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                                                      Hoofdstuk 19 

 

: 1  En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende:  

      Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen  

      God. 

: 2  Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld 

      heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van  

      haar hand gewroken heeft. 

 

‘En na dezen’ 

Ná het oordeel over Babel; ná het verslaan van het anti-christelijke rijk van de satan. 

 

‘een grote stem ener grote schare’ 

Johannes hoort een luide stem van een grote menigte in de Hemel. 

Het is een visioen; de grote schare bevindt zich niet letterlijk in de Hemel. 

‘Een grote schare’ zijn degenen die uit de grote Verdrukking komen en die de duizend jaren 

binnengaan. Een grote schare van mensen, die niemand tellen kan ( mag), is tot geloof 

gekomen. Deze grote schare is het resultaat van de prediking van de 144.000. 

Zij gaan het Koninkrijk binnen en maken de val van Babel mee. Ze zijn daarin betrokken. 

 

9 Na dezen ( na de prediking van de 144.000 ) zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand 

tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en 

voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun 

handen. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den 

troon zit, en het Lam. 11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de 

ouderlingen en de vier dieren; en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden 

God, 12 Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en 

de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. 13 En een uit de 

ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte 

klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet 

het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij 

hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het 

bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en 

nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen. openbaring 7 

 

‘Halleluja’  

Komt slechts vier keer voor in het Nieuwe Testament, alle keren hier in Openbaring 19. 

Het is een Hebreeuws Woord en dus ontleend aan het Oude Testament; 

Het woord komt hoofdzakelijk voor in de Psalmen, waar het vertaald is met:  

‘looft den Heere’. 

 

‘de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God 

want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig ‘ 

 

3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, 

zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God 

, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! openbaring 15 
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7 En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe 

oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. openbaring 16 

 

‘Zaligheid, Heerlijkheid, Eer en Kracht’ is vier keer hetzelfde. Het is lofprijzing.  

Het is aanbidding want Hij oordeelde de mensheid naar Waarheid en Rechtvaardigheid.  

Hij heeft Zijn Beloften vervuld; Hij heeft Zijn Koninkrijk op aarde opgericht.  

Hij heeft de machtige vijanden verslagen. Prijst den Heere. 

 

35 De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. 

Loof den HEERE, mijn ziel! Hallelujah! psalm 104 

  

43 Alzo voerde Hij Zijn volk uit met vrolijkheid, Zijn uitverkorenen met gejuich. 44 En Hij 

gaf hun de landen der heidenen, zodat zij in erfenis bezaten den arbeid der volken; 45  

Opdat zij Zijn inzettingen onderhielden, en Zijn wetten bewaarden. Hallelujah! psalm 105 

 

 Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied ( Nieuwe Verbond ); Zijn lof zij in de 

Gemeente Zijner gunstgenoten. 2 Dat Israël zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt 

heeft; dat de kinderen Sions zich verheugen over hun Koning. 3 Dat zij Zijn Naam loven op 

de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp. 4 Want de HEERE heeft een 

welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. 5 Dat Zijn 

gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers. 6 De 

verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand; 

7 Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken; 8 Om hun 

koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien; 9 Om het 

beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten 

zijn. Hallelujah! psalm 149 

 

In de wereld ontbreekt het aan Waarheid en Rechtvaardigheid. 

Daar regeert de leugen en het onrecht. De wereld heeft de Waarheid verworpen. 

De mensheid wil zich niet laten oordelen door De Rechtvaardige en Waarachtige Rechter. 

Maar dat oordeel gaat komen over dit krom (niet recht) en verdraaid (geen Waarheid) geslacht 

 

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 

gekend. 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 

Johannes 1 

 

‘en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft’ 

 

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

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

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

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

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

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

zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. openbaring 6 
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Dit is het moment waarop de martelaren uit de 70e Jaarweek hebben gewacht. 

Tesamen met de martelaren uit de 33 jaar grote Verdrukking zullen zij aan het begin van de 

duizend  jaren worden opgewekt, zodat ze alsnog de duizend jaren zouden binnengaan.Ze  

krijgen een vooraanstaande positie in het Koninkrijk op grond van hun lijden met Christus en 

op die grond zullen ze ook met Hem verheerlijkt worden. 

 

 

 

: 3  En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. 

 

Voor de tweede keer ‘Halleluja’ betekent dat er de nadruk op ligt. 

