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                                                           Hoofdstuk 14 

 

: 1  En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig      

      duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 

 

‘En ik zag, en ziet’ 
Johannes krijgt weer een visioen. Wat hij ziet, is niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld. 

Visioenen hebben een symbolische betekenis. 

 

‘het Lam stond op den berg Sion’ 

‘Het Lam’ is in Openbaring min of meer de vaste uitdrukking voor de Heere Jezus Christus. 

Het lam verwijst naar nederigheid, dienstbaarheid en volgzaamheid. 

Het wordt 16 keer genoemd in verschillende hoofdstukken van Openbaring. 

 

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft 

onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij 

verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een 

schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 

jesaja 53 

 

In het visioen van hoofdstuk 5 staat het Lam op de Troon. (staat = staan = Opstanding) 

In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de Heerschappij (Troon) ontvangen.  

De Heerschappij is op Zijn Schouder; alles is aan Hem onderworpen. 

Zijn Koninkrijk zal het koninkrijk van de antichrist vernietigen. 

 

7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem 

gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 8 Alle dingen hebt Gij onder 

zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij 

niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen 

onderworpen zijn; 9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig 

minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade 

Gods voor allen den dood smaken zou. hebreeën 2 

 

Hier in dit hoofdstuk staat het Lam op den berg Sion. 

De berg Sion staat hier overdrachtelijk niet voor de Hemel; zodat de 144.000 ineens in de hemel 

zouden zijn! Sion is hier een synoniem voor ‘Jeruzalem’ en via die stad een uitbeelding van het 

Koninkrijk van Christus. Symbolisch zien we hier de Heere Jezus Christus in Zijn Koninkrijk, 

In het eerste begin daarvan, blijkt uit de rest van dit hoofdstuk. 

 

1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, 

totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 2 De HEERE zal den 

scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.  

3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder 

des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn. psalm 110 

 

11 De HEERE heeft David de waarheid gezworen, waarvan Hij niet wijken zal, zeggende: Van de 

vrucht uws buiks zal Ik op uw troon zetten. 12 Indien uw zonen Mijn verbond zullen houden, en 

Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal; zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon 

zitten. 13 Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, 

zeggende: 14 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd. 

psalm 13 
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Bovenstaande verzen hebben een dubbele toepassing.  

Zij verwijzen ook naar een wedergeboren Volk Israël, straks.  

 

29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest 

uitgieten. 30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en 

rookpilaren. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 

vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal 

aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, 

gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Joël 2 

 

In de visioenen verwijst de berg Sion weliswaar naar Jeruzalem maar de naam wordt gebruikt ter 

aanduiding van het Koninkrijk van de Zone Davids; het Koninkrijk van Christus.  

 

‘en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven 

aan hun voorhoofden’ 

Samen met het Lam, de Heere Jezus Christus, staan in dit visioen ook de 144.000 getuigen op de 

berg Sion. Zij hebben het Merkteken van de Heere Jezus Christus op hun voorhoofden. 

Het voorhoofd staat typologisch voor de gedachten, het hart, het binnenste van de mens. 

Het gaat hier over het begin van de 33 jaar grote Verdrukking over de Volkeren. 

De getuigen zullen dan het Evangelie van het Koninkrijk gaan prediken. 

 

3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten 

onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. 

4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren 

verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. openbaring 7 

 

 

 

: 2  En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een  

      groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; 

 

‘Een Stem uit den Hemel’ = God Die spreekt; het Woord van God 

‘Een Stem veler wateren’   = een beeld van de Stem van God ; het Woord van God. 

 

Maar ‘vele wateren’ kan ook verwijzen naar de volkerenzeeën; het Evangelie wordt nu gepredikt 

door de Heidenen en niet door de Joden. De Stem van de Heere Jezus klinkt nu, in onze Bedeling, 

via (als) de vele wateren; de Gemeente. Daar is het Woord Gods. Daar vindt men de Heere. 

Straks, bij de Wederkomst van de Heere Jezus Christus ( met Zijn Lichaam ), zal de Gemeente het 

wedergeboren Volk Israël onderwijzen. 

 

‘Een Stem van een Groten donderslag’ = een beeld van de Stem van God; God Die spreekt 

‘Een stem van citerspelers’ = verwijst terug naar openbaring 5 waar de 24 ouderlingen, 

de Gemeente, op citers ( citeren ) spelen. 

De Stem uit de Hemel is in feite ‘meerstemmig’; Het Woord van God, ook via de Gemeente. 

 

8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen ( = 

Gemeente ) voor het Lam neder, hebbende elk citeren (citeren = rwnk = Kenowr = Harpen ; als 

Licht ) en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. openbaring 5 

 

15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn Stem als 

een stem van vele wateren openbaring 1 
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3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de 

grote wateren. 4 De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid. 

psalm 29 

 

 

 

: 3  En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen;  

      en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde 

      gekocht waren. 

 

‘En zij zongen’ = zij zongen is meervoud en verwijst terug naar de ‘citerspelers’ van het vorige 

vers. De citerspelers= de 24 ouderlingen met citeren = de Gemeente 

 

‘een nieuw gezang’  
= zingen is altijd een uitbeelding van ‘aanbidding’ oftewel ‘dienst aan de Heere’. 

Samenzang is typologisch ‘het met één mond de Heere loven’. 

Het is de uitdrukking van hoe wij allen eensgezind onze levens aan de Heere gewijd hebben.  

Een nieuw gezang is een uitdrukking van leven onder het Nieuwe Verbond. 

Het Nieuwe Verbond der Genade begon bij de Opstanding van de Heere Jezus Christus ter 

vervanging van het Oude Verbond der Wet. 

 

‘En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen’ 

Dit gaat over degenen die verbonden zijn met de Troon en leven onder het Nieuwe Verbond. 

Dat zijn het Lam, de vier dieren (uitdrukking van Christus) en daarna de 24 oudsten, die een 

uitdrukking zijn van de Gemeente. De 144.000 zijn daar hier aan toegevoegd. 

 

‘en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde 

gekocht waren‘ 

De 144.000 zullen onderwezen moeten worden voordat zij het Evangelie kunnen gaan prediken. 

‘Zij zullen het nieuwe gezang leren’ van de ‘citerspelers’, de Gemeente. De getuigen zullen in het 

‘half uur stilte’ verzegeld en opgeleid worden, hebben wij in hoofdstuk 8 gelezen. 

