem’ (=stad van vrede ).
Jeruzalem was de residentie van Koning David onder het Oude Verbond en zal straks,
opnieuw gebouwd, de residentie zijn van de Heere Jezus Christus.
3 Ook kwamen alle oudsten in Israël tot den koning naar Hebron, en David maakte een
verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David ten
koning over Israël, naar het woord des HEEREN, door den dienst van Samuël. 4 En David
toog henen, en gans Israël, naar Jeruzalem, welke is Jebus; want daar waren de Jebusieten,
de inwoners des lands. 5 En de inwoners van Jebus zeiden tot David: Gij zult hier niet
inkomen. David dan nog won den burg Sion, welke is de stad Davids. 6 Want David zeide: Al
wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot een hoofd, en tot een overste worden. Toen beklom
Joab, de zoon van Zeruja, dien het eerst; daarom werd hij tot een hoofd. 7 David nu woonde
op den burg; daarom heet men dien de stad Davids. 1 kronieken 11
36 En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een
oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het
oude niet overeen. 37 En niemand doet nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo zal de
nieuwe wijn de leder zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de leder
zakken zullen verderven. 38 Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe leder zakken doen, en
zij worden beide te zamen behouden. 39 En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond
nieuwen; want hij zegt: De oude is beter. Lukas 5
3

‘toebereid als een bruid, die voor haar Man versierd is’
Het Volk Israël zal straks opnieuw de Bruid zijn van de Man, de Heere Jezus Christus.
De vrouw zal versierd zijn; mooi gemaakt voor haar Man; de wedergeboorte van Israël.
Het Volk Israël wordt vereenzelvigd met de stad Jeruzalem.
10 Ik ( de Heere ) bekleedde u ( Jeruzalem ) ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met
dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde.
11 Ook versierde Ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen, en een keten aan uw
hals. 12 Desgelijks deed Ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw
oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd.13 Zo waart gij versierd met goud en
zilver, en uw kleding was fijn linnen, en zijde, en gestikt werk; gij at meelbloem, en honig, en
olie, en gij waart gans zeer schoon, en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werdt.
14 Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid; want die was
volmaakt door Mijn heerlijkheid, die Ik op u gelegd had, spreekt de Heere HEERE.
15 Maar gij ( Jeruzalem; oftewel het Volk Israël ) hebt vertrouwd op uw schoonheid, en
hebt gehoereerd vanwege uw naam; ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder, die
voorbijging; voor hem was zij.( ontrouw aan haar Man, de Heere maar straks zal zij
opnieuw de versierde, wedergeboren bruid zijn ) ezechiël 16

: 3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en
hun God zijn.
8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen; en
zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in
gerechtigheid. zacharia 8
‘een grote stem uit den hemel’
De Stem van God; het krachtige Woord van God.
‘de Tabernakel Gods’
De Tabernakel Gods, is het Huis waarin God woont.
Dat is in de eerste plaats de Heere Jezus Christus Zélf.
Maar ook wij, de Gemeente, hebben de inwonende Geest van God.
Ook wij zijn een Tempel des Heeren.
De Tabernakel Gods = de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam de Gemeente
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en
Zijn Tabernakel, en die in den hemel wonen.(= de Heere Jezus Christus en de Gemeente)
openbaring 13
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is,
Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 1korinthe 6
De Tabernakel, met daarin de Ark des Verbonds met de stenen Tafelen, is de symbolische
woonplaats van God in de woestijn. Hij is een God Die in het midden van Zijn Volk woont en
met Zijn Volk optrekt naar het Beloofde Land. Als Wolkkolom voor hen uittrekkend.
4

21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den
weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en
nacht. 22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het
aangezicht des volks. exodus 13
‘Ziet, de Tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen’
dit geldt voor allen die geloven. Door geloof krijgt men immers deel aan Zijn Koninkrijk en
daarmee aan het burgerschap Israëls. Ze worden burgers van dit Jeruzalem.
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot
het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; hebreeën 12
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. hebreeën 13
8 Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de
plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen
zou. 9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd
land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeerfgenamen waren
derzelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker
Kunstenaar en Bouwmeester God is. hebreeën 11
‘Ziet, de Tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn
volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn’
‘Zij zullen Mij tot een Volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn’ is een vaste uitdrukking
in het Oude Testament en komt daar een tiental keer voor.
Het is een ‘cryptische omschrijving’ van het Volk Israël onder het Nieuwe Verbond.
Pas na de 70e Jaarweek zal het Joodse Volk weer Zijn Volk Israël zijn.
Pas na de 70e Jaarweek zal de Heere Jezus Christus, de Tabernakel Gods, bij haar wonen.
Pas na de 70e Jaarweek zal het Volk het Paaslam in huis nemen.
45 En Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn.
46 En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd
heb, opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun God. exodus 29
37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in
Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats
wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen. 38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik
zal hun tot een God zijn. 39 En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te
vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen. 40 En Ik zal een eeuwig
verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik
zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij afwijken. 41 En Ik zal Mij over hen
verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dat land planten, met Mijn ganse
hart en met Mijn ganse ziel. 42 Want zo zegt de HEERE: Gelijk als Ik over dit volk gebracht
heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, dat Ik over hen spreke.
jeremia 32
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25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders
gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in
eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.
26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn;
en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van
hen zetten tot in eeuwigheid. 27 En Mijn Tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de
HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in
eeuwigheid. ezechiël 37

: 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw,
noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen’ = slaat terug op ‘Zijn Volk’ = degenen die
deelhebben aan dat ‘Nieuwe Jeruzalem’ = degenen die door geloof wedergeboren zijn en
daardoor leven onder het Nieuwe Verbond.
17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman
zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
openbaring 7
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle
aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen;
want de HEERE heeft het gesproken. jesaja 25
Wij hebben reeds een Trooster Die onze tranen afveegt.
Maar door ongeloof en verwerping van de Opgestane en Verheerlijkte Christus
heeft het Joodse Volk nog steeds niet de Vertroosting van de Trooster ontvangen.
De Trooster verbergt Zich momenteel nog voor het Volk.
Trooster
Troost; Troosten
Noach
Chan

=
=
=
=

Menachem
= mjnm
Nachem, rouw, berouw = mjn
Troost, Vertroostingrust =
jn
Genade
=
nj

1 Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en
ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen Trooster hadden; en aan
de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen Vertrooster.
prediker 4
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u
blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan
ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij
ulieden, en zal in u zijn. 18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. johannes 14
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Door geloof en wedergeboorte gaat men Zijn Koninkrijk binnen en daar wist de Heere de
tranen van de ogen af van degenen die deel hebben aan dat Nieuwe Jeruzalem.
Dat Nieuwe Jeruzalem is nu al Boven dus dat houdt in dat de Heere onze tranen reeds afwist.
Dat houdt in dat er voor ons reeds geen dood meer is. Noch rouw, noch gekrijt, noch moeite.
‘en de dood zal niet meer zijn’
Wij, Zijn Lichaam, de Gemeente, de eerstelingen, in Christus, van de Nieuwe Schepping,
zijn nu reeds verlost van de macht van de dood. De dood heerst niet meer over ons.
Wij zijn met Hem gestorven, begraven en opgewekt. Wij nemen deel aan Zijn Eeuwige
Opstandingsleven. In dat Jeruzalem is geen dood.
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven; 26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in
der eeuwigheid. Gelooft gij dat? johannes 11
14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks
derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het
geweld des doods had, dat is, den duivel; 15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des
doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. hebfreeën 2
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens
wandelen zouden. 5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de
gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner
Opstanding; romeinen 6
‘want de eerste dingen zijn weggegaan’
Wij zijn al in dat Jeruzalem ! Wij leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn al
nieuwe schepselen. Wij zijn in Christus eerstelingen van de Nieuwe Schepping.
Het oude is voorbijgegaan.
18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. 19 Ziet, Ik zal
wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de
woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis. jesaja 43
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,
ziet, het is alles nieuw geworden. 2 korinthe 5
18 Naar Zijn Wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der Waarheid, opdat wij zouden zijn
als eerstelingen Zijner schepselen. jakobus 1
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een
nieuw schepsel. galaten 6

: 5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
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17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,
ziet, het is alles nieuw geworden. 2 korinthe 5
‘Die op den troon zat’
is het Lam, de Heere Jezus Christus; Christus Koning zit vanaf Zijn Opstanding op de Troon
‘Ziet, Ik maak alle dingen nieuw’
Het Oude Verbond is verdwenen en er is nu een Nieuw Verbond.
De oude schepping doet voor de Heere niet meer mee en zal straks ook verdwijnen.
Net zoals de oude mens, de natuurlijke mens in het vlees, niet meer meedoet voor de Heere.
Hij rekent alleen nog maar naar de nieuwe mens in Christus.
In Hem zijn wij eerstelingen van de Nieuwe Schepping.
Voor ons zijn alle dingen reeds nieuw geworden in dat nieuwe Jeruzalem.
30 Daarom zal Ik u richten ( oordelen ), o huis Israëls! een ieder naar zijn wegen, spreekt de
Heere HEERE, keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid
u niet tot een aanstoot worden. 31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij
overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest ( wedergeboorte; leven
onder het Nieuwe Verbond ); want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? 32 Want Ik heb
geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft.
ezechiël 18
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. openbaring 21
‘Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw’
Getrouw en waarachtig is dat wat blijft; dat wat blijvend is.
Waarachtig is waarheid . Zijn Woord is Waarheid. De Heere Jezus Christus is de Waarheid.
In de wereld ontbreekt het aan Waarheid en Rechtvaardigheid.
Daar regeert de leugen en het onrecht. De wereld heeft de Waarheid verworpen.
De mensheid wil zich niet laten oordelen door De Rechtvaardige en Waarachtige Rechter.
4 Dat zij verre. Doch God zij Waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als
geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij
oordeelt. romeinen 3
11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd
Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Openbaring 19
6 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der
heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast
moet geschieden. openbaring 22

: 6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
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17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den
tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. openbaring 16
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw; ’Het is geschied’
Het Koninkrijk van Christus over de Hemelen en de aarde is gevestigd.
De Heere Jezus Christus heerst over de aarde als de laatste en definitieve Adam.
Hij heeft nu Heerschappij over Hemel en aarde.
Zijn Koninkrijk begint in de Hemel ( Koninkrijk der Hemelen) straks als de Satan op aarde
geworpen is, bij Opname der Gemeente, dan zal Zijn Wil geschieden in de Hemel.
Op gelijke wijze zal Zijn Koninkrijk, Zijn Heerschappij, ook op aarde komen; als Satan
allereerst 1.000 jaar geborgen zal zijn om daarna nog even losgelaten te worden om
uiteindelijk voorgoed te verdwijnen. Dan is het geschied.
Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén Hoofd vergaderd.
27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle
dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen
onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de
Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God
zij alles in allen. 1 korinthe 15
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden ( 6e Bedeling ), wederom alles tot een
te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; efeze 1
‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde’
De Heere is niet alleen de Aleph en Thaph = de Eerste en Laatste Hebreeuwse letter.
De Heere is niet alleen de God der Joden maar Hij is ook de God der Heidenen.
Want Hij is tevens de Alfa en de Omega = de Eerste en de Laatste Griekse letter.
De Onzienlijke God, Die Zichzelf openbaart door Zijn gesproken en geschreven Woord .
Die Jehovah en Heere Die wij inmiddels kennen als de Heere Jezus Christus.
Hij Die is, en Die was, en Die komen zal. Hij is het Begin en het Einde. Hij is Alles in allen.
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen. romeinen 11
4 Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginne? Ik, de HEERE,
Die de Eerste ben, en met den Laatsteben Ik Dezelfde. jesaja 41
6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik
ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.jesaja 44
‘Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet’
Water is een beeld van de Geest. Het drinken is de uitbeelding van het ontvangen van de
Heilige Geest; De Geest van Christus. Als wij de Geest ontvangen, zullen wij niet meer
sterven maar eeuwig leven.
Wij drinken nu al van dat Water des Levens en dorsten nooit meer = sterven niet meer.
voor niet = Het is voor wie dat wil, het is uit Genade en vrij.
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1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal,
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. ---17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft,
kome; en die wil, neme het water des levens om niet. openbaring 22
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in
eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een
fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. johannes 4
De eerste dingen zijn weggegaan; oude schepping, Oude Verbond der Wet, de dood
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw; Nieuwe Schepping, Nieuw Verbond der Genade, het Leven
De dood zal niet meer zijn; als je uit God geboren, wedergeboren, bent, neem je deel aan
Zijn Opstandingsleven en dat is Eeuwig Leven.
De dorstige geef ik van het Water des Levens; bij Wedergeboorte ontvangen wij Zijn Geest
en daarmee Eeuwig Leven
8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder
de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. 9 Zij worden dronken van de vettigheid Uws
huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten. 10 Want bij U is de fontein des
levens; in Uw licht zien wij het licht. psalm 36