‘haar rook gaat op in alle eeuwigheid’ 
Babel verbrandt en zal nooit meer herbouwd worden.  

Het is een definitief en blijvend oordeel. 

 

8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij 

zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. 
9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar 

bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 

10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad 

Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in een ure gekomen. 

-- 

18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad 

gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, 

zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar 

kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in een ure verwoest geworden. 

openbaring 18 

 

 

 

: 4  En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die  

      op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! 

 

God op de Troon wordt nu aanbeden door; de grote schare, de vierentwintig ouderlingen en 

de vier dieren. Allen zeggen zei ‘Halleluja en Amen’.  

Zij prijzen en aanbidden Hem en be-amen Zijn Oordeel. 

Amen is Grieks voor ‘Voorwaar’. ‘Voor Waar’ is ‘voor Waarheid’.  

Het is een krachtige bevestiging. Het bevestigt dat het Waarheid is Wat zij bidden.  

Hij is de Amen; Hij is de Waarheid; Zijn oordelen zijn Waarachtig. 

Met nadruk. 

 

14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de 

trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: openbaring 3 

 

Het Koninkrijk der Hemelen is nu uitgebreid van de Hemel naar de gehele aarde.  

 

2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw 

Naam worde geheiligd . Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den Hemel, 

alzo ook op de aarde. Lukas 11 



 

4 
 

 

‘de vier en twintig ouderlingen’ = de Gemeente, Zijn Lichaam  

‘de vier dieren’ = Deze 4 dieren drukken een geestelijk Waarheid uit. Ze hebben een 

symbolische betekenis en zijn de uitbeelding van de Troon en de Heerlijkheid van Christus;  

de Verhoogde Christus. 

 

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

voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn 

de gebeden der heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek 

te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw 

bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; -- 14 En de vier dieren zeiden: Amen. En 

de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle 

eeuwigheid openbaring 5 

 

16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op 

hun aangezichten, en aanbaden God,17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, 

Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als 

Koning hebt geheerst; openbaring 11 

 

Aanbidden is ook ‘dienen’. De Gemeente aanbidt de Heere Jezus Christus in alle Eeuwigheid. 

Als het goed is zijn we daar al mee begonnen. En niet alleen in gebed of in een lied. 

Maar in heel onze levens. Daartoe zijn wij als Gemeente geroepen. 

Onze eerste functie is de Verheerlijking van Christus.  

Wij zijn immers Zijn Loon, wij delen in Zijn Heerlijkheid. 

Wij zijn ‘een volk voor Zijn Naam’ en voor dat doel gesteld in de Hemel. 

Als wij wat zeggen dan is dat: ’amen en halleluja’. 

 

1Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,  

heilige en Gode welbehagelijkeofferande, welke is uw redelijke godsdienst 2 En wordt dezer  

wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij  

moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.  

romeinen 12 

 

14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 

ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 

( goede werken zijn Vruchtbare Werken zijn Werken die de Heere in en door ons mag doen ) 

titus 2 

 

5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot 

een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn 

door Jezus Christus. 6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten 

Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 

worden.7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De 

Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en 

een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; 8 Dengenen namelijk, die zich aan het 

Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.9 Maar gij zijt een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt 

verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 

licht; 1 petrus 2 
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: 5  En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten,  

      en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot! 

 

De Stem uit de Troon is van het Lam, de Heere Jezus Christus. 

‘Looft onzen God’ is bijna gelijk aan ‘Halleluja’. 

Halleluja is letterlijk: ‘laat ons Jehovah loven’ of ‘looft onze Jehovah’.  

Nu is het: ‘looft onze God, gij al Zijne dienstknechten’, dus komt dit van Jehova, de Christus. 

Het is de Heere Jezus Christus Die God looft 

Het Beeld Gods is er tot eer van God.  

 

De Heere Jezus heeft de Vader een Gelofte gedaan. 

Als de Heere Hem zou redden uit de dood, zou de Heere Jezus Christus Zijn Belofte betalen 

en Hem loven en prijzen. Bij Zijn Opstanding zou Hij als Hogepriester Zijn Lichaam, de 

Gemeente, in aanbidding aan Hem offreren. Hij zou degenen die de Vader aan Hem gegeven 

heeft voor bewezen Dienst, samen met Zichzelf ten dienst stellen van de Vader. 