De getuigen uit elk van de 12 stammen van Israël zullen dan gewijd zijn aan de dienst aan de Heere. 

Zij worden geheiligd. Zij zijn genaderd tot ‘de Troon der Genade’ en hebben hun levens in dienst 

gesteld van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond.  

 

De 144.000  zijn (vrij) gekocht van het koninkrijk van de antichrist; zij zijn verlost. Zij zijn 

toegewijd aan het Koninkrijk der Hemelen dat zich, bij de Wederkomst van de Heere Jezus 

Christus, uitbreidt naar de aarde. Maar hun positie is nog steeds op de aarde. Als eerstelingen 

zingen zij een Nieuw Lied; zij leven, na hun wedergeboorte, onder het Nieuwe Verbond der 

Genade. De 144.000 zijn weer eerstelingen van Israël, dat als Volk in haar geheel een volk is  

van eerstelingen ten opzichte van de overige volkeren op de aarde. 

Die 24 oudsten, de citerspelers, zijn ook eerstelingen. Dat is de Gemeente, maar die heeft een 

Hemelse positie. Eerstelingen (de Gemeente) worden van de aarde weggenomen, want al wat de 

baarmoeder opent is voor de Heere en verdwijnt naar de Hemel.  

 

1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat 

enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn. 
exodus 13 
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9 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 10 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Als 

gij in het land zult gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult 

gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. leviticus 23 

De Gemeente is de eersteling van het Koninkrijk met een Hemelse positie. 

De 144.000, vertegenwoordigen het Volk Israël, zijn eerstelingen met een aardse positie. 

Op dat moment zullen zij dus dezelfde positie hebben; alleen op een verschillend niveau. 

 

12 En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, 

hoeveel te meer hun volheid! 13 Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen 

apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk; 14 Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid 

verwekken, en enigen uit hen behouden mocht. 15 Want indien hun verwerping de verzoening is der 

wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? 16 En indien de 

eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken 

heilig. 17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver 

plaats zijt ingeent, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, 

18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de 

wortel u. 19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeent worden. 

20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet 

hooggevoelende, maar vrees. 21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, 

zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare. 22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God; 

de strengheid wel over degenen, die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de 

goedertierenheid blijft; anderszins zult ook gij afgehouwen worden. 23 Maar ook zij, indien zij in 

het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden; want God is machtig om dezelve weder in te 

enten. 24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen 

nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, 

in hun eigen olijfboom geent worden? 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid 

onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël 

gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israël zalig 

worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. 

28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing 

zijn zij beminden, om der vaderen wil; 29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn 

onberouwelijk. 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar 

nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook dezen nu 

ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid 

verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun 

allen zou barmhartig zijn. romeinen 11 

 

12 Ik zal ulieden ook ten zwaarde tellen, dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat Ik 

geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord, Ik gesproken heb, maar gij hebt niet gehoord, maar 

hebt gedaan, dat kwaad was in Mijn ogen, en hebt verkoren hetgeen, waaraan Ik geen lust heb. 

13 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten, doch gijlieden zult 

hongeren; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten; ziet, Mijn knechten 

zullen blijde zijn, doch gijlieden zult beschaamd zijn. 14 Ziet, Mijn knechten zullen juichen van 

goeder harte, maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes 

zult gij huilen.15 En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en de 

Heere HEERE zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij met een anderen naam noemen; 

16 Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den God der Waarheid; en wie zal 

zweren op aarde, die zal zweren bij den God der Waarheid, omdat de vorige benauwdheden 

zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.  
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17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer 

gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. 18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt 

u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en 

haar volk een vrolijkheid. 

19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in haar zal niet 

meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. jesaja 65 

 

 

 

: 4  Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het  

      Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en  

      het Lam. 

 

‘Dezen zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden’ 

Het vrouwelijke drukt ‘het zienlijke’ uit; de uiterlijke dingen, de buitenkant.  

Maar wij als gelovigen, zouden wandelen door geloof  en niet door aanschouwen. 

Ons leven, ons denken, onze beleving en dus ons leven, zou bepaald worden door het Woord.  

Door onzienlijke dingen en niet door de buitenkant.  

De oude mens gaat voor het zienlijke, de nieuwe mens in Christus, voor het onzienlijke. 

 

6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van 

den Heere; 7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 2 korinthe 5 

 

18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de 

dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4 

 

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die Boven zijn, waar Christus is, 

zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. kolossenzen 3 

 

De 144.000 worden niet bevlekt, niet verontreinigd door de uiterlijke dingen. 

Ze laten zich niet beïnvloeden door wereldse zaken. Ze hebben geen merkteken van het beest dus 

aardse zaken kopen of verkopen doen ze sowieso niet. Ze trekken zich niets aan van de werking  

van de antichrist. Ze houden zich aan het Woord Gods. Alleen Zijn Waarheid telt. 

 

‘dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat’ 

De 144.000 wandelen door geloof alleen. Zij staan vrijwillig in dienst van de Heere. 

Zij bewandelen het pad dat de Heere voor hen uitgestippeld heeft. 

 

12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal 

in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. johannes 8 

 

17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden. 

18 En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd. markus 1 

 

27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. 

28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand 

zal dezelve uit Mijn hand rukken johannes 10 
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‘dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam’ 

Omdat de 144.000 het Lam volgen, kan van hen gezegd worden dat ze gekocht of verlost zijn. 

Verlossen is loskopen. Verlossing is altijd loskoping. Hier staat de term ‘gekocht’ omdat dit tevens 

inhoudt dat zij daardoor het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus.  

 

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij 

van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan 

God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 1 korinthe 6 

 

Er zijn overeenkomsten met verzen uit hoofdstuk 5; 

 

8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het 

Lam neder, hebbende elk citeren ( citerspelers ) en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn 

de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied, ( En zij zongen als een nieuw gezang voor 

den troon ) zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt 

geslacht, en hebt ons Gode gekocht (dezen zijn gekocht uit de mensen ) met Uw bloed, uit alle 

geslacht, en taal, en volk, en natie; openbaring 5 

 

De Heere Jezus Christus is gestorven voor de zonden der gehele wereld en Hij heeft in Zijn 

Opstanding velen ( de gelovigen ) van God ‘gekocht’.vDe Heere Jezus Christus heeft bij Zijn 

Opstanding alle gelovigen van de Vader gekregen als Loon voor Zijn Werken. Ook de toekomstige 

gelovigen.vNa de 70e jaarweek zal ook het gelovig overblijfsel van het Volk Israël door de Vader 

aan de Zoon gegeven worden. Ook zij is het arbeidsloon van de Heere Jezus Christus.  