: 7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
Die overwint is de dorstige die drinkt uit de fontein van het Water des Levens.
Die overwint is degene die is wedergeboren, degene die leeft onder het Nieuwe Verbond.
Als wij in de Overwinning staan, leven wij niet onder de Wet of naar de eerste beginselen
dezer wereld. Dan leven wij onder het Nieuwe Verbond; dan leven wij uit de Genade.
Bij wedergeboorte ontvangt men direct de Heilige Geest en zal Hij hen een God zijn.
Bij wedergeboorte zijn wij een kind van God geworden. De Heere ziet Zijn kinderen graag
opgroeien tot Zonen, zodat zij kunnen delen in Zijn Erfenis.
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden ( onderwijs ) bewaren; en Zijn geboden zijn
niet zwaar.( Zijn Juk is zacht en Zijn Last is licht) 4 Want al wat uit God geboren is, overwint
de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof 5 Wie is
het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 1 johannes 5
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient
den Heere Christus. kolossenzen 3
3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus
Christus uit de doden. 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke
erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.
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5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om
geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo
het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; 7 Opdat de beproeving uws
geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd
wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus
Christus; 1 petrus 1
De nieuwe mens is overwinnaar.
De nieuwe mens overwint door middel van de Wapenrusting Gods, de nieuwe mens overwint
de wereld. Naar gelang de nieuwe mens de Geest Zijn Werk laat doen, ontvangt hij Erfenis.
De Heere heeft een ‘vol Loon’ voor ons klaarliggen. Om dat loon te ontvangen, is het zaak om
in de Leer van Christus te blijven; om in Zijn Licht te wandelen, om in Gemeenschap met
Hem te leven. Naargelang ‘prestatie’ wordt ‘loon’ uitgekeerd, wordt het erfdeel vergeven.
Ieder ontvangt loon naar werken. Naar gelang de Heere Zijn werk in ons heeft mogen werken,
bewerken en uitwerken, zal dat ons Loon/Heerlijkheid/Kroon/Efenis/Zoonschap ( al deze
woorden hebben dezelfde strekking ) zijn. Het is dus niet de bedoeling dat wijzelf zouden
werken voor dit loon. We staan 24 uur per dag in/tot Zijn Dienst.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. romeinen 8
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn
zullen ( hopelijk zijn wij straks, bij Zijn Openbaring, zonen ). Maar wij weten, dat als Hij zal
geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1
johannes 3
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten,
Die roept: Abba, Vader! 7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en
indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. galaten 4

: 8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders,
en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar
brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
Maar degenen die niet willen drinken uit de Fontein van het Water des Levens, zullen branden
in de poel met vuur en sulfer = zwavel. Degenen die de Heere niet aanvaarden en
gehoorzamen, de ongelovigen krijgen geen erfdeel. Hun deel is in den poel; de poel des vuurs.
‘Vreesachtigen’ = bangen
Dit zijn degenen, die vreesden voor de moeilijkheden en opofferingen, die het kruis van
Christus voor hen meebracht; die de smaad van Christus niet wilden dragen, die onwillig en
bevreesd waren om Hem te belijden en aan te nemen. Dit uit angst hun plaats in de wereld te
verliezen. Zij wilden de Heere niet kennen in Zijn Liefde, Goedheid en Genade.
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De ‘vreesachtigen’ hebben gegronde angst, maar dan omdat zij ongelovigen geweest zijn
Net zoals de slaaf in Mattheüs 25 die zijn heer een hard mens noemde en bevreesd geworden
zijnde, het hem toevertrouwde talent in de aarde had begraven. Zijn oordeel is de buitenste
duisternis (= poel des vuurs ) en komt overeen met het oordeel over de vreesachtigen in dit
vers. Een vreselijk lot wacht deze vreesachtigen.
24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij
een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij
niet gestrooid hebt; 25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen
in de aarde; zie, gij hebt het uwe. 26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en
luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik
niet gestrooid heb.27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik,
komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.28 Neemt dan van hem het talent
weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. 29 Want een iegelijk die heeft, dien zal
gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal
genomen worden, ook dat hij heeft. 30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste
duisternis ; daar zal wening zijn en knersing der tanden. mattheus 25
‘gruwelijken’
Gruwel is in het Oude Testament een woord voor afgoderij.
23 Want wederspannigheid ( zich met geweld verzetten tegen ) is een zonde der toverij, en
wederstreven ( tegenstand bieden, zich tegen stellen ) is afgoderij en beeldendienst. Omdat
gij des HEEREN Woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning
zult zijn. 1 samuël 15
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij
door de poorten mogen ingaan in de stad.
15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en
de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
openbaring 22
‘Al den leugenaars’ zijn zij die de leugen liefhebben bóven de Waarheid.
Al degenen die de Heere afgewezen hebben, vanaf het begin van Zijn Schepping, komen
uiteindelijk terecht in de tweede dood, de poel des vuurs.
Er zijn twee mogelijkheden; men komt óf in de poel des vuurs, = de tweede dood óf in het
nieuwe Jeruzalem = het Koninkrijk in de Hemel én op aarde.
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en
ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
romeinen 1
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de
zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en
die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen
hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met
Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de
duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
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6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen
met Hem als koningen heersen duizend jaren. openbaring 20
-12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en
een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen
in de boeken geschreven was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren;
en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk
naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is
de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens,
die werd geworpen in den poel des vuurs. openbaring 20

: 9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest
waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u
tonen de bruid, de vrouw des Lams.
‘Kom herwaarts, ik zal u tonen’
‘Kom hierheen, ik zal u laten zien’, dit impliceert dat niet iedereen dit ziet.
Johannes wordt verzocht naar de engel te komen om de bruid, de vrouw des Lams te gaan
zien. Hij moet dus het Hemelse, het geestelijke, standpunt innemen om de bruid te kunnen
zien. Hij moet het vanuit een ander gezichtspunt, een ander perspectief, bekijken.
Zoals datzelfde ook gebeurde bij het bekijken van het oordeel over Babel, de grote hoer.
Het antichristelijke rijk.
1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide
tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele
wateren; openbaring 17
Diezelfde stem, die de oordelen over de aarde heeft gebracht, laat nu het Koninkrijk zien.
Er is namelijk een verband tussen die oordelen van de grote Verdrukking en dit Nieuwe
Jeruzalem. De grote Verdrukking heeft tot doel dat Koninkrijk op aarde te vestigen.
De nederdaling van het Nieuwe Jeruzalem is een beeld van de nederdaling oftewel uitbreiding
van het Koninkrijk uit de hemel naar de aarde.
‘ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams’
De bruid en de vrouw van het Lam zijn twee verschillende ‘vrouwen’, zijn twee verschillende
zaken. De vrouw van het Lam, de vrouw van Christus, is de Gemeente.
Althans zo wordt de Gemeente genoemd in Efeze 5; de vrouw van de Man.
De Gemeente is nooit de bruid want de Bruidegom is de Heere Jezus Christus en wij zijn
immers zijn Lichaam. Dus de Bruidegom is Christus en de Gemeente.
De Bruid is Israël in de dagen van het nederdalen van Jeruzalem, de openbaring van het
Koninkrijk. Dan is er sprake van de bruiloft. De ‘bruiloft des Lam’ is het duizendjarig rijk.
En daarna volgt de huwelijkse staat, maar dat is de nieuwe aarde en de nieuwe schepping en
dus na de Jongste Dag.
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22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is;
en Hij is de Behouder des lichaams. 24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig
is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. 25 Gij mannen, hebt uw eigen
vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar
heeft overgegeven; 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des
waters door het Woord; 27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente,
die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen
lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 29 Want niemand heeft
ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere
de Gemeente. 30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij
twee zullen tot een vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op
Christus en op de Gemeente. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe
zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. efeze 5
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft
des Lams ( 1.000 jarig Koninkrijk ) is gekomen, en Zijn vrouw ( de bruid = het gelovig
overblijfsel uit Israël ) heeft zichzelve bereid. openbaring 19
Het zal een eeuwig en blijvend huwelijk zijn, in tegenstelling tot de situatie onder het Oude
Verbond. Die was van tijdelijke aard, maar onder het Nieuwe Verbond zal het blijvend zijn.
Dat huwelijk wordt plechtig en uitgebreid bevestigd en dat heet de bruiloft.
Het is de beschrijving van de eerste duizend jaren van het eeuwige Koninkrijk van Christus.
En van de eeuwigheidssituatie, waarbij de Heere en Israël definitief met elkaar verbonden
zullen zijn. Dat is op de nieuwe aarde. Maar het begint met een bruiloft en eindelijk is die
vrouw bereid. Er staat niet dat de bruid zichzelf bereid heeft, maar; Zijn vrouw heeft zichzelf
bereid. De bruid is dezelfde als de ‘huisvrouw der jeugd’ uit Jesaja 54. Die bruid is dus die
vrouw van vroeger, maar dan in een andere omstandigheid; onder het Nieuwe Verbond

:10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de
grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
Inderdaad wordt Johannes nu meegenomen door de engel om, in den geest; geestelijk dus,
het heilige, geliefde Jeruzalem te gaan zien. Vanaf een groten en hogen berg = een beeld van
het Koninkrijk van Christus; het Koninkrijk der Hemelen. Een berg is een koninkrijk. Als het
in verband met de Heere staat, dan is het Zijn Koninkrijk. Er had ook kunnen staan;
‘En hij toonde mij het Koninkrijk van Christus, namelijk de grote stad, het heilige
Jeruzalem,nederdalende vanuit de hemel van God’.