Niet alleen de Heere Jezus maar ook de Christus is een Dienstknecht. 

 

22 Verlos Mij uit des leeuwen muil;( verlos mij uit de dood ) en verhoor Mij van de hoornen 

der eenhoornen. 23 Zo ( Dan ) zal ik Uw Naam Mijn broederen vertellen; in het midden 

der gemeente zal ik U prijzen. 24 Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van 

Jakob! vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israël! 25 Want Hij heeft niet 

veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor hem 

verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep. 26 Van U zal mijn lof zijn in een 

grote gemeente; Ik zal Mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem 

vrezen. psalm 22 

 

9 Tot U, HEERE! riep Ik, en Ik smeekte tot den HEERE: 

10 Wat gewin is er in Mijn Bloed, in Mijn nederdalen tot de groeve? Zal U het stof loven? 

Zal het Uw Waarheid verkondigen? 11 Hoor, HEERE! en wees Mij genadig; HEERE! wees 

Mij een Helper.12 Gij hebt mij Mijn weeklage veranderd in een rei; Gij hebt Zijn zak 

ontbonden, en Mij met blijdschap omgord ; 13 Opdat Mijn Eer U psalmzinge, en niet 

zwijge. HEERE, Mijn God! in Eeuwigheid zalIik U loven. psalm 30 

 

 

12 Heere, Mijn God! Ik zal U met Mijn ganse Hart loven, en Ik zal Uw Naam eren in 

Eeuwigheid; 13 Want Uw goedertierenheid is groot over Mij; en Gij hebt Mijn Ziel uit 

het onderste des grafs uitgerukt.psalm 86 

 

10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat 

Hij, vele kinderen ( de Gemeente, Zijn Lichaam) tot de Heerlijkheid leidende, den oversten 

Leidsman hunner zaligheid ( de Heere Jezus Christus ) door lijden zou heiligen. 

11 Want en Hij, Die heiligt ( de Heere Jezus Christus heiligen = bekwaam maken om God te 

dienen ), en zij, die geheiligd worden ( de Gemeente, Zijn Lichaam ), zijn allen uit Een ( God 

de Vader ); om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen ( de Gemeente, Zijn Lichaam ) 

broeders tenoemen.12 Zeggende: Ik ( de Heere Jezus Christus ) zal Uw naam ( God de Vader 

) Mijn broederen ( de Gemeente, Zijn Lichaam ) verkondigen; in het midden der Gemeente 

zal Ik ( Christus ) U ( God ) lofzingen.13 En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen. 

En wederom: Zie daar, Ik ( Christus ) en de kinderen ( Gemeente ), die Mij God gegeven 

heeft. Hebreeën 2 
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Juda = hdwhy  = Jehuwdah  =  Godlover; Hand of Instrument van Jehovah  

                                               =  Als eerste, is dit de Heere Jezus Christus Zelf 

         

‘Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten,  en gij, die Hem vreest, beiden klein en 

groot!’ gij al zijn dienstknechten en gij, die Hem vreest, is hetzelfde. 

God vrezend zijn = ontzag hebben voor Hem. Alleen gelovigen hebben ontzag voor Hem. 

 

22 Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des 

Heeren; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. 

23 Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. 1korinthe 7 

 

55 Want de kinderen Israëls zijn Mij tot dienstknechten; Mijn dienstknechten zijn zij, die 

Ik uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God! leviticus 25 

 

een dienstknecht = die in den Heere geroepen is = iedere gelovige = ieder die Hem vreest = 

ieder die ontzag voor Hem heeft. Ook de Heere Jezus Christus is een Diensknecht van God. 

Men zou God dienen ( loven, ontzag hebben voor ) en niet die antichrist, het beest, de macht 

der duisternis, de overste dezer wereld, de koning van Babel. Eigenlijk is dit een zegelied.  

Een zegelied in de Hemel over de val van Babel.  

 

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De koningen der aarde 

stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn 

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

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot 

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

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

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

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

der aarde tot Uw bezitting.9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in 

stukken slaan als een pottenbakkersvat.10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u 

tuchtigen, gij rechters der aarde! 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 

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

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

 

 

 

: 6  En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem  

      van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft  

      als Koning geheerst. 

 

: 1  En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende:  

      Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen  

      God. 

 

‘een stem ener grote schare’ zijn degenen die uit de grote Verdrukking komen en die de 

duizend jaren binnengaan. 