Vanaf dat moment is het Volk Israël dus in exact dezelfde positie als de Gemeente. 

 

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven 

zullen. 21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een 

zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, 

die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; 23 Ik in hen, en Gij in Mij; 

opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen 

liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij 

zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij 

gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. johannes 17 

 

10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon  

( = de Gemeente ) is bij Hem, en Zijn arbeidsloon ( = Volk Israël ) is voor Zijn aangezicht.  

jesaja 40 

 

11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion:  

Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 

12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten ( losgekocht ) des HEEREN; en gij  

zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is. jesaja 62 

 

 

 

: 5  En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God. 

 

12 Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den 

Naam des HEEREN betrouwen. 13 De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, 

noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij 

zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.  
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14 Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël; wees blijde, en spring op van vreugde van ganser 

harte, gij dochter Jeruzalems! 

15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning 

Israëls, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. zefanja 3 

 

Onberispelijk = trouw zijn aan de Heere; leven naar de nieuwe mens in Christus. 

Zonden          = alles wat niet uit het geloof is, oftewel; ongeloof. 

De nieuwe mens kán niet zondigen, want hij heeft de Goddelijke natuur. De nieuwe mens is dus 

onberispelijk. Elke gelovige is wedergeboren en heeft daarmee naast de menselijke natuur ( oude 

mens ) ook de Goddelijke natuur in Christus ( nieuwe mens ). 

 

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 

overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 9 Want in 

Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het 

Hoofd is van alle overheid en macht; kolossenzen 2 

 

9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en 

hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 1 johannes 3 

 

‘En in hun mond is geen bedrog gevonden’ 

Wat is er dan in hun mond ? Wat is er in de mond van de nieuwe mens in Christus?  De Waarheid ! 

De Waarheid is het Woord van God. De Heere Jezus Christus is de Weg de Waarheid en het Leven. 

En dat is precies waarvan de 144.000 zullen getuigen. Zij zullen het priesterlijk Volk zijn waartoe 

zij in het begin waren geroepen. Zij zullen het Woord, de Waarheid, het Evangelie van het 

Koninkrijk prediken onder de volkeren. Dat staat loodrecht tegenover de leugen van de wereld.  

De duivel is de vader van alle leugens. Bedrog komt ook voort uit het denken van de (natuurlijke, 

oude) mens zelf. In de Mond van de Heere Jezus, is geen bedrog gevonden. Om de Waarheid te 

bedenken en te spreken zouden wij de oude mens voor dood houden en de nieuwe mens aantrekken. 

 

43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen. 44 Gij zijt uit 

den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den 

beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen Waarheid is in hem. Wanneer hij de 

leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve 

leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik u de Waarheid zeg, gelooft gij niet. johannes 8 

 

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun 

lippen. 14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; romeinen 3 

 

21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld 

nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 22 Die geen zonde gedaan heeft, en  

er is geen bedrog in Zijn Mond gevonden; 1 petrus 2 

 

21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de Waarheid in Jezus is; 

22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven 

wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest 

uws gemoeds, 24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware 

rechtvaardigheid en heiligheid. 25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de Waarheid, een 

iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden. efeze 4 
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: 6  En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige  

      Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht,  

      en taal, en volk; 

 

3 En er kwam een andere engel, ( = Andere = Allose = zelfde Soort, zelfde Kwaliteit ) en stond aan 

het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het 

met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is. 

-- 

13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: 

Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie 

engelen, die nog bazuinen zullen. openbaring 8 

In hoofdstuk 8 staat ‘de andere engel’ aan het Altaar en staat daar symbool voor ‘de Gemeente’. 

In visioenen hebben Engelen vleugels. Anders kun je niet zien dat het engelen zijn. 

In het midden van de Hemel staat de Troon van God.  

Hij is het Middelpunt van Zijn Schepping; van daaruit heeft Hij de Heerschappij. 

Hij staat letterlijk centraal. ( Bezien vanuit de holle aarde theorie ). 

 

17 Want het Lam, Dat in het midden des Troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn 

tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. openbaring 7 

 

De Heere Jezus Christus wandelt in het midden van de 7 kandelaren in hoofdstuk 1 en 2 

De Boom des Levens staat in het midden van het Paradijs Gods in hoofdstuk 2 

Het Lam staat in het midden des Troons staat in hoofdstuk 4,5 en 7. 

De Troon staat in het midden van de 24 ouderlingen staat in hoofdstuk 5  

Een Stem was te horen vanuit het midden van de 4 dieren staat in hoofdstuk 6 

 

‘en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en 

aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk’ 

Het Woord Gods is Eeuwig; is altijd durend, is blijvend, is onveranderlijk. 

Het woord ‘eeuwig’ kan ook staan voor ‘overal van toepassing’ 

Overal van toepassing is ‘universeel’; algemeen geldend. 

Het algemene, universele Evangelie. 

Op de aarde zou dat Koninkrijk met het universele Evangelie openbaar worden. 

Het wachten is daarop. Er moet dan alleen nog wel het één en ander gebeuren. 

 

33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de 

HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot 

een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, 

en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen 

( kennen= bekennen= gemeenschap hebben met= drang vanuit liefde), van hun kleinste af tot hun 

grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner 

zonden niet meer gedenken. jeremia 31 

 

Dat kan alleen als mensen zich inderdaad aan de Koning van dat Koninkrijk onderwerpen en dat 

kan alleen als hun dat gepredikt wordt. Hier is het een engel die het Evangelie predikt aan degenen 

die op aarde wonen. Maar wie is die engel? Op aarde prediken de 144.000 uit de 12 stammen van 

Israël het Evangelie. Op een hoger niveau doet de Gemeente dit. In rangorde staat de Gemeente 

boven Israël en dus ook boven de 144.000. De 144.000 getuigen zijn juist van de aarde, zij blijven 

op de aarde en hebben een bediening op de aarde. Alleen de Gemeente heeft een hemelse positie.  