:11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk,
namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.
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Het nederdalende Koninkrijk der Hemelen, het geliefde, heilige nieuwe Jeruzalem, had de
Heerlijkheid Gods. Haar licht was blinkend als doorzichtig kristal.
6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en
rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. openbaring 4
Kristal is doorzichtig en staat voor reiniging en zuivering. Het Licht schijnt er doorheen; alle
vuiligheid is eruit. Het is ontvankelijk voor het Licht.
Blinkend, Lichtgevend, Glanzend, zijn altijd een uitbeelding van Heerlijkheid.
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de Heerlijkheid des HEEREN gaat
over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch
over u zal de HEERE opgaan, en Zijn Heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.
jesaja 60
4 Toen hief zich de Heerlijkheid des HEEREN omhoog van boven den cherub, op den
dorpel van het huis; en het huis werd vervuld met een wolk, en het voorhof was vol van
den glans der heerlijkheid des HEEREN.ezechiël 10
Heerlijkheid is Licht en Licht is Heerlijkheid.
De Heere Jezus Christus is het Licht;
De Heere Jezus Christus is de Heerlijkheid Gods.
In het Licht ziet men de dingen, kent men de dingen en wandelt men in gemeenschap met de
Heere en met elkaar. Licht maakt alles openbaar, laat alles zien.
Licht doet duisternis verdwijnen.
45 En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een Licht, in de
wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.
johannes 12
8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als
kinderen des lichts. 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid,
en waarheid), 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze
ook veeleer. 12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat
openbaar maakt, is licht. efeze 5
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap
met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 johannes 1
‘En zij had de Heerlijkheid Gods’
zij = het nieuwe Jeruzalem = het Koninkrijk van Christus.
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Als Loon voor Zijn dienstbaarheid, gehoorzaamheid en lijdzaamheid,
passie, gedrevenheid en volledige overgave,
als Loon voor Zijn volbrachte Werk; als Loon voor het vervullen van de Schriften,
als Loon voor Zijn vertrouwen op en Zijn geloof in God de Vader en Zijn Woord,
heeft God de Heere Jezus Christus opgewekt uit de dood.
Heeft God Hem gesteld tot de Eerstgeborene uit de doden.
Heeft God Hem gesteld tot de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping.
Heeft God Hem een Naam gegeven hoog boven alle namen.
Heeft God Hem aangesteld als Erfgenaam van alles.
Heeft God Hem uitermate verhoogd en
gezet aan de rechterhand in de Hoogste Hemelen.
Heeft God Hem al het oordeel gegeven.
Heeft God Hem met Eer en Heerlijkheid gekroond
en alle dingen aan Hem onderworpen.
Heeft God Hem alle macht gegeven, zowel in de Hemel als op de aarde.
Door Zijn dood en Opstanding heeft de Heere Jezus Christus
een einde gemaakt aan de ‘oude wereld’ en daarmee Zijn Naam gezuiverd,
Zijn verloren Heerlijkheid weer teruggehaald.
En daarmee de overwinning behaald op Satan. De overwinning op de dood.
Met de dood van de Schepper is Zijn gehele Schepping dood.
Door Zijn Wederopstanding en ons geloof in Hem, zijn wij in Hem geheel nieuwe schepselen
geworden. De Heere Jezus Christus is de ‘Eerstgeborene’ uit de doden.
De ‘Eerstgeborene’ van de ‘Nieuwe Schepping’.
Daarmee heeft Hij tevens het ‘Eerstgeboorterecht’ en daardoor recht op de Erfenis.
God de Vader heeft Hem aangesteld als Erfgenaam van alles.
1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 2 Gelijkerwijs Gij
Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het
eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen
God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb
voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen;
5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de Heerlijkheid, die Ik bij U had,
eer de wereld was. ( Déze Heerlijkheid Gods, komt symbolisch, overdrachtelijk, in de vorm
van het Nieuwe Jeruzalem uit de Hemel neerdalen. Deze Heerlijkheid is in Handen van de
Heere Jezus Christus gekomen na Zijn volbrachte Werk ) 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den
mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve
gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. johannes 17
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt
Gij hem gekroond, en ( namelijk ) Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij
nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
9 Maar wij zien Jezus ( Christus ) met Heerlijkheid en Eer gekroond hebreeën 2
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9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke
boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus ( Christus ) zich zou buigen alle
knie dergenen, die in den Hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden, ( = het Nieuwe Jeruzalem; de Heerlijkheid Gods )dat Jezus
Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. filippenzen 2
In dit visioen wordt de stad, het Koninkrijk, gekenmerkt door Licht.
Alle materialen die genoemd worden ter beschrijving van de stad, zijn lichtdoorlatend.
Dat betekent, dat er niets is dat het licht tegenhoudt. Alle dingen absorberen het Licht.
Dus is er ook geen schaduw, geen duisternis.
‘haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk’
haar = het Nieuwe Jeruzalem, het Koninkrijk der Hemelen, de Heerlijkheid van God.
allerkostelijksten steen = dat is een edelsteen.
Als een steen geen licht doorlaat is het grind of een rotsblok maar zodra er licht doorgaat heet
het een edelsteen. Een stad wordt van stenen gebouwd, maar het Nieuwe Jeruzalem is een
edele stad en dus wordt deze stad van edelstenen gebouwd.
‘namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal’
Kristal komt ongeveer overeen met glas. Het is een heldere, lichtdoorlatende en dus zeer
kostbare steen. De hele stad is daarmee gebouwd.
2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een Troon gezet in den Hemel, en er zat
Een op den Troon. 3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en (namelijk)
Sardius gelijk; en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen
Smaragd gelijk. openbaring 4
Jaspis is naar alle waarschijnlijkheid Sardius = de robijn.
In het Oude Testament komt die namelijk ook voor, maar is dan niet altijd vertaald met robijn.
Dit is de steen die in het Hebreeuws ‘odem’ heet.
Dat is hetzelfde als ‘adam’ en ‘edom’ en betekent: rood.
Rode edelstenen hebben van oudsher de voorkeur.
Rood is de kleur van kracht, macht en daarmee ook van koningschap.
Rood is een uitbreidende op je afkomende kleur.
Daarom staat deze kleur voor ‘macht en kracht’.
Het nieuwe Jeruzalem is als Jaspis dus rood.
Dat is een beeld van de kracht en macht van God. Het is de kleur van de Zoon van Adam.
De Zoon van Edom, de zoon van Odem, de Zoon van het rode.
De stad als zodanig was rood, maar blinkend en lichtdoorlatend.
Odem = Rood = Adam.
Rood en edel = De Adelijke en Laatste Adam.
‘blinkende gelijk kristal’
Kristal is geheel lichtdoorlatend, doorzichtig.
Het licht wordt in kristal niet gebroken.
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Jaspis = hpvy = Je Shapha
= Hij zal Rechtspreken; Oordelen; Richten
= mymvh = Ha Shamaijim = beide Hemelen
= hmvn = Neshamah
= medeweten met God
= De Uitbeelding van de Zoon van God, de Hemelse Heere
Sardius = mda = Odem = Rood; Roodachtig; Rode Gloed; Goddelijke Vuurgloed
= Het 6e Steen als Fundament van de Tempel.
6; Spreekt over de mens, die weliswaar op de 6e dag geschapen werd
Maar spreekt uiteraard en in bijzonderheid over de Zoon des mensen.
= De Uitbeelding van de Kostelijke en Volmaakte Zoon des Mensen,
Die God is.
Beide Stenen spreken over de Verhoogde en Verheerlijkte Heere Jezus Christus.
Het is helaas niet bekend hoe de stenen er exact uitzien en wat de precieze namen zijn.
De naamgeving van de stenen is namelijk enorm verwarrend, ook in het Nederlands.
Stenen worden naar hun chemische samenstelling genoemd, maar ook naar hun kleuren, met
als gevolg dat stenen van volstrekt dezelfde samenstelling, maar volkomen verschillende
kleur, toch dezelfde naam dragen. En andersom: stenen van totaal verschillende
samenstelling, die wel dezelfde kleur hebben, dragen dikwijls weer dezelfde naam.
Als je bijvoorbeeld bij sardonyx vraagt: wat is dit voor een steen? Dan is de kans groot dat je
minstens drie verschillende antwoorden krijgt. In het Nederlands al en daarna zitten we nog
met het probleem dat deze Nederlandse namen in de nieuwere vertalingen weer andere namen
zijn. Men weet het niet. Bovendien is het de vertaling van het Grieks en van die Griekse
namen voor stenen hebben we geen idee welke het zijn. Hetzelfde geldt voor het Oude
Testament. Van de daar genoemde reeksen van stenen weten wij het ook niet.

:12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf
engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der
kinderen Israëls.
‘ En zij had een groten en hogen muur’
Er moet aan één voorwaarde voldaan worden om binnen te gaan in de stad; het Koninkrijk
van de Heere Jezus Christus. Die voorwaarde is ‘geloof’. Op grond van geloof alleen mag je
binnen in het Koninkrijk Gods en heb je deel aan Zijn Opstandingsleven, heb je deel aan de
Heerlijkheid Gods. De muur is groot en hoog voor degenen die hun oude leven niet willen
afleggen; de barrière is hoog en groot voor degenen die zich niet willen onderwerpen aan de
Koning van het Nieuwe Jeruzalem. Er is een grote, hoge muur voor alle ongelovigen.
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere
Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade,
in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. romeinen 5
38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel
heeft in hem geen behagen.hebreeën 10
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26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. galaten 3
‘en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven,
welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls’
Bij de poorten staan twaalf engelen, twaalf boodschappers. Zij bewaken de poort in opdracht
van de Heere Jezus Christus. Men kan niet op eigen houtje door de poort. Alleen op grond van
geloof en in onderwerping aan de Heere Jezus Christus, wordt men binnen gelaten in het
Koninkrijk Gods.
17 Ik zal niet sterven, maar leven; en Ik zal de Werken des HEEREN vertellen.
18 De HEERE heeft Mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft Mij ter dood niet overgegeven.
19 Doet mij de Poorten der Gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den
HEERE loven. 20 Dit is de Poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen
ingaan. 21 Ik zal U loven, omdat Gij Mij verhoord hebt, en Mij tot heil geweest zijt.
psalm 118
13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf
leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14 Want de poort is eng, en de weg is nauw,
die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. 15 Maar wacht u van de
valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende
wolven mattheus 7
Poorten = ruv = Sha-ar = Spreekt over kracht, macht, en heerschappij
= Macht hebben over het in of uitgaan van de stad, koninkrijk
Jeruzalem werd met twaalf poorten herbouwd na de dagen van de Babylonische ballingschap
in Nehemia. Ze worden stuk voor stuk bij name genoemd.
Een stad is het beeld van een koninkrijk en 12 staat voor heerschappij.
Het begin van het Koninkrijk voor de Gemeente ligt bij de 12 apostelen.
Ook de poort is een beeld van heerschappij; heel de Bijbelse symboliek door.
Ook letterlijk is dat zo. Een stad beheers je door een poort; je bewaakt de uit- en ingangen.
Degenen die aan jouw voorwaarden voldoen, laat je in de stad toe.
Het poortgebouw was daarom gewoonlijk ook de zetel van de regering van de stad en van de
rechtspraak. Het is allemaal symboliek en de uitbeelding van het Koninkrijk van Christus.
Dat de namen van de ‘twaalf geslachten der kinderen Israëls’ op de poorten van de stad
geschreven staan, laat zien dat het Koninkrijk aan geen ander Volk zou worden overgelaten.
Het Koninkrijk is een Israëlitisch Koninkrijk.
15 Toen riep de Engel des HEEREN tot Abraham ten tweeden male van den hemel;
16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan
hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en
uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever
der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. 18 En in uw zaad
zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam
geweest zijt. genesis 22 En uw Z(z)aad zal de poorten Zijner vijanden, erfelijk bezitten;
De macht en heerschappij van alle vijandige Volkeren zal gebroken worden.
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De heerschappij over alle Volkeren der Aarde zal dan gegeven zijn aan het Zaad van
Abraham. In de hoogste betekenis is dit Zaad, Christus en de Gemeente. En het zaad van
Abraham is straks het wedergeboren Volk Israël, op aarde. Het Volk Israël zal straks de
heerschappij ontvangen over al haar vijanden In de 1.000 jaren zal zij door de Heere
gezegend worden en zal zij tot zegen van de Volkeren zijn.