 

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

een stem van vele wateren. openbaring 1 
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3 En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, 

spraken de zeven donderslagen hun stemmen.4 En toen de zeven donderslagen hun 

stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den 

hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en 

schrijf dat niet.openbaring 10 

 

‘Stem veler wateren’ is een beeld van het Woord van God. 

Maar veler wateren kan ook verwijzen naar de volkerenzeeën; 

het Evangelie wordt nu gepredikt door de Heidenen en niet door de Joden.  

De Stem van de Heere Jezus klinkt nu, in onze Bedeling, via (als) de vele wateren; 

de Gemeente. Daar is het Woord Gods. Daar vindt men momenteel de Heere.  

 

‘Donderslagen’ is een uitdrukking van het spreken van God. 

De zeven donderslagen spreken over het verborgen Werk wat de Heere doet in deze wereld 

van de zeven dagen.  

 

Een Stem uit de Hemel, met daarin herkenbaar de stem van de grote schare, die de 1.000 jaren 

binnengaan en herkenbaar de stem van de Gemeente, die gezamelijk als Eén Stem de Heere 

Jezus Christus, Jehova, het Zienlijke Beeld van God loven en prijzen omdat Hij als Koning 

gaat heersen. Omdat Hij als Koning der Koningen zal heersen in Zijn Koninkrijk; zowél in de 

Hemel also ook op aarde. 

 

‘heeft als Koning geheerst’ = Hij heeft Zijn Koninkrijk aanvaard. 

Dat is hier de betekenis van heersen; de Heerschappij aanvaarden.  

Andere vertalingen geven ook meteen die vertaling. De Statenvertaling is hier niet incorrect, 

maar wij kennen dat Nederlands niet meer. ‘Heeft geheerst’ is niet hetzelfde als ‘had 

geheerst’, maar wil zeggen: Hij is er mee begonnen en regeert nog steeds. 

De Heere, de almachtige God heerst als Koning, staat er.  

 

In onze dagen regeert de Heere niet in de praktijk.  

Hij heeft de wereld losgelaten toen Hij voor de tweede keer werd afgewezen als Koning. 

Hij heeft Zich verborgen en is vanaf Zijn Opstanding bezig als Hogepriester Zich een Volk 

voor Zijn Naam te verzamelen.  

Pas ná de val van Babel zal Hij als Koning daadwerkelijk regeren. 

In de dagen daaarvóór is Hij bezig Zijn Heerschappij te vestigen. 

In onze dagen doet Hij er niets aan, want Hij heeft nu niet het minste belang bij de oprichting 

of openbaring van Zijn Koninkrijk. Hij verzamelt Zich immers uit de wereld een Volk voor 

Zijn Naam om dat in de Hemel te zetten. Daarom komt Zijn Koninkrijk nu niet en geschiedt 

Gods wil niet in de wereld, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Al zouden alle Christenen 

daar continu voor bidden, dan nóg zal Hij dat niet doen, want het is ( nog ) niet Zijn 

bedoeling. Pas in de toekomst zal men kunnen zeggen; 

 

 

 

: 7  Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft  

      des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 
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Bruiloft  =  Gamos  =  Maaltijd  =   Gemeenschappelijke Leven 

                                                    =   Uitdrukking van gemeenschap  

                                                    =   Brengt gemeenschap tot stand  

                                                    =   Deel hebben aan hetzelfde Voedsel/Woord/Leven                                                                

 

Het beeld van een maaltijd, een avondmaal, danwel een bruiloft komt vaker voor in het 

Nieuwe Testament. Het woord voor maaltijd en voor bruiloft is gewoonlijk hetzelfde.  De 

vertalers hebben daar problemen mee: zullen wij het vertalen met maaltijd of met bruiloft? 

Het is hetzelfde woord, omdat het woord de aanduiding is van gemeenschap, ofwel het tot 

stand brengen van gemeenschap. 

Aanzitten aan dezelfde tafel is de uitdrukking van verbondenheid. 

Men eet van hetzelfde voedsel, men heeft deel aan hetzelfde Leven.Men drinkt dezelfde wijn. 

Men is ééns broods deelachtig, kortom de maaltijd is gemeenschap.  Een bruiloft brengt 

precies hetzelfde, ook in de Bijbel. Het is hetzelfde woord. Een bruiloft in de Bijbel is meestal 

niet een bruiloft maar alleen een maaltijd. U zult bij al die maaltijden waarover de Heere 

Jezus spreekt de bruid missen. Die komt er niet in voor. Een bruidegom komt maar een enkele 

keer voor en meestal niet.  