 

 



9 

 

 

Geheel Israël zou tot geloof komen en niet alleen de 144.000.  Het Evangelie zal daartoe gepredikt 

worden door de Gemeente. Die engel is dus de Gemeente. In Openbaring 12 stelde Michael en zijn 

engelen de Gemeente voor. De Gemeente wordt soms in meervoud voorgesteld en soms in 

enkelvoud. De Gemeente, Zijn Lichaam is enkelvoud maar de leden bij elkaar zijn meervoud.  

De Gemeente geeft leiding aan het verkondigende werk van de 144.000. De Gemeente, Zijn 

Lichaam, krijgt straks nog een taak onder leiding van het Hoofd de Heere Jezus Christus. 

 

13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. 

14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem 

geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen ( gehoorzamen), zonder die 

hun predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: 

Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede (Vrederijk, VredeVerbond= Nieuwe Verbond ) 

verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen! romeinen 10 

 

19 Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem; gij zult ganselijk niet wenen; gewisselijk zal Hij 

u genadig zijn op de stem uws geroeps; zo haast Hij die horen zal, zal Hij u antwoorden. 

20 De Heere zal ulieden wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; maar 

uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien; 

21 En uw oren zullen horen het Woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt 

in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechter hand of ter linkerhand. 

22 En gijlieden zult voor onrein houden het deksel uwer zilveren gesneden beelden, en het 

overtreksel uwer gouden gegoten beelden; gij zult ze wegwerpen gelijk een maanstondig kleed, en 

tot elk van die zeggen: Henen uit! 23 Dan zal Hij uw zaad, waarmede gij het land bezaaid hebt, 

regen geven, en brood van des lands inkomen, en hetzelve zal vet en smoutig zijn; uw vee zal te 

dien dage in een wijde landouwe weiden. jesaja 30 

 

1 En te dier tijd zal Michaël ( Wie is als God?= de Heere Jezus Christus ) opstaan, die grote Vorst, 

die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet 

geweest is ( grote verdrukking over Israël ), sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd 

toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het 

boek.2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen 

leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. 3 De leraars ( de Gemeente ) nu 

zullen blinken ( deelhebben aan Zijn Heerlijkheid ), als de glans des uitspansels, en die er velen 

rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. daniël 12 

 

 

 

: 7  Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns  

      oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen  

      der wateren gemaakt heeft. 

 

6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in 

der eeuwigheid. 146 

 

6 Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt den hemel, den hemel der hemelen, en al hun 

heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; en 

het heir der hemelen aanbidt U. nehemi 9 

 

Vrezen = ontzag hebben voor 

De engel met het eeuwige Evangelie, de Gemeente, predikt met kracht en nadruk ( grote stem ) 

dat men zich moet onderwerpen aan de Heere. 
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Alleen de gelovigen in de Heere Jezus Christus mogen voor eeuwig binnengaan in Zijn Koninkrijk. 

De prediking zal tevens een waarschuwing omvatten voor het komende oordeel over het 

antichristelijke rijk. In de antichristelijke leer is geen plaats voor God. 

De prediking zal uitdrukkelijk God de Schepper introduceren.  

Hij is de Schepper van Hemel en aarde dus zou het schepsel zich dienstbaar en nederig opstellen. 

Daar gaat het om in de dagen van de oprichting van het Koninkrijk van Christus op aarde. 

 

10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die 

leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: 

11 Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; 

want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.  
openbaring 4 

 

‘ Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft’ 

‘fonteinen der wateren’ komt 4 keer voor in Openbaring.  

‘fonteinen der wateren’ is een beeld van Eeuwig Leven. Als iemand het Woord van God ontvangen 

heeft en oprecht gelooft, dan wordt dat Woord in hem tot een fontein. 

 

14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het Water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid 

niet dorsten; maar het Water (= Woord), dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van 

water ( = levend water) springende tot in het eeuwige leven. johannes 4 

 

1 Te dien dage zal er een Fontein ( de Heilige Geest; de Heere Jezus Christus; Hij is het Levende 

Water ) geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en 

tegen de onreinigheid. 2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat 

Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook 

de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.  zacharia 13 

 

 

 

: 8  En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote  

      stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. 

 

Babel    = Hebreeuws,   Babylon = Grieks 

hoererij = ontrouw aan God de Schepper 

 

Dit is de eerste keer in Openbaring dat de naam Babel gebruikt wordt.  

Babel wordt geïntroduceerd in Genesis 10 en 11; de grote stad en toren tot in de Hemel die door 

mensen gebouwd zou worden zodat de hele mensheid één zou zijn. 

Dat is daar al profetisch voor dit laatste antichristelijke rijk. Het oordeel over Babel staat model 

voor het oordeel dat over het grote antichristelijke rijk zal komen.  

Met Babel wordt niet alleen de letterlijke stad Babel bedoeld. 

Babel staat ook voor het koninkrijk van de duivel door de eeuwen heen, het antichristelijke rijk, 

en daarmee voor alle vormen van afgoderij. Afgoderij is hoererij; is ontrouw aan de Heere. 

In Openbaring 17 wordt Babel vergeleken met een vrouw, zittend op de duivel. 

 

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: 

Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; 

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken 

geworden van den wijn harer hoererij.  
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3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een 

scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en 

tien hoornen. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en 

kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen ( 

afgoderij ), en van onreinigheid harer hoererij  (ontrouw ). 5 En op haar voorhoofd ( = iemands 

gedachten, het binnenste ) was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het 

grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. openbaring 17 

 

9 En zie nu, daar komt een wagen mannen, en een paar ruiters! Toen antwoordde hij, en 

zeide: Babel is gevallen, zij is gevallen! en al de gesneden beelden harer goden heeft Hij verbroken 

tegen de aarde. jesaja 21 

 

1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde 

is verlicht geworden van zijn heerlijkheid.2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: 

Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en 

een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk 

gevogelte; 3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de 

koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit 

de kracht harer weelde. openbaring 18 

 

Het antichristelijke rijk, met Babel als hoofdstad, zal ten onder zal gaan. 

Er staat twee keer: ‘het is gevallen’. Dit wordt bijna letterlijk herhaald in Openbaring 18. 