:13 Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie
poorten, van het westen drie poorten.
‘en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken
zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls’
In numeri 2 staat hoe de stammen van Isräel gelegerd zouden zijn in de legerplaats rondom de
Tabernakel. Die legerplaats is een beeld van het Koninkrijk van Christus dat komen zal.
De Heere Jezus Christus in het midden en het Volk rondom Hem.
De Heere is het Centrum, het Middelpunt, van alles.
We kunnen de namen van de stammen van Israël aan de hand van numeri 2 overschrijven op
de poorten. De poorten in dit vers komen overeen met de legering van het Volk rondom de
Tabernakel. Het is dezelfde constructie. Ook de poorten spreken over ligging van de stammen.
1 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron, zeggende:
2 De kinderen Israëls zullen zich legeren, een ieder onder zijn banier, naar de tekenen van het
huis hunner vaderen; rondom tegenover de tent der samenkomst zullen zij zich legeren.
numeri 2

:14 En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf
apostelen des Lams.
Een fundament of een poort betekent hetzelfde.
Het Koninkrijk is gebaseerd - gefundeerd - op het feit dat men in of uit kan gaan.
Dat er poorten zijn, zodat de stad bewaakt en bewaard kan worden.
Fundamenten drukken precies hetzelfde uit. De muren staan op twaalf fundamenten.
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‘en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams’
Het Koninkrijk werd gebouwd, de fundamenten werden gelegd, door de apostelen en
profeten. Vertegenwoordigen de twaalf apostelen de twaalf stammen van Israël? Nee, dat is
niet het geval. Je kunt aan de ene kant vaststellen dat het Koninkrijk gebaseerd is op Gods
beloften aan Israël. Het is er de vervulling van.
Aan de andere kant begint het allemaal met de twaalf apostelen. De grondleggers fundamentleggers - van de Gemeente en daarmee weer van het Koninkrijk. In die volgorde.
Het Koninkrijk breidt Zich uit vanuit de Hemel, het Koninkrijk der Hemelen, de Gemeente,
naar de aarde, het geopenbaard Israëlitische Koninkrijk op aarde.
De apostelen en profeten hebben het Fundament van de Gemeente gelegd;
het Fundament Zélf is de Heere Jezus Christus.
Wanneer dit Hemels Koninkrijk zich naar de aarde uitbreidt, wordt het fundament dáár gelegd
door de 144.000 getuigen uit alle stammen van Israël. Het Fundament blijft altijd Christus.
9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester
het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij
daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is,
hetwelk is Jezus Christus. 1 korinthe 3
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en
huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan
Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk
samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij
mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. efeze 2
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij
een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de
kinderen Israëls spreken zult. 7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor
hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had. 8 Toen antwoordde al
het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes
bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. exodus 19

:15 En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar
poorten, en haar muur.
:16 En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad
met den rietstok op twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte
derzelve waren even gelijk.
‘En hij die met mij sprak ‘ = een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden ( vers 9 )
1 En mij werd een rietstok gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta
op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.
2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den
heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.
openbaring 11
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In openbaring 11 werd Johannes een rietstok gegeven om de tempel en het altaar en degenen
die daarin aanbidden te gaan meten. Tellen = meten (is hetzelfde: je télt de meters) = het
eigendomsrecht bepalen. Tellen en meten doe je om te bepalen van wie iets is, zodat je het
kunt vastleggen. Meten duidt op de voltooiïng van iets.
Binnen de Bijbelse betekenis van tellen en meten, zouden wij dit alleen aan de Heere overlaten.
Het Volk Israël werd door de Heere geteld bij de intocht en uittocht van Egypte.
Zij werd ook geteld bij de intocht van het Beloofde Land.
‘had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur’
De rietstok geeft de maat en dus de norm aan. Goud is hier de norm.
Alleen wat Eeuwigheidswaarde (= goud ) heeft wordt gemeten.
‘twaalf duizend stadiën; de lengte, en de breedte, en de hoogte derzelve waren even
gelijk’
De buitenste afmetingen van het vierkante Nieuwe Jeruzalem worden gemeten.
De lengte, breedte en hoogte bedroeg 12.000 stadiën.
De stad is een kubus of een piramide.
Wat er ook gemeten wordt, het heeft maar één afmeting: de lengte, de breedte en de hoogte.
Het is weer symboliek. Het is weer 12. (= heerschappij )
Het is het Koninkrijk van Christus dat hier wordt uitgebeeld.
Dat Koninkrijk is voor de eeuwigheid; de gouden rietstok.

:17 En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen, welke
des engels was.
Ook hier komt het getal 12 terug, maar nu in het kwadraat. Dat is 144.
Hetzelfde getal wordt in Openbaring 7 genoemd. 12 x 12.000
Het is de uitbeelding van het Koninkrijk van Christus.
‘naar de maat eens mensen, welke des engels was’
naar ‘mensen-maat’, die hetzelfde was in ‘engelen-maat’

:18 En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas
gelijk.
:19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd.
Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het vierde
Smaragd.
:20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het
negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.
De hele stad was Jaspis en de twaalf fundamenten van de muur der stad waren met allerlei
kostelijke gesteenten versierd. Je zou bij de genoemde 12 stenen kunnen denken aan de
borstlap van de hogepriester. Daarin zaten ook 12 edelstenen.
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Bij de hogepriester waren ze echter een uitbeelding van de 12 stammen van Israël en dat is
hier bij het fundament van de muur niet het geval.
De fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem verwijzen naar de 12 Apostelen.
15 Gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het
werk des efods zult gij hem maken; van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en van
fijn getweernd linnen zult gij hem maken. 16 Vierkant zal hij zijn, en verdubbeld; een span zal
zijn lengte zijn, en een span zijn breedte. 17 En gij zult vervullende stenen daarin vullen,
vier rijen stenen, een rij van een Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste
rij. 18 En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier, en een Diamant. 19 En de derde
rij, een Hyacint, Agaat en Amethist. 20 En de vierde rij van een Turkoois, en een
Sardonix, en een Jaspis; zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. 21 En
deze stenen zullen zijn met de twaalf namen der zonen van Israël, met hun namen; zij zullen
als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de twaalf stammen zullen zij zijn.
exodus 28
Edelstenen zijn de uitdrukking van een nieuwe Schepping.
Een veranderde wereld waarvan het belangrijkste kenmerk is dat die licht doorlatend is.
Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. Het licht gaat er doorheen, wordt daarin
gebroken of soms afgebroken ( half edelstenen ) en daardoor ontstaan er diverse kleuren.
Het kenmerk van deze wereld is dat het Licht er wel op schijnt, maar niet doorheen.
Het ontvangt het Licht niet.
Het kenmerk van de Nieuwe Schepping is dat het niet alleen Gods Licht ontvangt,
maar ook opneemt en doorgeeft. Er zal dan geen schaduw zijn.; duisternis
( dood, satan, de Wet ) wijkt voor Licht.
10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote
stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.
11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk,
namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.
–
23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want
de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. openbaring 21
5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben;
want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
openbaring 22
‘en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk’
Het goud was doorschijnend oftewel lichtdoorlatend.
Alles zal doorschijnend zijn in het geopenbaarde Koninkrijk; ook het goud is doorschijnend
oftewel lichtdoorlatend. Het Licht gaat overal doorheen.
Licht is een beeld van Zijn Woord, de Waarheid, het Leven.
46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de
duisternis niet blijve. johannes 12
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. johannes 9
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4 In Hetzelve (= het Woord ) was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
johannes 1 Wanneer Hij spreekt, verschijnt er Licht en Leven.
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.1 johannes 1
Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten.
Dingen zijn edel wanneer ze ontvankelijk zijn voor de Waarheid; voor het Woord Gods.
Dat geldt ook voor ons. Wij zijn van een adellijk geslacht, voor zover wij het Licht van het
Woord Gods toelaten in onze levens en in onze harten. Wandelen in het Licht.
De Heere Jezus Christus Zelf wordt uitgedrukt in een Edelsteen.
Dat is omdat de Heere Jezus Christus nu eenmaal het Licht Gods ontvangt en vervolgens weer
doorlaat, weerspiegelt en doorgeeft.
18 En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in
een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van
heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. 2 korinthe 3
Het goud dat genoemd wordt, zou eigenlijk doorluchtig goud zijn
Doorluchtig goud wordt ook gebruikt in vers 21.
Goud wordt, net als edelstenen, geassocieerd met licht.
Goud en Licht horen bij elkaar, omdat Licht een beeld is van Waarheid en Wijsheid.
Goud is in ieder geval een beeld van het onvergankelijke. Goud is een edelmetaal en kan niet
aangetast worden door roest. Waarheid is alleen waarheid als die onvergankelijk is en vandaar
dat het Woord Gods - de Waarheid - per definitie blijvend is.
Dat wordt dus uitgebeeld in Licht.
19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is,( blijvend ) 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 opga in uw harten. 2 petrus 1
Maar licht komt van de zon en die wordt geassocieerd met goud.
Vandaar dat de zon gezien wordt als beeld van God, de Koning, van de hele schepping, ook in
de Bijbel. De kroon van de koning moet van goud zijn, want de koning moet altijd koning
blijven. De kroon, rond met pieken er op, is een uitbeelding van de zon met haar stralenkrans.
Een kroonluchter is een kroonlichter, een kroon die licht geeft.
Als dingen lichtdoorlatend zijn, heet dat in klassieke termen ‘doorluchtig’.
3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een
Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. 4 En Hij zal zijn
gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer
van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.
2 samuël 23
12 Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal
het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.psalm 84
37 Zijn Zaad zal in der Eeuwigheid zijn, en Zijn Troon zal voor Mij zijn gelijk de zon.
psalm 89