De vrouw, de bruid, is Israël, danwel het gelovig overblijfsel uit Israël.  

 

‘de bruiloft des Lams’ =  het duizendjarig rijk. 

Het is de enige keer dat die uitdrukking gebruikt wordt. 

Het zal een eeuwig en blijvend huwelijk zijn, in tegenstelling tot de situatie onder het Oude 

Verbond. Die was van tijdelijke aard, maar onder het Nieuwe Verbond zal het blijvend zijn. 

Dat huwelijk wordt plechtig en uitgebreid bevestigd en dat heet de bruiloft. 

Het is de beschrijving van de eerste duizend jaren van het eeuwige Koninkrijk van Christus. 

En van de eeuwigheidssituatie, waarbij de Heere en Israël definitief met elkaar verbonden 

zullen zijn. Maar het begint met een Bruiloft en eindelijk is die Vrouw bereid. 

In vers 7 staat niet dat de bruid zichzelf bereid heeft, maar; Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. 

De bruid is dezelfde als de ‘huisvrouw der jeugd’ uit Jesaja 54. Die bruid is dus die vrouw 

van vroeger, maar dan in een andere omstandigheid; onder het Nieuwe Verbond 

 

31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 

van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen 

gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk 

Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE; 

 

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

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

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

iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij 

zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik 

zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. Jeremia 31 

 

4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult 

niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws 

weduwschaps zult gij niet meer gedenken. 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der 

heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser;  Hij zal de God des gansen 

aardbodems genaamd worden. 
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6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; 

nochtans (= desalniettemin ) zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad ( 

verguisd ) zijt geweest, zegt uw God. 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met 

grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. 8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u 

een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt 

de HEERE, uw Verlosser. jesaja 54 

 

De Man is de Bruidegom, de Heere Jezus Christus, Zijn Lichaam is de Gemeente. 

De Gemeente is dus het Lichaam van de Bruidegom en de Bruid is het Volk Israël. 

 

4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd 

worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het 

getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. 

5 Want gelijk een jongeling  een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen zonen u 

trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk 

zijn. jesaja 62 

 

A   Want gelijk een JONGELING een JONKVROUW trouwt      

B   Alzo zullen UW ZONEN U trouwen.  

C   en gelijk de BRUIDEGOM over de BRUID vrolijk is,  

D   Alzo zal UW GOD over U vrolijk zijn.  

 

In vier verschillende zinnen wordt de verhouding tussen Bruidegom en bruid uiteengezet.  

Jongeling    = Uw Zonen = Bruidegom  = Uw God  

Jonkvrouw =  U                = Bruid           = U             

 

De Jongeling is Eersteling van een Nieuwe Schepping = de Heere Jezus Christus. 

De Jonkvrouw = maagd = wedergeboren Israël; nieuwe naam, nieuwe natuur = 

reine maagd, reine vrouw, een reine bruid 

De tweede zin, zin B, laat ons zien wie de Bruidegom is.  

Hij is volgens A een ‘Jongeling’; namelijk de verrezen Christus als Hoofd van een nieuwe 

Schepping. Hij is volgens D de God van Israël.  

En volgens B is de Bruidegom ‘uw zonen’! 

Dit betekent twee dingen: 

1) de Bruidegom blijkt op een of andere wijze van de bruid af te stammen 

2) de Bruidegom is een meervoud  

 

En natuurlijk stamt de Bruidegom van Israël af.  

In Zacharia staat dat Israël bij haar bekering over de Heere zal ‘rouw bedrijven als over een 

eerstgeboren Zoon’. Dat is harde realiteit; de Heere Jezus Christus is immers de Zoon en 

Erfgenaam van Israël. De Messias komt voort uit Israël en is op deze wijze dus een Zoon van 

de Bruid! Maar de Bruidegom is niet een ‘Zoon’, maar ‘zonen’ van de Bruid; Israël. 

De Bruidegom bestaat nu eenmaal uit Hoofd en Lichaam.  

De Bruidegom bestaat uit de Man, het Hoofd, de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam, de 

Gemeente, Zijn broederen. Als beeldspraak worden hier twee volken genoemd die met elkaar 

trouwen. Het ene volk is de Gemeente,  het andere is Israël. 