‘omdat zij uit de wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt’ 

Wijn staat voor ‘geestelijk leven’. Toorn is zeer grote boosheid, woede. Hoererij is ontrouw. 

Dus; Babylon zal vallen omdat zij alle volken heeft doordrenkt met razernij voortkomend uit 

ontrouw aan de Heere. In Openbaring 18 staat er nog achter; en de koningen der aarde met haar 

gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. 

Babel zal aan de ene kant vallen door de prediking van het Evangelie, zodat mensen tot geloof  

kunnen komen en daarmee ontrukt worden aan dat antichristelijke rijk. Aan de andere kant zal er 

van Godswege een oordeel over Babel komen. Het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus en het 

antichristelijke koninkrijk zullen in eerste instantie gelijk opgaan.  

 

  

 

: 9  En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest  

      aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 

:10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den  

      drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige  

      engelen en voor het Lam. 

 

Er is nu een derde engel in beeld. De eerste engel had het eeuwige Evangelie om te prediken en 

boodschapte over het oordeel van God. De tweede Engel zei dat Babylon is gevallen.  

En nu de derde Engel is meer specifiek en geeft een waarschuwing over het beeld en merkteken  

van het beest. Hij zegt met grote stem dat indien men zich niet bekeerd, men zal vallen onder het 

oordeel van God. Daarna geeft de engel nog een uitgebreide uitleg over het aanstaande oordeel.  

 

Al deze verschillende engelen staan tesamen voor de Gemeente, het Lichaam van Christus. 

De Gemeente zal straks, na de 70e jaarweek, met de Heere op de Olijfberg verschijnen. 

De Gemeente, Zijn Lichaam, zal het Joodse Volk onderwijzen en op aanwijzing van het Hoofd, de 

Heere Jezus Christus, Zijn oordeel ten uitvoer brengen. 

Daarna zal zij tesamen met de Heere Jezus Christus heersen in Zijn Koninkrijk. 
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10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen 

heersen op de aarde. openbaring 5 

 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld  

geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?  1 korinthe 6 

 

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij  

ook met Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien  

wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij  

blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2 

In de Griekse tijd werd vergiftigde wijn gebruikt als executiemiddel.  

De veroordeelde moest een beker dodelijk vergiftigde wijn drinken. 

De derde engel verteld hier dat wie zich heeft gedrenkt in de wijn van Babylon, in de wijn des 

toorns harer hoererij, die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods.  

Deze wijn van grote woede van de Heere zal ongemengd ingeschonken zijn. 

Deze woede is dus zeer groot en dat is in Zijn oordeel terug te zien. 

Het oordeel voor de ongelovigen zal bestaan uit pijniging met vuur en sulfer, voltrokken voor de 

ogen van de heilige engelen en voor het Lam.  

Onder toeziend oog van de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam. 

 

6 En nu, wat hem ( zoon des verderfs, de satan, de antichrist ) wederhoudt, weet gij, opdat hij 

geopenbaard worde te zijner eigen tijd.( de Gemeente is de ‘wederhouder’) 

7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu 

wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 

8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden (de duivel zal stoffelijk op aarde verschijnen ) 

, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de 

verschijning Zijner toekomst; 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle 

kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in 

degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om 

zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden 

geloven; 12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar 

een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 thessalonicenzen 2 

 

1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, 

iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als 

hun; maar het woord der prediking deed hun ( de ongelovigen ) geen nut, dewijl het met het geloof 

niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben. 3 Want wij, die geloofd hebben, gaan in de 

rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in 

Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. 4 Want Hij 

heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag ( 7e dag=  

7e Bedeling= geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, het Messiaanse Vrederijk) van 

al Zijn werken gerust. 5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 6 Dewijl 

dan blijft, dat sommigen ( de gelovigen ) in dezelve rust ingaan, en degenen ( de ongelovigen ), dien 

het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid ( = 

ongeloof ), hebreeën 4 

 

Dit oordeel geldt overigens voor alle ongelovigen van alle tijden; 

wie de satan volgt, zal terecht komen in het oordeel Gods, omdat men God verlaten heeft. 

Omdat men God niet als Schepper erkend heeft. Omdat men de Waarheid ten onder heeft gehouden. 
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35 De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 

36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, 

die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. johannes 3 

 

18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den Hemel over alle goddeloosheid, en 

ongerechtigheid der mensen, als die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 

romeinen 1 

 

5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis 

heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; 

want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 

7 Zo zijt dan hun medegenoten niet. efeze 5 

 

 

 

:11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht,  

      die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. 

 

Dit vers zegt eigenlijk hetzelfde als het vorige vers. Degenen die het beest en het beeld aanbidden 

en het merkteken van het beest dragen, zullen gepijnigd worden met vuur en sulfer en de rook van 

hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Zij zullen geen rust hebben. Oftewel; zij zullen Zijn Rust 

niet ingaan. Deze ongelovigen zullen verloren gaan en tot in eeuwigheid gepijnigd worden. 

De poel des vuurs is een uitdrukking van het eeuwige oordeel van God. 

 

20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de 

tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het 

beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in 

den poel des vuurs, die met sulfer brandt. openbaring 19 

 

10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het 

beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. 

openbaring 20 

 
 

 

:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof  

      van Jezus. 

 

10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het 

zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het 

geloof der heiligen. openbaring 13 

 

‘Hier is de lijdzaamheid der heiligen’ 

Hier gaat het om in die dagen; het geloof, de passie en overgave van de heiligen, de gelovigen, die 

vervolgd zullen worden. Het gaat erom dat men de Heere trouw is en blijft. Dat is natuurlijk in onze 

dagen ook zo, maar in die dagen nog veel sterker. De vervolging en marteling van gelovigen zal in 

die dagen heviger zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis. In heel de wereld zullen gelovigen 

systematisch worden gedood. Dat hebben we al gelezen in Openbaring 6 en dat komen we straks 

ook weer tegen in hoofdstuk 20.  
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‘hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus’ 

de geboden Gods = al wat geboden wordt, al wat aangeboden wordt = al wat God gesproken heeft. 

De term ‘geboden’ betekent niet ‘de 10 geboden’ of de talrijke geboden van de Mozaïsche Wet.  

Het gaat over het onderwijs dat God in Zijn Woord in het algemeen gegeven heeft, oftewel; 

aangeboden heeft. Dát zou men bewaren. 