24

:21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de
straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.
vers 12; En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf
engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der
kinderen Israëls.
‘En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl’
Het is symboliek; er bestaan immers geen parels die zo groot zijn.
In eerste instantie is de parel een beeld van de Nieuwe Schepping.
Een parel komt uit de afgrond, uit de zee.
Ze ontstaat als reactie op binnengedrongen vreemde delen tussen de schelp De buitenhuid van
de mantel in de oester omsluit binnengedrongen vreemde voorwerpen. En uit deze kapsels
ontstaat de parel. De Nieuwe Schepping wordt voortgebracht uit de oude schepping.
De oude schepping is vergaan door water en in de afgrond verdwenen.
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods
zweefde op de wateren. 3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. genesis 1
In het herscheppingswerk, dat begonnen is in de zeven dagen van Genesis 1, wordt op deze
wijze uit de oude schepping een nieuwe schepping voortgebracht. Vandaar dat Genesis 1
begint met wateren en een afgrond. Daar komt van alles uit voort. Dan is het nog niet
compleet, maar in de toekomst zal dat wel het geval zijn.
5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen
van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde,
vergaan is. --13 Maar wij verwachten, naar Zijn Belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in
dewelke gerechtigheid woont. 2 petrus 3
Parel = nnp of hnynp = Phanan of Phaninah = Juweel; Zuiver; Helder
De parel is in tweede instantie een type van de Gemeente.
De Gemeente is ook Nieuwe Schepping en voortgekomen uit de oude Schepping.
De parel vindt haar oorsprong in de oester en in de Zee. De Parel (= de Gemeente, de Nieuwe
Schepping ) komt wel uit de Zee, maar de Parel is niet meer in de Zee.
De parel, als type van de Gemeente, is een veelkleurige verzameling uit de Volkerenzee
Wij kennen ook een spreekwoord dat zegt: ‘zo gesloten als een oester’
In feite; zo verborgen= Verborgenheid, als een oester.
Een oester is een dubbele schelp en bevindt zich op de bodem van de Zee.
In het binnenste van die schelp ontstaat er, via een weg van lijden, een parel.
Want als er iets in die oester komt wat storend en pijnlijk is, bijvoorbeeld een zandkorrel,
dan produceert de oester stoffen die het zandkorreltje inkapselen.
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Dit doet mij denken aan het Sittimhout van de Tabernakel, dat overtrokken is met Goud.
Eerst begint de oester met een laagje kalk over de zandkorrel en daarna komen er laagjes
parelmoer overheen. Parelmoer geeft een ‘regenboog effect’ want alle kleuren van de
regenboog zijn in het parelmoer vertegenwoordigt. De parel is wit maar als het licht breekt op
de buitenste laag van de parel dan is daardoor het regenboog effect te zien. Niet nadrukkelijk,
maar toch aanwezig. De glans van parels hangt af van de reflectie en de breking van
het licht in de doorzichtige lagen.
Naarmate de laagjes dunner en talrijker zijn, is de glans ( = Heerlijkheid ! ) fijner.
Kleuren zijn verschillende aspecten van Licht
De Heere Jezus Christus is het Licht der Wereld.
De verschillende kleuren spreken over de verschillende aspecten van Christus.
De Gemeente wordt verzameld vanuit de Volkerenzee en zij is een kleurrijke verzameling.
Zij is wit = zij is rein in (= tesamen ) Christus en zij wordt gereinigd door Christus.
De functie van de Gemeente is dan ook dat zij aan de overheden en machten in de lucht, de
veelkleurige Wijsheid van God bekend maakt.
8 Mij ( Paulus ), den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de
heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der Verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door
Jezus Christus; 10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de
overheden en de machten in den hemel de veelvuldige ( = veelkleurige ) Wijsheid Gods;
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;
efeze 3
( Buiten het demonstreren van Zijn Veelkleurige Wijsheid, demonstreert de Gemeente in de
toekomende eeuwen ook Gods gigantische rijkdom aan Genade over ons in ( = tesamen)
Christus).
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad
heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus;
(uit genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet
in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den
uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
efeze 2 )
Een parel is rond.
Hoe ronder de parel is, hoe volmaakter en kostbaarder de parel is.
Een bolvorm of een cirkel, spreekt over 1-Heid en eeuwigheid.
Een parel kun je niet splitsen of splijten. Dan blijft er alleen gruis over.
Dus de parel is 1, of het is niets. Buiten Christus zijn wij niets.
‘en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas’
doorluchtig glas = licht doorlatend; zie vorige vers
de straat = de weg, het pad.
De route die wij bewandelen. Het pad waarop wij onze voeten zetten
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2 In het midden van haar ( Nieuwe Jeruzalem, het Israëlitische Koninkrijk ) straat en op de
ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten,
van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der
heidenen. openbaring 22
105 Nun. Uw Woord is een Lamp voor Mijn Voet, en een Licht voor Mijn Pad.psalm 119
28 In het Pad der Gerechtigheid is het Leven; en in den Weg van haar voetpad is de dood
niet. spreuken 12
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den
Vader, dan door Mij johannes 14

:22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en
het Lam.
Een Tempel is alleen een Tempel als daarin het Woord van God wordt bewaard.
Een Tabernakel is alleen een Tabernakel als zich daarin daarin de Ark des Verbonds bevindt.
Met daarin de Stenen Tafelen; het Woord. De Tempel was gebouwd rond de Ark des
Verbonds. Zowel overdrachtelijk als letterlijk.
In het Nieuwe Jeruzalem, het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, hoeft
geen Tempel te staan want de Heere Jezus Christus is het Woord Gods. Hij is de Waarheid.
De Heere, de almachtige God, is het Lam, Christus.
Hij is het Woord Gods. Hij is de Tempel Gods. Hij is de Tabernakel Gods.
19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven
oprichten. 20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en
Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?
21 Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns Lichaams. johannes 2
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de Tabernakel Gods is bij de
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en
hun God zijn. openbaring 21
Ook de Gemeente, Zijn Lichaam, is de Tempel Gods, met Christus aan het Hoofd.
En ook ons lichaam is een Tempel omdat Zijn Geest, het Woord, woning in ons heeft
gemaakt.
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 1 korinthe 3
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een
heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een
woonstede Gods in den Geest. efeze 2
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:23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de
heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.
De stad, het Nieuwe Jeruzalem heeft de zon en de maan niet nodig want de Heere Jezus
Christus, het Lam, is het Licht.
Licht is Wijsheid. Licht is Leven. Licht is Waarheid. Licht is het Woord
De Heere Jezus Christus is het Licht. De Tempel is alleen de Tempel als er Licht is.
‘Behoeft de zon en de maan niet’ is typologisch hetzelfde als ‘en ik zag geen tempel’.
In vers 22 is het Lam de Tempel van Jeruzalem en in vers 23 is het Lam de Lichtbron in dit
Nieuwe Jeruzalem. Er is eigenlijk geen verschil tussen.
Jeruzalem heeft geen tempel, geen zon en maan. Christus is daar en Hij is het Licht, Hij is de
Tempel. Dat is de situatie waarin wij nu al leven. Daarom hebben wij geen letterlijke
tempel. Wij hebben de Heere Jezus Christus. Hij is in ons en wij in Hem
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot
een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die
alles in allen vervult. efeze 1

:24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde
brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve.
‘En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen’
haar licht = het Licht dat schijnt in het Nieuwe Jeruzalem; het Lam, de Heerlijkheid Gods.
volken = menigten
zalig worden = eeuwig Leven ontvangen
12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die Mij
volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des Levens hebben.
johannes 8
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij
gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle
zonde. (= ongeloof) 1 johannes 1
De Gemeente, Zijn Lichaam, is reeds zalig en wandelt al in Zijn Licht in dat Nieuwe
Jeruzalem. Wij wandelen in dat Licht en daarom hebben wij gemeenschap met elkaar en met
God en met Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.
Uiteindelijk zullen allen die geloven in Zijn Licht wandelen.
Nu en ook straks. Iedereen die in Zijn Licht wandelt, is automatisch zalig; je hebt dan het
Licht des Levens, het eeuwige Leven in Christus.
‘en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve’
Overdrachtelijk zijn wij, de Gemeente, reeds die koningen. Wij zijn eerstgeborenen van de
Nieuwe Schepping en daarmee ook priesters en koningen. En wij zouden Heerlijkheid
bewerkstelligen door de Heere Zijn Werk in en door ons te laten doen.
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Die Heerlijkheid is voor ons hier nu nog niet te zien maar straks als de Heere geopenbaard
wordt, zal ook die Heerlijkheid zichtbaar worden. In de toekomst zullen wij die koningen der
aarde ook letterlijk zijn. Wij zullen immers tesamen met de Heere Jezus Christus oordelen en
heersen. Op het hoogste niveau wel te verstaan. Vanuit de Hemelse positie.
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik,
zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen
als koningen heersen op de aarde. openbaring 5
‘en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve’
Helaas is daar in onze dagen weinig meer van te merken.
Letterlijk hebben wij trouwens niet zoveel koningen meer. Ze zijn allemaal afgezet, omdat
men denkt dat democratie Gods wil is. Desalniettemin is de Heere Jezus Christus ‘de Overste
der koningen der aarde’ en in de Wederkomst van Christus en in de duizend jaar zullen de
koningen der aarde hun heerlijkheid en eer in dat Jeruzalem brengen.
In Zacharia wordt beschreven dat de delegaties uit volken der aarde minstens éénmaal per
jaar, rond Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest, zullen optrekken naar Jeruzalem om zich
officieel te onderwerpen aan de grote Koning in Jeruzalem.
4 Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE! loven, wanneer zij gehoord zullen hebben
de redenen Uws monds.5 En zij zullen zingen van de wegen des HEEREN, want de
heerlijkheid des HEEREN is groot. psalm 138
4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is,
en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en
de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden
gewassen heeft in Zijn bloed. 6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en
Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
openbaring 1
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen
Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden
den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.
17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar
Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over
henlieden geen regen wezen. 18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de
regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de
HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der
loofhutten. 19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die
niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. zacharia 14

:25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht
zijn.
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des daags= dagelijks
De poorten van de stad gaan overdag open en 's nachts dicht.
In het donker kun je niet goed zien wie er in of uit de poort gaat.
Hier staat dat er aldaar geen nacht meer zal zijn en als het niet donker wordt, hoeven de
poorten niet dicht. Er zal geen nacht meer zijn omdat de Heere Jezus Christus, het Lam, de
Kaars, het Licht is dat de hele stad verlicht.
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden ( dood = geen
communicatie met de Heere ); en Christus zal over u lichten. Efeze 5
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt
niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in
den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19 En dit is het oordeel, dat het Licht in de
wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het Licht; want hun
werken waren boos.20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het Licht, en komt tot
het Licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
21 Maar die de Waarheid doet, komt tot het Licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat
zij in God gedaan zijn. johannes 3

:26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen.
En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve, net zoals de volken die
zalig worden dit zullen doen. Het is een menigte aan gelovigen die het Koninkrijk binnen
mogen om de Heere Jezus Christus te loven, te prijzen en te verheerlijken.
Hem komt toe alle Eer en Heerlijkheid tot in Eeuwigheid.
10 Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.
11 Caph. Zij zullen de Heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid
zullen zij uitspreken. 12 Lamed. Om den mensenkinderen bekend te maken Zijn
mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks. 13 Mem. Uw Koninkrijk is
een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. psalm 145
16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt
hebben de kracht en toekomst (= Wederkomst ) van onzen Heere Jezus Christus, maar wij
zijn aanschouwers ( getuigen, toeschouwers ) geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft
van God den Vader eer en Heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de
Hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 2 petrus 1
17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen
God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 1 timotheus 1

