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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; 

 



11 

 

 

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 

 



14 

 

 

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. 
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‘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. 
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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.  