‘Het geloof van Jezus’ als men de geboden Gods bewaart; als men Zijn Onderwijs ter harte neemt, 

dan bewaart men als gevolg daarvan het geloof van Jezus.  

Ons Grote Voorbeeld van geloof, trouw, dienstbaarheid en gehoorzaamheid is de Heere Jezus. 

Ondanks vernedering, lastering, verdriet, lijden en kruisiging bleef Hij God de Vader en Zijn Woord 

trouw tot in de dood. Tot in de dood aan het kruis. Hij is ons Ultieme Geloofs Voorbeeld. 

In Zijn Woord worden we aangezet om in Zijn voetsporen te wandelen; wordt ons gezegd Hem na 

te volgen in Zijn Rotsvaste Geloof en Vertrouwen in Zijn Vader. 

 

16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid 

een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 17 Want de rechtvaardigheid Gods 

wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof ( = uit het geloof in Zijn Woord van de Heere 

Jezus ); gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.romeinen 1 

 

2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, 

die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de 

rechter hand des troons van God. hebreeën 12 

 

9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de Wet is, maar die 

door het geloof van Christus ( de Heere Jezus ) is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is 

door het geloof; filippenzen 3 

 

21 Is dan de Wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een Wet gegeven ware, 

die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de Rechtvaardigheid uit de Wet zijn. 

22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van 

Jezus Christus ( de Heere Jezus ) aan de gelovigen zou gegeven worden. galaten 3 

 

 

 

:13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden,  

      die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid;  

      en hun werken volgen met hen. 

 

Nadat 3 engelen het nodige gesproken hebben, spreekt er in dit vers, net zoals in vers 2, 

‘een Stem uit den Hemel’. Een Stem uit den Hemel = God Die spreekt; het Woord van God 

 

Johannes moet opschrijven dat de doden die ‘in den Heere sterven’, zalig zijn. 

Degenen die in den Heere zijn, zijn de gelovigen die gehoor hebben gegeven aan de oproep;  

‘Vreest God, en geeft Hem Heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, 

Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft’.  

Degenen die in den Heere zijn, zijn de gelovigen ‘die lijdzaamheid hebben betoond en de geboden 

Gods en het geloof van Jezus hebben bewaard’. 

Zij hebben het beest niet aanbeden maar zijn trouw gebleven aan de Heere Jezus Christus en Zijn 

Woord. Wanneer deze gelovigen sterven omwille van hun arbeid, hun werken voor de Heere Jezus 

Christus, zullen zij zalig zijn. Dat houdt in dat deze martelaren zullen opstaan ten tijde van de 

definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde.  
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Dus bij de aanvang van de duizend jaren. Dan gaan ze het Koninkrijk op aarde daadwerkelijk 

binnen. Zij mogen dan rusten van hun arbeid en hun werken ten behoeve van de Heere. Zij 

mogen Zijn Rust binnengaan. Dit in tegenstelling tot degenen uit vers 11; ‘zij hebben geen rust 

dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams 

ontvangt‘. In hoofdstuk 6 lazen wij ook al van martelaren die na hun dood weer zullen opstaan. 

 

9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood 

waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en 

wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 

11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een 

kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden 

vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. openbaring 6 

 

Degenen onder het Altaar zijn niet gedood door het oordeel van God maar zijn juist gedood doordat 

zij God dienden. Zij zijn gedood doordat zij het beest niet aanbaden en het merkteken niet bezaten. 

Zij zijn gedood doordat zij getuigden van de Heere en Zijn aanstaande Koninkrijk.  

Deze martelaren gaan niet naar de hel maar zijn geborgen in God, onder het Altaar. 

Aan het begin van de duizend  jaren worden al deze martelaren opgewekt, zodat ze alsnog de 

duizend jaren zouden binnengaan. Een heel bijzondere Opstanding, omdat men terugkeert in deze 

oude wereld en niet als eersteling van een Nieuwe Schepping. Deze mensen is een Koninkrijk 

beloofd. Ze hebben dat gepredikt en zullen ingaan in dat Koninkrijk, ondanks dat ze gestorven zijn. 

Dit geldt voor zowel de martelaren uit de verdrukking over Israël alsook voor de grote 

Verdrukking over de Volkeren. Ze krijgen een vooraanstaande positie in het Koninkrijk op grond 

van hun lijden met Christus en op die grond zullen ze ook met Hem verheerlijkt worden.  

Ook al zijn zij overleden, zij zullen tóch beloond worden. 

 

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen 

dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, 

en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun 

voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. 

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. 

Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over 

deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij 

zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. openbaring 20 

 

 

 

:14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk,  

      hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. 

 

‘En ik zag, en ziet’ 
Het is nog steeds een visioen.  

 

‘een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk’ 

Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde =  Een, des mensen Zoon gelijk = de Zoon des mensen 

Wit                    = smetteloos, rein, Priesterlijke Kleding ( linnen, lijnzaad) 

Een witte wolk = de Gemeente, een priesterlijk, Hemels Volk. 

De Wolk           = de Heere Jezus Christus, Hoofd van de Gemeente, Zijn Lichaam  
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13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed 

met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; openbaring 1 

 

1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; 

en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als 

pilaren van vuur. openbaring 10 

 

     Wolk       =     in de hoogste betekenis; de Uitbeelding van Christus Zelf 

                     =    Water, maar dan in Geestelijke vorm 

                     =    Hemels, Geestelijk Water 

                     =    de Heere openbaarde Zich als Wolkkolom en als de Vuurkolom  

                     =    Getuigt over het Woord, de Werken en de Daden Gods                   

                     =    Hij rust op het Verzoendeksel en Hij is de Deur van de Tent der Samenkomst 

                           Hij is de Vervulling van de Tabernakel en Tempel 

                     =    De Wolk der Getuige, is zowel individueel, als collectief                

                           En vanuit het Oude Testament, en vanuit het Nieuwe Testament, hebben wij zo'n 

                           grote wolk der getuigen rondom ons liggende.    

                    =     De uitbeelding van de Gemeente, het Lichaam van Christus 

                           De verwijzing naar het Geestelijk, Hemels Volk, dat in de Hemel is opgeschreven 

 

1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons 

afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de 

loopbaan, die ons voorgesteld is;hebreeën 12 

 

‘hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon’ 

Een kroon staat voor Koningschap, voor macht. Goud staat voor eeuwigheid. 