:27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt;
maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.
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5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins
uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn
engelen. openbaring 3
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der
wereld. openbaring 13
15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen
in den poel des vuurs. openbaring 20
Alleen degenen die geschreven staan in het Boek des Levens van het Lam, mogen ingaan in
het Koninkrijk.
22 En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en richtende Zijn reis naar
Jeruzalem. 23 En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij
zeide tot hen: 24 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen
zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen; 25 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: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en
tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. 26 Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij
hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd.
27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij
werkers der ongerechtigheid! 28 Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij
zult zien Abraham, en Izak, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden
buiten uitgeworpen. 29 En daar zullen er komen van Oosten en Westen, en van Noorden en
Zuiden, en zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods. 30 En ziet, er zijn laatsten, die de eersten
zullen zijn; en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn. lukas 13
gruwelijkheid = afgoderij
leugen spreken = de Waarheid ten onder houden
ontreinigen
= van het geloof afhouden
Alle drie de termen hebben met ‘ongeloof’ van doen.
Er zullen geen ongelovigen in het Koninkrijk binnengelaten worden.
Dat lazen we al uitgebreid in vers 8;
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en
tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt
van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
Degenen die het Licht ontvangen gaan erin en degenen die het Licht afwijzen, komen niet
binnen. De enigen die het Koninkrijk van Christus binnenkomen zijn zij die geschreven zijn
in het Boek des Levens des Lams. Zij maken deel uit van de Nieuwe Schepping. Dan zullen
Hem alle dingen onderworpen zijn. Hem zij Eer en Heerlijkheid in alle Eeuwigheid.
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in
allen. 1 korinthe 15
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Wanneer Hem alle dingen onderworpen zullen zijn, niet alleen juridisch maar ook praktisch,
dan zal de Zoon ook Zelf onderworpen worden aan Hem Die Hem alle dingen onderworpen
heeft. Dat is het einde van Zijn officiële functioneren als Bouwer, als Zoon.
Bouwen = Hnb = Banah = Gestalte geven aan het Bouwwerk
nb = Ben = Zoon
Dan zal God zijn zoals het bedoeld was: God alles in allen.
Kenmerkend voor de Nieuwe Schepping is dat Hij ons Leven is. In Hém gedrenkt, gedoopt;
doordrengt. Daar ging eigenlijk heel dit hoofdstuk over; als God alles in allen is, is alles Licht
en Lichtdoorlatend. Dan is alles vervuld van Hém.
En in dit hoofdstuk wordt dat beschreven van het Nieuwe Jeruzalem.
Wat straks zal gelden voor de gehele Nieuwe Schepping, is nu al van toepassing op de
Gemeente. Wij zijn reeds Nieuwe Schepping.
Wij zijn in Christus de eerstelingen, de eerstgeborenen van de Nieuwe Schepping.
Hij zou ons leven zijn want Hij is alles en in allen en Hij is onze Vervulling.
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld
Desgenen, Die hem geschapen heeft; 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en
voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
( hier staat Christus en niet God ! omdat hier niet verder wordt gekeken dan de Gemeente)
kolossenzen 3
20 En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij
hun geantwoord en gezegd: Het KoninkrijkGods komt niet met uiterlijk gelaat.
21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen
ulieden. ( de Heere Jezus Christus, de Geest Gods, heeft in deze Bedeling woning gemaakt in
ons, de Gemeente. Hij is reeds met Eer en Heerlijkheid gekroond maar de rest van de wereld
ziet dit nog niet ) lukas 17
Amen.
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Hoofdstuk 22
: 1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal,
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
zuiver = rein
levend water = stromend water = Eeuwig Leven
klaar als kristal = doorschijnend kristal en dus helder, doorzichtig, doorluchtig.
Water is een beeld van ‘het Leven’ omdat water een beeld is van het Woord des Levens;
het Woord Gods, de Geest Gods.
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het Water, dat Ik hem geven zal, dien zal in
eeuwigheid niet dorsten; maar het Water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een
fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. johannes 4
‘voortkomende uit den troon Gods, en ( namelijk ) des Lams’
Dat Levende Woord komt voort uit de Heere Jezus Christus Zélf.
Het Lam dat op de Troon zit brengt Levend Water, Zíjn Opstandingsleven, het Nieuwe Leven
voort. Als je van dát Water drinkt, zul je in eeuwigheid niet meer dorsten = niet meer sterven.
Dat levend water is een beeld van het Leven dat Christus voortbrengt en dus van eeuwig
Leven. In die wateren zou men ondergaan, doordrengt worden, zoals tot uitdrukking komt
in bijvoorbeeld de doop. Men zou er in ondergaan en er zo deel aan hebben; gemeenschap
aan hebben. Deelhebben aan dat Nieuwe Eeuwige Opstandingsleven dat de Heere Jezus
Christus voor ons heeft bewerkstelligd. In gemeenschap leven met Hem.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.
( bij Wedergeboorte ontvangen wij uit de Rijkdom van Zijn Genade Zijn Geest en daarmee
Eeuwig Leven ) openbaring 21
1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van
Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. zacharia 13
7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch
nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.
8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten
( stromen) zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee
aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.

: 2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des
levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de
bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
rivier = water = het Woord van God
In het midden van haar straat = in het centrum, het hart
Boom des Levens = de Heere Jezus Christus
1

De engel laat aan Johannes zien dat een rivier van het Water des Levens ontspringt uit de
Troon in het midden van het Nieuwe Jeruzalem.
Aan beide zijden van die rivier staat de Boom des Levens.
De Kern, het midden, van het Nieuwe Jeruzalem is het Woord. Het levenbrengende Woord.
Het Woord des Levens is tevens de Boom des Levens.
Het ‘Water des Levens’ en ‘Boom des Levens’, beelden hetzelfde uit:
Bron van eeuwig Leven. Dat is de Heere Jezus Christus.
1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met
onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van
het Woord des levens; 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij
getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is
geopenbaard.) 1 johannes 1
7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem
geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
openbaring 2
‘boom des levens’
boom = ‘geboomte’ want één boom kan niet aan twee kanten van het water staan.
Aan beide kanten van die rivier staat de Boom des Levens, die we kennen uit de eerste
hoofdstukken van Genesis.
Adam zou niet ook nog eten van de Boom des Levens opdat hij niet in eeuwigheid leven zou.
Daarmee is dus gezegd dat eten van de vrucht van de Boom des Levens het ontvangen van
eeuwig leven uitdrukt.
9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het
gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom
der kennis des goeds en des kwaads. 10 En een rivier was voortgaande uit Eden, om
dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.
-16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij
vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij
niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. genesis 2
22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed
en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens,
en ete, en leve in eeuwigheid. genesis 3
Leven onder het Nieuwe Verbond is leven uit de Genade, is deelhebben aan Zijn
Opstandingsleven, is gemeenschap hebben met de Heere Jezus Christus =
eten van de Boom des Levens.
1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit
zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de
Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en
der vreze des HEEREN. jesaja 11
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De Heere Jezus Christus, de Boom des Levens, werd in eerste instantie omgehakt en van al
Zijn aardse wortels afgesneden. De positie van Mens en Eerstgeborene van de gehele
mensheid kostte Hem Zijn Leven maar in Zijn Opstanding werd Hij opnieuw geplant aan een
waterbeken.
3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en
welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. psalm 1
‘voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht’
Er staat dat de Boom des Levens twaalf vruchten voortbrengt.
Normaal is het maar gedurende één maand in het jaar oogsttijd, zodat maar in één maand
vrucht gevonden wordt. Maar deze Boom brengt continu, van maand tot maand, vrucht voort
en is daarmee niet meer onderworpen aan seizoenen.
Er is geen donker en geen koud seizoen meer.
Dat wordt ook uitgebeeld in de Menorah, de gouden 7- armige kandelaar.
De Menorah stond in het Heilige, in het eerste Vertrek van de Tabernakel.
Het is het enige licht in de Tabernakel. Via dit Licht vindt men zijn weg naar de Troon der
Genade, de Gouden Verzoendeksel op de Ark des Verbonds.
Deze Kandelaar is een uitbeelding van een amandelboom waaraan zich knoppen, bloemen en
noten bevonden. Vruchten dus. Dat kan normaal niet! Je krijgt eerst een seizoen met knoppen,
dan komen de bloemen en nog later worden de vruchten voortgebracht.
Als je ze alle drie tegelijk vindt aan die boom wil het zeggen dat hij continue vrucht draagt.
Dat er een voortgaande ontwikkeling is. Het geeft aan dat daar de dood, het verderf, niet meer
werkt. Dat is eeuwig Leven. De Menorah is een beeld van Eeuwigheid, onvergankelijkheid.
De gouden kandelaar is in de eerste plaats Licht.
Maar Licht is hetzelfde als Leven en daarom mocht het licht op de kandelaar ook nooit
uitgaan, anders klopt het beeld niet meer.
‘en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen’
Dit betekent hetzelfde als; ‘men eet van de vrucht van de Boom des Levens’.
Leven onder het Nieuwe Verbond, leven in gemeenschap met de Heere, deelnemen aan
Zijn Opstandingsleven. Eeuwig Leven.
ziek = onrechtvaardig, zondig, ongelovig
genezing = rechtvaardig, gelovig
Bladeren van bomen en planten staan van oudsher bekend om hun geneeskrachtige werking.
Ook wonden werden met bepaalde type bladeren verbonden.
Men is ziek en verwond en daarom gaat men dat Jeruzalem binnen, want daar wordt men
genezen. Daar is licht en Licht is Leven. Daar is water en Water is Leven.
Daar is de Boom des Levens Die Leven geeft leven.
Daar is het gebladerte van het Geboomte en dat geeft Leven.
Het is steeds hetzelfde. Het is het Evangelie.
Wij komen tot de Heere en laten Hem Zijn Werk doen aan ons. Hij geneest ons.
In die Stad is eeuwig Leven en daarom zou men daar binnengaan.
Op basis van geloof alleen, kan men naar binnen. De poorten staan open.
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17 Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid, en sloeg hen; Ik verborg Mij,
en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig henen in den weg huns harten. 18 Ik zie hun
wegen, en Ik zal hen genezen; en Ik zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven,
namelijk aan hun treurigen. 19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre
zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen. 20 Doch de
goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen
slijk en modder op. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.jesaja 57
10 En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars
kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen. 11 En de Farizeën, dat ziende,
zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren?
12 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester
niet van node, maar die ziek zijn. 13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil
barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen,
maar zondaars tot bekering. mattheus 9
11 En de scharen, dat verstaande, volgden Hem; en Hij ontving ze, en sprak tot hen van het
Koninkrijk Gods; en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond. lukas 9

: 3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal
daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
‘geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn en ( want ) de troon Gods en des Lams
zal daarin zijn’
Vervloeking is de werking van het verderf, van de dood, van de duivel, van de Wet.
Maar Wet en dood zijn er niet meer. Dus ook geen vervloeking meer.
Geen boom van goed en kwaad maar de Boom des Levens staat in het Nieuwe Jeruzalem.
22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!
1 korinthe 16
22 Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn vervloekten zullen
uitgeroeid worden. psalm 37
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek
der wet, om dat te doen. 11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God,
is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 12 Doch de wet is niet uit het
geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.13 Christus heeft ons
verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. galaten 3
‘en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen’
In het Nieuwe Jeruzalem zullen allen de Heere dienen.
Dat is wat dienstknechten doen; dienstbaar zijn aan hun Heere.
Wij zijn reeds dienstknechten der gerechtigheid, wij zijn reeds vrijgemaakt van de zonde.
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18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.
19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden
gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot
ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot
heiligmaking. 20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de
gerechtigheid. 21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt?
Want het einde derzelve is de dood. 22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en
Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het
eeuwige leven. 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het
eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. romeinen 6

: 4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
‘En zullen Zijn aangezicht zien’
Zijn dienstknechten zullen Zijn Aangezicht zien. Als God Zich laat zien, zien wij de Heere
Jezus Christus. Iedereen in het Nieuwe Jeruzalem zal zien op de Heere Jezus Christus, de
overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Alle blikken op Hem gericht, om Hem te dienen.
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat
ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid
lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder
des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft
verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.
hebreeën 12
10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan
worden.11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde
ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen
eens kinds was. 12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen
wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben. 1 korinthe 13
‘en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn’
Zijn Naam staat op de voorhoofden van de dienstknechten in het Nieuwe Jeruzalem.
Het voorhoofd staat voor iemands denken. Als Zijn Naam op hun voorhoofden zal zijn,
wil dat zeggen dat zij in de eerste plaats aan Hem zullen denken.
Zoals ook onze nieuwe mens in Christus de dingen bedenkt die Boven zijn, waar Christus is.
Wij zouden bedenken ‘wat des Geestes is’. Dat ons gehele denken gericht zou zijn op Hem.
Dat maakt ons tot goede dienstknechten Gods.
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die Boven zijn, niet die op de
aarde zijn. kolossenzen 3
5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest
zijn, bedenken, dat des Geestes is. 6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar
het bedenken des Geestes is het leven en vrede; romeinen 8
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: 5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben;
want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
Dit lazen we ook in het vorige hoofdstuk.
nacht = duisternis = dood = ongeloof
Licht = Wijsheid = Leven = Waarheid = het Woord
23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de
heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. openbaring 21
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat
over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch
over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. jesaja 60
Indien Zijn Naam op onze voorhoofden is en wij Hem dus dienen in de praktijk, zal Hij in de
praktijk ook voor ons zorgen, nu en in de toekomst.
Dan laat Hij Zijn Licht over ons schijnen. Dat is de situatie onder het Nieuwe Verbond.
‘en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid’
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen
als koningen heersen op de aarde.openbaring 5
6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood
geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem
als koningen heersenduizend jaren. openbaring 20
De Heere God verlicht Zijn dienstknechten en als gevolg daarvan zullen zij als koningen
heersen in alle Eeuwigheid. Wie Hem dient, zal met Hem heersen.
Dat is in onze dagen van toepassing maar net zo goed straks, in de dagen van de grote
Verdrukking en in het duizendjarig Rijk. Wie zijn die dienstknechten?
Is dat de Gemeente of zijn het de 144.000 of is het heel Israël?
Dat maakt niet uit. Het zijn Zijn dienstknechten.
Heerlijkheid heeft met heersen te maken.
12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor
zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. 13 En geroepen hebbende zijn
tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden (= verantwoordelijkheid. een pond, namelijk de
verantwoordelijkheid gegeven om het Leven van de Zoon te leven. Waarbij het de bedoeling
is, dat Zijn Leven in elke gelovige, zou vruchtdragen voor Hem ), en zeide tot hen: Doet
handeling ( = het de bedoeling dat het Leven van Christus in ons geleefd zou worden en zou
toenemen. Wij dragen zelf de verantwoording in hoever wij het Leven, danwel de Geest van
Christus, in ons de ruimte geven om Zijn Werk te kunnen doen in onze levens ), totdat ik
kome. 14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet,
dat deze over ons koning zij. 15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk
ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien
hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen
had. 16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.