Het ene is Christus, inclusief de Gemeente, het andere is Israël. 
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9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen 

Jeruzalem aankomen. 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal 

Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij 

doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen 

zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een 

eerstgeborene. zacharia 12 

 

 

 

: 8  En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn  

      lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. 

 

haar =  Zijn Vrouw;  de Bruid;  het Volk Israël 

‘blinkend’ heeft met Heerlijkheid van doen 

fijn lijnwaad = het fijnste linnen 

 

De kleding is vaak een beeld van de functie die men bekleed. 

Linnen kleding wordt volgens voorschrift in het Oude Testament alleen door de priesters 

gedragen. Dat wijst hier op Israël als een priesterlijk volk.  

De Gemeente is ook een priesterlijk volk maar dan gezet in de Hemel. 

Het wordt dus een priesterlijk echtpaar; Christus is de Hogepriester, de Gemeente is het 

Lichaam van de Hogepriester en Israël is de vrouw van de Hogepriester.  

Waarbij de Man het Hoofd is van de vrouw.  

 

‘Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen’ 

Rechtvaardigen betekent vrijspreken. 

Het woord ‘rechtvaardigmaking’ bestaat niet en is dus fout vertaald. 

Het gaat hier over de rechtvaardigheden der heiligen. 

De rechtvaardigheden zijn de rechtvaardige werken.  

Een priester naar de Ordening van Melchizédek, koning des vredes en koning der 

gerechtigheid, der rechtvaardigheid, zou rechtvaardige werken doen. 

Dit zijn priesterlijke werken 

Melchizedek   =  qdx   klm   = Rechtvaardige Koning, Koning der Gerechtigheid 

Rechtvaardige Werken zijn Vruchtbare Werken = Werken Die de Heere in en door de mens 

mag doen. Dit is het tegenovergestelde van dode werken = eigen werken ten behoeve van de 

natuurlijke mens en de Wet. Rechtvaardige, Vruchtbare Werken leveren Heerlijkheid op. 

 

Die rechtvaardige werken worden uitgedrukt in het uitwendige; in dit blinkend fijn lijnwaad. 

Het is hier de voorstelling van de rechtvaardige werken van deze gelovigen en Israël in het 

bijzonder. Als het Volk tot geloof gekomen is, leeft zij onder het Nieuwe Verbond en is dan 

het priesterlijke, koninklijke Volk waartoe zij vanaf het begin geroepen was. Dit gaat 

beginnen vanaf het einde van de 70e jaarweek en zal volledig in werking gesteld zijn na de 

ondergang van Babel. Dan wordt de wereldheerschappij toevertrouwd aan dit aardse volk 

Israël. Daarvóór was het al toevertrouwd aan Christus en de Gemeente.  

 

 

 

: 9  En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de  

      bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. 
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Hij = de Stem uit de Troon; een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als 

een stem van sterke donderslagen. Het is eigenlijk de Stem van de Heere Jezus Christus, Die 

tot Johannes zegt Zijn Woorden op te schrijven. 

 

Die geroepen zijn, zijn degenen die uitgenodigd zijn voor de Bruiloft; dat zijn de gelovigen 

uit de volkeren die in de 33 jaar grote Verdrukking tot geloof gekomen zijn. Zij zijn geroepen 

het Koninkrijk in te gaan. Ze zijn geroepen tot het Nieuwe Verbond. Tesamen met de Bruid; 

het Volk Israël en de Bruidegom Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam. 

 

Elke maaltijd is een type van de Maaltijd die de Heere bereid heeft door Zijn Opstanding. 

En dat is dan ook de Beste (= Aristo) Maaltijd. 

 

Deipnon is een woord dat in onze vertaling met avondmaal vertaald is. 

Hoewel het helemaal niet noodzakelijk is dat deze Maaltijd op de avond gegeten wordt. 

Maar het verwijst naar: Dapane = Dit betekent duur, kostbaar. 

De Maaltijd des Heeren waar een dure prijs, danwel een dure Losprijs voor betaald is. 

 

1 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: 

2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid 

had; 3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden 

niet komen. 4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: 

Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle 

dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, 

deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. 6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, 

deden hun smaadheid aan, en doodden hen. 7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, 

en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand 

gestoken. 8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden 

waren het niet waardig. 9 Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult 

vinden, roept ze tot de bruiloft. 10 En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, 

vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloftwerd vervuld met 

aanzittende gasten. 11 En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, 

zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed; ( een ongelovige ) 

12 En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? 

En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, 

neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing 

der tanden. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. mattheus 22 

 

 

 

:10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij  

      dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus  

      hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. 