Eeuwig Koningschap; Koning in der Eeuwigheid. Ook Hogepriesters werden gekroond. 

Koning en Priester zijn functies die vanuit het Oude Testament bij het Eerstgeboorterecht horen. 

 

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 

31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem 

den troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in 

der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. lukas 1 

 

10 De HEERE heeft gezeten over den watervloed; ja, de HEERE zit, Koning in eeuwigheid. 

psalm 29 

 

15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: 

De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal 

als Koning heersen in alle eeuwigheid. openbaring 11 

 

De Mens Jezus stond op uit de dood en Hij werd Verheerlijkt (=blinkend goud). 

Hij werd Christus Jezus de Heere, de Eeuwige; de Onvergankelijke (= goud) 

Hij werd gekroond als Eeuwig Koning en Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek. 

 

‘en in Zijn hand een scherpe sikkel’ 

Een sikkel wordt gebruikt om gras en graan mee te maaien. De halm wordt met de sikkel 

afgesneden. Daarna worden de halmen gebundeld en naar de dorsvloer gebracht om ze te wannen. 

Wannen is het kaf van het koren scheiden. Wannen is zuiveren. 

Een sikkel gaat over de oogst, over maaien en dus over oordeel. De Koning is tevens Rechter. 
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12 Wiens wan in Zijn Hand is ( het oordeel is in Zijn Handen ), en Hij zal Zijn dorsvloer 

doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn Schuur samenbrengen ( gelovigen in Zijn Koninkrijk 

vergaderen ), en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden ( de ongelovigen zal Hij doden ). 

mattheus 3 

 

30 Laat ze beiden ( tarwe en nep-tarwe ) te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes 

zal ik tot de maaiers ( de Gemeente ) zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, 

om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur ( Koninkrijk ). 

-- 

38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks ( erfgenamen ); en 

het onkruid ( nep-tarwe ) zijn de kinderen des bozen ( ongelovigen, erfgenamen van de boze );  

39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der 

wereld; en de maaiers zijn de engelen. ( = Gemeente, Zijn Lichaam ) 40 Gelijkerwijs dan het 

onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 

( einde dezer aion, einde van deze tegenwoordige eeuw= periode ) 41 De Zoon des mensen zal Zijn 

engelen ( Gemeente ) uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen ( 

ongelovigen ), en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En zullen dezelve in den vurigen oven 

werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. ( het uiteindelijke oordeel op de jongste dag 

voor de grote Witte Troon ) 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken ( heeft met Heerlijkheid van 

doen), gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders ( geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus 

Christus ). Die oren heeft om te horen, die hore. mattheus 13 

 

De Oogst begint diréct na de Opname van de Gemeente. 

Aan het einde van de 70e Jaarweek is er ‘de dag der Wrake onzes Gods’ voor Israël.  

Als de Oogst is binnengehaald, begint de nalezing. 

De nalezing van de Oogst zal 33 jaar duren; dan komt er een oordeel over de volkeren, 

Ook dit is nog steeds ‘de Dag der Wrake onzes Gods’ . 

Deze gehele periode van 33 jaar wordt in de Bijbel ‘de Dag des Heeren’ genoemd; ook wel  

‘de Dag des Toorns’. Dag staat hier voor ‘oordeel’. ( dagvaardiging, voor de rechter dagen ) 

Deze dag begint als de Heere aan het einde van de 70e Jaarweek Zijn Voeten zet op de Olijfberg. 

Het gaat om 33 jaar grote Verdrukking over de Volkeren.  

Het is een oordeel over de ongelovigen uit de heidense volkeren. 

 

12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat ( het dal wat ontstaat als 

de Olijfberg scheurt aan het einde van de 70e jaarweek ); maar aldaar zal Ik zitten, om te richten 

alle heidenen van rondom. 13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; (het is nu de 

tijd voor het Oordeel Gods) komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen 

over; want hunlieder boosheid is groot. 14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de 

dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens. 15 De zon en maan zijn zwart geworden, en 

de sterren hebben haar glans ingetrokken.16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem 

Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en 

de Sterkte der kinderen Israëls zijn.17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, 

wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden 

zullen niet meer door haar doorgaan. 

joël 3 

 

 
 
:15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op 

      de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de  

      oogst der aarde rijp is geworden. 
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:16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 

:17 En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe 

      sikkel. 

 

          Oogsten is het volgroeide gewas van het veld afhalen. 

          Oogsten is het binnenhalen, het maaien van graan. 
          In de Bijbel bestaat ‘de  Oogst’ uit 4 verschillende periodes ( Lev.19,23) ; 

          Deze verschillende stadia staan voor de volgorde van ‘vergaderd worden’  (van gelovigen) 

          door God. 

 

           

           *Eerstelingen Garf                 =  Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus   

           *Eerstelingen van de Oogst   =  het vergaderen van de gelovigen in Christus in onze 

                                                              Bedeling = Gemeente 

           *De Oogst                              =  het vergaderen van de gelovigen uit het Volk Israël  

           *De nalezing van de Oogst    =  het vergaderen van de gelovigen uit de Heidenen 

         

           De Oogst begint direct na de Opname der Gemeente. 

           De 2e helft van de 70e Jaarweek van Daniël is er ‘de dag der Wrake onzes Gods’ 

voor Israël. Als díe Oogst is binnengehaald, begint de nalezing. 

De nalezing van de Oogst zal 33 jaar duren; dan komt er een oordeel over de Volkeren  

 

In Openbaring 11 werd de Tempel Gods gemeten en daar bleek de tempel de Gemeente in haar 

Hemelse positie. De tempel hier als uitbeelding van het Koninkrijk maar nog niet geopenbaard 

Je kunt zeggen dat het een beeld is van het eerste deel van het Koninkrijk van Christus, van waaruit 

het oordeel over dit antichristelijke rijk wordt gebracht  

Het maaien is hier; beginnend bij de Wederkomst van de Heere. 

‘Dewijl de oogst der aarde rijp is geworden’, verwijst naar Matthéüs 13: 39. 

Al het werk in de toekomst i.v.m. de Openbaring van het Koninkrijk van Christus, wordt in de 

eerste plaats gedaan door de Gemeente. 

In de tweede plaats door Israël of de 144.000 getuigen, die Israël vertegenwoordigen. 