6

17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt
geweest, zo heb macht over tien steden. 18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond
heeft vijf ponden gewonnen. 19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.
20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek
weggelegd had; 21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; gij neemt weg, wat gij
niet gelegd hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt. 22 Maar hij zeide tot hem: Uit uw
mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende
weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.23 Waarom hebt gij dan
mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?
24 En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het
dien, die de tien ponden heeft. 25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden.
26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet
heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. 27 Doch deze mijn vijanden, die niet
hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij
dood. lukas 19

: 6 En hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Heere, de God der
heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden, om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen
haast moet geschieden.
1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn
dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn
engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; 2 Dewelke het
woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.
openbaring 1
‘En hij zeide tot mij:’
Degene die praat is één van de zeven engelen die aan Johannes vroeg ‘herwaarts te komen’
Aan het einde van het Boek Openbaring, komen we weer Openbaring 1.
Het eindigt waar het begon.
De engel zegt tegen Johannes dat alles wat hij gehoord en gezien heeft, getrouw en
waarachtig is. Net zoals de Heere Jezus Christus Getrouw en Waarachtig is.
11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was
genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
openbaring 19
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij:
Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. openbaring 21
‘en de Heere, de God der heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden’
Deze Engel is de Heere Jezus Christus. Hij maakt Zich bekend aan Johannes en daarmee ook
aan ons. Hij openbaart Zich in dit Boek. De Heere gebruikte vooral in het Oude Testament de
profeten als boodschappers van Zijn Woord. Hij is de God der heilige profeten.
Heilig = bekwaam gemaakt tot dienst aan de Heere. Profeten kregen hun boodschap
rechtstreeks van God. De profeten getuigden op cryptische wijze van de Heere Jezus Christus.
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Zijn Engel, de Heere Jezus Christus, is de Ware Profeet en Boodschapper van God.
Hij is door de Heere gezonden.
Als de Heere Zich wil laten zien, laat Hij Zich zien in de Heere Jezus Christus.
God de Vader heeft Zijn Zoon ook in Zijn eerste Komst uitgezonden.
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden,
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; 5 Opdat Hij degenen, die onder de wet
waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.galaten 4
‘om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden’
De Heere acht het van belang dat Zijn dienstknechten, de gelovigen, weten wat er staat te
gebeuren. Héél Zijn Raadsbesluit wordt in Zijn Woord, de Bijbel, ontvouwd; tot aan de
‘Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde’.
Het is Zijn bedoeling dat we alles daarvan begrijpen, óók van de toekomende dingen.
19 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 opga in uw harten. 20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van
eigen uitlegging; 21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens
mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde,
hebben ze gesproken. 2 petrus 2
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen,
en u verkondigen. johannes 16
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten
wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen
met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen de
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid
Gods. efeze 3

: 7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.
3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren,
hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. openbaring 1
‘Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart’
Dit zijn woorden van de door de Heere gezonden Engel, de Heere Jezus Christus.
Wij als gelovigen zouden onze verwachting stellen op de Wederkomst van Christus en op de
Openbaring van Zijn Heerlijkheid en Zijn Koninkrijk. Wij zouden onze blik naar omhoog
richten. Wij weten immers wat er staat te gebeuren en wat wij kunnen verwachten.
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1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, waar
Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die Boven zijn, niet die
op de aarde zijn. kolossenzen 3
Vanuit vers 7 zou je rechtstreeks verder kunnen lezen in vers 14.
Vers 8 tot en met 13 is een omschrijving van ‘wie de Heere Jezus Christus is’.
Ook in Openbaring 1 vinden we hetzelfde.
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een
vlam vuurs; 15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en
Zijn stem als een stem van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en
uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon
schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij
leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de
Laatste; 18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid.
Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods. 19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en
hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen: openbaring 1

: 8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze
gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij
deze dingen toonde.
: 9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer
broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God.
10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat
niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus
hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. openbaring 19
Johannes heeft via visioenen gezien hoe het Koninkrijk zich uitbreidde van de Hemel naar de
aarde. Satan zal eerst 1.000 jaar geborgen zijn en daarna nog even losgelaten worden om
uiteindelijk voorgoed te verdwijnen. Dan is alles onder Zijn Voeten en is alles onder Eén
Hoofd vergaderd. Johannes wil de Heere Jezus Christus, de Engel des Heeren, aanbidden
nadat Deze hem alle toekomende dingen heeft laten zien.
Op het moment dat alles onder Eén hoofd vergaderd is, dan zal ook de Zoon, de Heere Jezus
Christus onderworpen worden aan God. Vandaar dat de Heere Jezus Christus tegen Johannes
zegt dat deze niet Hém maar God zou aanbidden.
27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle
dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen
onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook
de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat
God zij alles in allen. 1 korinthe 15
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De Heere Jezus Christus zegt tegen Johannes; ik ben net zoals jij een dienstknecht.
Net zoals jouw broederen en de profeten en alle gelovigen een dienstknecht van God zijn.
De Heere Jezus deed niks zonder de Vader en Hij weet Zich ondergeschikt aan God.
God op Zijn Beurt heeft alle oordeel en Heerschappij aan de Zoon gegeven als Loon voor Zijn
Volbrachte Werk. De Heere Jezus Christus doet alle Werk tot Heerlijkheid van God de
Vader. Dus aanbid God.

:10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is
nabij.
hij = Hij, de Heere Jezus Christus, de Engel des Heeren.
3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren,
hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.openbaring 1
‘Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet’
De Heere Jezus Christus zegt tegen Johannes dat Zijn Woorden niet verzegeld moeten
worden. Zijn Woorden zijn getrouw en waarachtig en Hij wil dat Zijn dienstknechten weten
‘hetgeen haast moet geschieden’. Hij wil dat de gelovigen weten van Zijn Raadsbesluit.
De Heere doelt hier op het feit dat Woorden van een ander Boek in de Bijbel wel verzegeld
moesten worden. De Heere verzocht Daniël om Zijn Woorden te verzegelen.
26 Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit
gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. 27 Toen werd ik, Daniël, zwak, en was enige
dagen krank; daarna stond ik op, en deed des konings werk; en ik was ontzet over dit gezicht;
maar niemand merkte het. daniël 8
4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde;
velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. daniël 12
Openbaring zou in de eerste plaats gezien moeten worden als een verdere uitwerking van het
boek Daniël. Wat in het Oude Testament verzegeld (verborgen) was, wordt in het Nieuwe
Testament geopenbaard. Dat wordt hier alsnog aan het eind van heel de Bijbel en tegelijkertijd
aan het eind van het Nieuwe Testament gezegd. Dit boek is niet verzegeld.
Het is specifiek een commentaar op het boek Daniël en een aanvulling daarop.
Het hele Nieuwe Testament is een toelichting op heel het Oude Testament.
We lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe.
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de
Profeten, en Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.
lukas 24
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:11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die
rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd
worde.
‘Ik kom haastiglijk’ en ‘de tijd is nabij’. De Heere laat Zijn dienstknechten zien wat bijna zal
geschieden. Maar het neemt nog enige tijd. De zaken zullen hun beloop hebben.
De ene gaat de Goede kant op en de andere gaat de verkeerde kant op.
Desalniettemin is de boodschap; Ik kom haastiglijk. Dit staat drie keer in dit hoofdstuk.
3 = Spreekt over vormwording en over de beloften en over de vervulling van Gods
beloften. Denk aan de Opstanding van de Heere Jezus Christus op de 3e dag
Spreekt dus over de Belofte van Eeuwig Leven op de derde dag.
6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt;
want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. ( van deze
tegenwoordige eeuw, aion ) vers 7-8 = 33 jaar grote verdrukking over de volkeren 7 Want het
ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere
koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene
plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. vers 9-14 = 33 jaar grote
verdrukking over de volkeren, betreffende de gelovigen in die periode. 9 Alsdan zullen zij u
overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om
Mijns Naams wil. 10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren,
en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen
verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een
getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. mattheus 24
Welk zal het teken zijn van de voleinding van deze tegenwoordige boze eeuw ?
( het teken van het einde van deze aion? ) = de vraag van de discipelen.
Het antwoord van de Heere Jezus = Deze eindigt als de 144.000 getuigen het Evangelie van
het Koninkrijk gepredikt hebben aan alle volkeren. ( Satan wordt dan voor 1.000 jaar
gebonden )

:12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk
zijn werk zal zijn.
De vertalers hebben vanaf hier gezien dat ‘de Engel’ de Heere Jezus Christus is en hebben dus
‘Ik’ nu wél met een hoofdletter geschreven.
‘en Mijn loon is met Mij’
zie hiervoor ook de uitleg in hoofdstuk 4
De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft
voor Zijn Leven in volledige afhankelijkheid en vertrouwen ( geloof ) in de Vader.
De Heere Jezus heeft Zijn Leven gegeven en alle Werk in gehoorzaamheid volbracht
voor de Vader.
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1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader,
de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke.
2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem
gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U
kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven
hebt om te doen; 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid,
die Ik bij U had, eer de wereld was.
-22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn,
gelijk als Wij Eén zijn;
-24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij
Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij
liefgehad, vóór de grondlegging nederwerping der wereld. johannes 17
In Johannes 17 kun je lezen dat de eerste Heerlijkheid (uit de Schepping) die de Heere
ontvangt, de Gemeente is. Als eerste vrucht van de oogst, wordt de Gemeente aan
Hem gegeven. En dat is wat in deze Bedeling nog steeds gebeurt;
God verzamelt Zich individuele gelovigen uit deze duistere en boze wereld.
God verzamelt Zich uit de heidenen een Volk voor Zijn Naam.
Vervolgens geeft Hij ons als Loon aan de Heere Jezus Christus.
Zijn Lichaam, de Gemeente, is Zijn Heerlijkheid en Zijn Persoonlijk Bezit. Zijn Loon
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet,
Zijn Loon is bij Hem (= de Gemeente; Zijn Lichaam, logisch dat wij bij de Wederkomst van
de Heere bij Hem zijn; wij zijn tenslotte Zijn Lichaam.), en Zijn arbeidsloon ( Wedergeboren
Joodse Volk= Israël ) is voor Zijn aangezicht. jesaja 40
11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion:
Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.
12 En zij (= wedergeboren Israël ) zullen hen (= de Gemeente , Zijn Lichaam) noemen het
heilige volk, de verlosten des HEEREN; en gij ( = Jeruzalem ) zult genoemd worden de
gezochte, de stad, die niet verlaten is. jesaja 62
‘om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn’
Bij Zijn Wederkomst zal de Heere Jezus Christus de dan levende mensheid oordelen.
De gelovigen zullen behouden worden en de ongelovigen zullen verwijderd worden.
Iemand doet goede, vruchtbare werken of iemand doet dode, eigen werken.
Aan de hand van die werken zal er vergelding oftewel een oordeel zijn.

:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was,
en Die komen zal, de Almachtige
--
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11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet,
schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar
Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia,
en naar Laodicea.openbaring 1
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het
Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. openbaring
21
Alpha en Omega zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet en dus de eerste en
laatste letter van het Woord Gods. Dat betekent; Ik ben het Woord Gods, van A tot Z.
De Onzienlijke God, Die Zichzelf openbaart door Zijn gesproken en geschreven Woord .
Hij is de Eerste en Hij is de Laatste en daarmee Dezelfde.
Hij is het Begin en Hij is het Einddoel; Hij is de Ik Ben
Hij is de Eeuwige, de Blijvende, de Definitieve.
Hij is Degene uit Wie en tot Wie alle dingen zijn.
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der
eeuwigheid. Amen.romeinen 11

:14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij
door de poorten mogen ingaan in de stad.
‘Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen’
Zalig zijn = deelhebben aan Zijn Eeuwige Opstandingsleven.
Zijn geboden = alles wat God gesproken heeft. Gods Woord is onderwijs.
Het gaat niet over de tien geboden of verboden maar alle Woord wat is (aan-) geboden.
‘Zalig zijn zij die Zijn woorden doen’, sluit aan bij vers 7: ‘Zalig is hij die de Woorden der
profetie deze boeks bewaart’. Het bewaren van de geboden doe je door ze te doen.
Door ze deel van je leven uit te laten maken. Door in gemeenschap met het Woord te leven.
Zij die Zijn Geboden doen, zij die leven in gemeenschap met het Woord, zij die Zijn Woorden
bewaren, hebben deel aan de Boom des Levens. Zij die deelhebben aan de Boom des
Levens mogen door de poorten ingaan in het Koninkrijk en zijn daardoor zalig.
Tegenover de Boom des Levens staat de boom der kennis van goed en kwaad uit Genesis.
Deze boom staat voor de Wet en in het bijzonder voor religie. Als je van het ene eet ga je
dood en als je het andere eet ( eten = gemeenschap hebben met ) heb je leven.
De Boom des Levens is het Nieuwe Verbond, uitgedrukt in Hem die daarvan het Hoofd is, de
Middelaar, namelijk de Heere Jezus Christus.
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14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te doen.
15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade.
16 Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben (praktisch liefhebben =
dienen ), in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en
Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het
land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven ( het Koninkrijk Gods ). 17 Maar indien uw hart
zich zal afwenden, en gij niet horen ( = gehoorzamen = geloven ) zult, en gij gedreven zult
worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient ( ontrouw, afgoderij, hoererij,
ongeloof ); 18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen ( sterven ); gij
zult de dagen niet verlengen op het land ( gij zult het Koninkrijk niet ingaan ), naar hetwelk
gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit. 19 Ik neem
heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u
voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
deuteronomium 30

:15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers,
en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon
zijn. 8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en
hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den
poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. openbaring 21
Buiten zullen de ongelovigen zijn.
honden = heidenen
tovenaars = bedriegers
hoereerders = degenen die de Heere ontrouw waren
doodslagers = degenen die de Heere vermoordden, afwezen
afgoden dienaars = degenen die niet geloofden in de Heere maar in afgoden
die de leugen liefheeft = verwerpt de Waarheid, het Woord, de Heere Jezus Christus
die de leugen doet = doet geen werken des geloofs
Er zijn aan het eind van het verhaal maar twee mogelijkheden.
Geloof is een keuze; kies je voor het Leven of voor de dood ?
Wil je ingaan in het Koninkrijk of buitengeworpen worden ?
Kies je voor de Heere Jezus Christus of de Satan?
Erin of eruit ? Binnen of buiten? Ingaan door de poorten of niet?

:16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.
Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.
engel = boodschapper
‘Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de
Gemeenten’
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Vanaf hier zijn het afsluitende woorden van deze Brief.
Openbaring is geschreven in briefvorm. Nieuw Testamentische Waarheid komt tot ons via
brieven. (zie ook hoofdstuk 1) De Inhoud is nu eenmaal niet bestemd voor de ongelovigen en
dus zijn de boeken geadresseerd aan gelovigen. Vanaf het Bijbelboek Romeinen, tot en met
het Bijbelboek Openbaring, is het Nieuwe Testament geschreven in de vorm van een brief.
De dingen worden bekendgemaakt in de Gemeente. Het is alleen bestemd voor gelovigen.
Voor ongelovigen is dit een gesloten boek, een verzegeld boek.
‘Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster’
De Heere laat aan het einde van de Brief weten Wie de afzender is.
Via Jesaja 11 en 2 Petrus 1 zien we dat bovenstaande zin verwijst naar Zijn Wederkomst.
Het gaat over de Komst van de grote Koning van het Messiaanse Rijk op Aarde.
1 Want er zal een Rijsje ( Twijgje ) voortkomen uit den afgehouwen tronk ( afgehouwen stam)
van Isa ( David is de Zoon van Isaï = Jesse ), en een Scheut ( Stekje ) uit zijn wortelen zal
Vrucht voortbrengen. Jesaja 11
19 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 opga in uw harten. 2 petrus 1

:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft,
kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees ( natuurlijke mens ); en hetgeen uit den
Geest geboren is, dat is geest ( nieuwe mens in Christus ) 7 Verwonder u niet, dat Ik u
gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren ( wedergeboren ) worden. johannes 3
Geest en Bruid betekenen hier hetzelfde.
Als wij uit God geboren oftewel wedergeboren oftewel uit de Geest geboren zijn, dan zijn wij
geest. Als wij deel hebben gekregen aan het Nieuwe Verbond, zijn wij de Bruid.
De Gemeente behoort tot de allereersten daarvan (maar dat komt hier niet aan de orde) dan
zijn we zelfs Lichaam van de Bruidegom. Nog meer verbonden met Christus dus.
Water des Levens = levend water = stromend water = Eeuwig Leven
Het eerste deel van dit vers staat in de aanvoegende wijs; het is de bedoeling dat men dit zou
zeggen. Het is een wens. Dat geldt ook voor ons. We zouden zeggen: kom!
Wie de Woorden dezes Boeks en deze Profetie horen en bewaren (Openbaring 1) zouden
wensen dat de Heere zou komen, het liefst zo spoedig mogelijk.
14 Kom haastelijk, mijn Liefste! en wees Gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op
de bergen der specerijen. hooglied 8
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‘En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet’
Water is een beeld van de Geest. Het drinken is de uitbeelding van het ontvangen van de
Heilige Geest; De Geest van Christus. Als wij de Geest ontvangen, zullen wij niet meer
sterven maar eeuwig leven.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. openbaring 21
Wie dorst heeft naar het Leven dat voortkomt uit het Binnenste van de Heere Jezus Christus,
die kome. Het is voor wie dat wil, het is uit Genade en vrij; het kost je niets ( dan je oude
mens ).
1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja
komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! jesaja 55
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is; romeinen 3
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. efeze 2

:18 Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien
iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek
geschreven zijn.
:19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel
afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven
is.
Afdoen en toedoen aan de Profetische Woorden van dit Boek is in beide gevallen heel erg.
Er zijn er die er aan toedoen en er zijn er die er aan afdoen.
Ons past niet te oordelen maar we kunnen gewoon signaleren dat sommigen hun eigen
verhalen erbij vertellen. Of men vertelt te weinig; men laat woorden weg. Of dat men stelt dat
veel in de Bijbel er eigenlijk niet toe doet, omdat de basisbeginselen, zoals dat de Heere Jezus
voor onze zonden gestorven is, voldoende zouden zijn voor gelovigen. Dat is er aan afdoen.
Dat is de Bijbel uitkleden, alsof de Bijbel niet meer te melden zou hebben dan de basis.
‘God zal hem toedoen de plagen, die in dit Boek geschreven zijn’
‘God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in
dit boek geschreven is’
Wie trouw is aan de Heere en Zijn Woord zal door Hem beloond worden.
Voor Zijn Lichaam, de Gemeente, ligt er een vol Loon klaar waar hopelijk geen deel van
afgedaan wordt door de Heere. Bij Zijn Wederkomst zal blijken in hoeveel Heerlijkheid wij
kunnen delen. Werken die Zijn Geest in en door ons mag volbrengen, zullen beloond worden.
Dat is gedurende de hele Verborgenheid zo.

16

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen.
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij
zullen Hem zien, gelijk Hij is.1 johannes 3
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol
loon mogen ontvangen. 2 Johannes
vers 12; En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden,
gelijk zijn werk zal zijn.
‘De Heere zal ieder vergelden gelijk zijn werk zal zijn’.
Dat betekent dat men eventueel helemaal niets krijgt, omdat er niets te vergelden valt.
Als men de Heere niet gediend heeft, ( ook al was men kind van God, dienstknecht en
erfgenaam) dan krijgt men geen loon. Dit betekent niet dat iemand uit die stad geworpen
wordt, want dat kan niet. Ze worden behouden. Het gaat echter om de Heerlijkheid die men
daar zou ontvangen. Het is dus een waarschuwing; men zou er niet aan afdoen.en men zou er
ook niet aan toedoen. Wat we over houden is: Sola Scriptura, oftewel; alleen de Schrift.
Of anders gezegd: het Woord Gods, het hele Woord Gods en niet anders dan het Woord Gods.
11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met
Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem
verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw;
Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2

:20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
Dit zijn de laatste Woorden van de Heere Jezus; het zijn Woorden met de Belofte van Zijn
Wederkomst. Ook wij, na 2.000 jaar, houden ons vast aan Zijn Beloften.
7 Zie, Ik kom haastiglijk zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.
-12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk
zijn werk zal zijn.
Onze Zalige Hoop ( zekerheid ) is de Verschijning van de Heerlijkheid van onze grote God en
Zaligmaker. Daarnaar zouden wij onder alle omstandigheden uitzien en dat is onze enige
Hoop ( zekerheid ) bij leven en sterven. In afwachting daarvan leven wij in de dag der Genade
en kennen wij Christus die gezeten is op de Troon der Genade en zien wij Hem met Eer en
Heerlijkheid gekroond.
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode
tot heerlijkheid door ons 2 korinthe 1
6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds
Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. hebreeën 8
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11 Want de Zaligmakende Genade Gods is verschenen aan alle mensen. 12 En onderwijst ons,
dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig,
en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 13 Verwachtende de Zalige Hoop
en verschijning der Heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus
Christus; 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. titus 2

:21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
De Genade van ‘onzen Heere Jezus Christus’ is nu reeds met ons, Zijn Lichaam, de
Gemeente. Dat is beloofd en daar zouden wij dagelijks uit leven.
Wij zien uit naar de Openbaring van de Heere Jezus Christus.
18 Maar wast op in de Genade en Kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
Hem zij de Heerlijkheid, beide nu en in den dag der Eeuwigheid. Amen. 2 petrus 3

Amen.
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