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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.  
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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 =    Wijsheid; Vaste Spijs; Honing 

R b d =  Dabar    =    Woord; Bij 

     b d =  Doob    =    Doof   

          r =  Resh    =    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. 

 

 

 

 

 



 10 

: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. 