 

38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks ( erfgenamen ); en 

het onkruid ( nep-tarwe ) zijn de kinderen des bozen ( ongelovigen, erfgenamen van de boze );  

39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der 

wereld; en de maaiers zijn de engelen. ( = Gemeente, Zijn Lichaam ) mattheus 13 

 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld  

geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6 

 

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen 

heersen op de aarde. openbaring 5 

 

 

 

:18  En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een  

       groot geroep, tot dengene, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel, 

       en snijd af de druiftakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. 

 

Het is symboliek. De tempel is de Gemeente. Wij gelovigen zijn een Volk van priesters in dienst van 

God. Het altaar is symboliek voor de dienst aan de Heere. 
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De Gemeente zal, als Lichaam van het Hoofd de Heere Jezus Christus, de wereld oordelen.  

Het Altaar wat hier genoemd wordt, is van andere orde dan het Altaar van het Oude Verbond. 

Een Nieuw Altaar; wij hebben een andere dienst dan onder het Oude Verbond. 

 

Hier gaat het over de oogst. Wie het ook is, men zal onder het oordeel komen. 

Er worden twee beelden voor oordeel door elkaar gebruikt. 

Enerzijds van de oogst en anderzijds van het vuur. 

 

12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur 

samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. mattheus 3 

 

In dit visioen van Johannes is dit de zesde engel die genoemd wordt. 

Engelen zijn Hemelse wezens. Deze engelen staan symbool voor de Gemeente. 

 

6   =  spreekt over de mens, die weliswaar op de 6e dag geschapen werd 

          maar spreekt in bijzonderheid over de Zoon des mensen en over Zijn Wederkomst;  

          spreekt ook over het Volk Israël, denk daarbij aan de 6 puntige Davidsster 

    =   de zesde letter, getalswaarde zes; de Wauw   
         de Volmaakte verbindings Haak tussen Hemel en Aarde; 

         de Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus de Heere 

 

 

 

:19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde,  

      en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods. 

Met de sikkel wordt gemaaid, geoogst. De sikkel snijdt hier druiven af. 

Ik ga ervan uit dat dit onrijpe druiven zijn waar hierover gesproken wordt.  

Van onrijpe druiven kan geen goede wijn gemaakt worden.  

Wijn spreekt over de Belofte van het Nieuwe Verbond. 

De Wijngaard spreekt over het Opstandingsleven en het Geopenbaarde Koninkrijk van de Messias.  

33 Men zal zijn onrijpe druiven afrukken, als van een wijnstok, en zijn bloeisel afwerpen, als van 

een olijfboom. 34 Want de vergadering der huichelaren wordt eenzaam, en het vuur verteert de 

tenten der geschenken. 35 Zijn ontvangen moeite, en baren ijdelheid, en hun buik richt bedrog aan. 

job 15 

‘wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods’ 

De onrijpe druiven worden in de wijnpersbak gegooid. De Wijnpers is de Heere Jezus Christus. 

Het is een uitbeelding van het oordeel. Het gaat om de ‘dag des toorns’ ; de tijd van de grote 

Verdrukking; het oordeel over heel deze aarde. 

12 En gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte; en gij zult deze inzettingen 

houden en doen. 13 Het feest der loofhutten ( loofhuttenfeest =  spreekt over de Heerlijke 

toekomst van Israël, als zij onder de Heerschappij van de Messias, straks in Rust, Blijdschap, Vrede 

en Overvloed zal wonen in het Beloofde Land, in de 1000 jaren. Dit feest kan, Schriftuurlijk gezien, 

nog steeds niet gevierd worden wegens ongeloof van het Joodse Volk. Het Loofhuttenfeest is het 

Dankfeest over de inzameling van de gehele oogst. Dit echte feest moet nog steeds plaatsvinden) 

zult gij u zeven dagen houden, als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van 

uw wijnpers.14 En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij, en uw zoon, en uw dochter, en uw 

dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die 

in uw poorten zijn. deuteronomium 16 
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1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? (Vanuit Petra / Sela, de 

voormalige hoofdstad van Edom zal de Heere met de zijnen optrekken om Jeruzalem en Zijn 

Koninkrijk te bouwen ) Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik 

ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 2 Waarom zijt Gij rood aan 

Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen 

getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb 

hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad 

heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was 

gekomen. jesaja 63 

 

 

 

:20 En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen,  

      tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver. 

 

‘buiten de stad getreden’ 

Dat is buiten Jeruzalem. Buiten de stad wil zeggen: buiten het Koninkrijk, buiten Christus. 

 

‘Er is bloed uit den wijnpersbak gekomen’ 

Bloed staat in de Bijbel voor ‘leven’. Ieder mens wordt geoordeeld alvorens men het geopenbaarde 

Koninkrijk kan ingaan. Alleen gelovigen zullen blijven leven. Het bloed dat hier uit de wijnpersbak 

komt, staat voor de levens van de ongelovigen. En dat er vele levens verloren gaan door ongeloof, 

blijkt uit het feit dat het bloed zo hoog reikt ‘tot aan de tomen der paarden’ (= gebit, teugel ) en  

 

‘duizend zeshonderd stadiën ver’ 
4   =  spreekt over de aardse, vrouwelijke, tijdelijke, zienlijke, vleselijke dingen,  

           waarin het Woord van God  Zich openbaart   

40 =   spreekt over verzoeking 

 

Het resultaat is de ondergang van het satanische rijk. Dit antichristelijke rijk is vergankelijk.  

1.600 stadiën ver; dat is 40 in het kwadraat.( 40x40 ) 

40 staat voor de vergankelijkheid der dingen, en 1600 staat meer dan ooit voor de vergankelijkheid 

der dingen. Vanaf de verschijning van de antichrist op aarde, bij het begin van de 70e  week van 

Daniël, tot aan het begin van de duizend jaren, zijn 40 jaren. ( 7 en 33 jaar ) 

40 kwadraat en de vervulling daarvan is 1600 

 

18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de 

dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 2 korinthe 4 

 

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 

2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en 

tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 

3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 

5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 

6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 

7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik 

U gegenereerd.  8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde 

tot Uw bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan 

als een pottenbakkersvat. 
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10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 

11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 

12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een 

weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. psalm 2 

 

                                                                  Amen. 