 

: 4  En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die  

      op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! 
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De Heere Jezus Christus zegt tegen Johannes dat deze Hem niet moet aanbidden maar God de 

Vader. Hij zegt dat ook Hij een Dienstknecht van de Heere is. De Heere Jezus deed niks 

zonder de Vader en Hij weet Zich ondergeschikt aan God. God op Zijn Beurt heeft alle 

oordeel en Heerschappij aan de Zoon gegeven als Loon voor Zijn Volbrachte Werk. 

 

In Openbaring hoofdstuk 22 staat exact dezelfde strekking; 

8 En ik, Johannes, ben degene, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord 

en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels, die mij deze dingen 

toonde. 9 En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, 

en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; 

aanbid God. 10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want 

de tijd is nabij. openbaring 22 

 

36 Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de 

Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van 

Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die 

heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. 

38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden 

heeft. 39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en 

die zijn het, die van Mij getuigen. johannes 5 

 

6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 

7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 

hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft 

Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des 

kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, 

welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong 

zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

filippenzen 2 

 

 

 

:11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd  

      Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. 

 

‘En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard’ 
Johannes ziet in het visioen de Hemel geopend. Als de Hemel geopend is, is de 

Verborgenheid van de Heere Jezus Christus voorbij. De Heere heeft Zich geopenbaard.  

In dit geval heeft het Koninkrijk zich in zijn geheel geopenbaard; 

het heeft zich van de Hemel uitgebreid over de gehele aarde. 

Johannes ziet een wit paard. Wit spreekt over de Heiligheid, de Reinheid, de Smetteloosheid, 

en zondeloosheid van de Heere Jezus Christus. 

Het Paard staat overdrachtelijk tegenover de Ezel. 

De Koning kwam op een Ezel maar straks komt de Koning op een Paard.  

De Koning kwam in vernedering maar straks komt Hij in Zijn Kracht en Heerlijkheid. 

Het Paard wordt genoemd in verband met de Majesteit en Heerlijkheid van de Heere Jezus 

Christus, de Koning der koningen, en Heere der heren. 

De begrippen Paard en Majesteit en Heerlijkheid zijn feitelijk synoniem; 
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Ezel    =   Chamowr   =  rwmj =  200.6.40.8  =  254             

Paard  =   Suws          =    sws  =       60.6.60  =  126        

 

De volle betekenis van het Hebreeuwse woord voor Koning of Koninkrijk = klm  = Melek  

M   =  m    =   Meem    =     mm   =     40.40   =   80         

L    =  l   =   Lamed   =   dml   =  4.40.30   =   74 

K   =  k    =   Kaph     =     pk   =      80.20  =  100         

                                                                         =  254 

Het Koninkrijk is op het Hoogste niveau en bij een bijzondere manier van tellen: 254 

 

‘en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert 

krijg in gerechtigheid’ 

 

: 2  Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer 

geoordeeldheeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner 

dienaren van haar hand gewroken heeft. 

 

Getrouw en waarachtig = dat wat blijft, blijvend is. 

Hij oordeelt door krijg te voeren, bijvoorbeeld tegen Babel en tegen het wereldrijk.  

Hij doet dat in Gerechtigheid. Gerechtigheid is Rechtvaardigheid. 

 

 

 

:12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden;  

      en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. 

 

‘Zijn ogen waren als een vlam vuurs’ 

 

14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een 

vlam vuurs; openbaring 1 

 

18 En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn 

ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:openbaring 2 

 

Een vlam vuurs is van oudsher de bron van licht.  

Ogen en licht zijn synoniemen; met de ogen neemt men het licht waar. 

Die vlam vuurs in Zijn ogen is dat ze alles zien 

Als de vlam des vuurs in de ogen gezien wordt, dan zijn het verlichte ogen.  

Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God ziet alles, ook het inwendige.  

 

‘op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden’ 

omdat Hij oordeelt en krijgt voert in gerechtigheid tegen Babel. 

Hij heeft het antichristelijke rijk verslagen; het beest met de vele koninklijke hoeden. 

De Heere is Rechter, de Heere is Wetgever, de Heere staat boven alle koningen der aarde. 

Hij is Koning van alle koninkrijken en heeft derhalve nu die vele koninklijke hoeden. 
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:16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, 

      en Heere der heren. 

 

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 

Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed. openbaring 1 

 

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

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

HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun 

touwen van ons werpen. 4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 

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

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

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

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

der aarde tot Uw bezitting. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in 

stukken slaan als een pottenbakkersvat. 10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; 

laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u 

met beving. 12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer 

Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. 

psalm 2 

 

1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 

2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang. 

3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde. 

4 Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten. 

5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad. Sela. 

6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin. 

7 Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt! 

8 Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing! 

9 God regeert over de heidenen; God zit op den troon Zijner heiligheid. 

10 De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van den God van Abraham; want de 

schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven! psalm 47 

 

‘Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf’ 

Sommigen hebben een slechte naam, sommigen een goede en dat heeft niks met hun 

letterlijke naam te maken. Iemands naam is wie die persoon is.  

Hier staat dat er maar Eén is die weet wie Hij werkelijk is.  

Dat is eigenlijk niks bijzonders want wie je werkelijk bent, weet je alleen zelf. 

 

 

 

:13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt  

      genoemd het Woord Gods. 

 

‘Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was’ 

Bloed staat in de Bijbel voor ‘leven’.  

Het kleed, de kleding, zegt typologisch iets over de functie die men bekleed. 
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De Heere Jezus Christus is de Eersteling, de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping. 

Zoals Hijzelf Eeuwig Leven gekregen heeft van de Vader, zo geeft ook Hij het leven 

aan degenen die in Hem geloven. Zijn Kleed staat hier typologisch ook voor de Gemeente. 

 

1 Een lied Hammaaloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook 

samenwonen! 2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den 

baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoomzijner klederen.( de Gemeente ) 3 Het is 

gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE 

gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid. psalm 133 

 

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 

ware hij ook gestorven;26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in 

der eeuwigheid. Gelooft gij dat? johannes 11 

 

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon 

levend, Die Hij wil. 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den 

Zoon gegeven; 23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet 

eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn 

woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt 

niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. johannes 5 

 

1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure 

is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 2 Gelijkerwijs Gij 

Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun 

het eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. johannes 17 

 

Degenen die in Hém geloven, krijgen deel aan Zijn Eeuwige Opstandingsleven. 

Degenen die in Hem geloven, gaan mee in Zijn Koninkrijk en zullen niet gedood worden 

 

14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult 

weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. ezechiël 37 

 

‘Zijn Naam wordt genoemd het Woord Gods’ 

Johannes noemt hier de Heere Jezus Christus ‘het Woord Gods’. 

God spreekt door Zijn Woord. 

Als God zich laat zien, ziet men de Heere Jezus Christus. 

Hij is het Uitgedrukte Beeld van de Vader. 

Hij is Degene Die het Woord van God Gestalte geeft, Die Het uitvoert. 

 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en 

het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis 

heeft hetzelve niet begrepen.Johannes 1 
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63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, 

zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus 

wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden 

zou. 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat 

het hem gegeven zij van Mijn Vader. 66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, 

en wandelden niet meer met Hem. 67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet 

weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? 

Gij hebt de Woorden des eeuwigen levens. johannes 6 

 

33 Want het Brood (= het Woord ) Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der 

wereld het leven geeft. Johannes 6 

 

 

 

:14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn  

      lijnwaad. 

:15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou.  

      En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn  

      des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. 

 

‘En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein 

fijn lijnwaad’ 

In het visioen wordt het witte paard, met daarop Degene Die Trouw en Waarachtig is, 

namelijk het Woord Gods, gevolgd door Hemelse legers die ook gezeten zijn op witte 

paarden. Hemelse legers die gekleed zijn in priesterlijke kleding en ook nog de Heere Jezus 

Christus volgen, kunnen niet anders zijn dan de Gemeente!  

Zij hebben zich in het aardse leven gedragen als ‘ezels’; nu zijn het paarden. 

Het is hetzelfde beeld als Michaël en Zijn engelen, die krijg voeren tegen de draak.  

Dat was echter een strijd in de Hemel. 

In dít visioen is de Hemel geopend en wordt er gestreden op aarde. 

 

‘En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou’ 

heidenen = ongelovigen 

Scherp ( tweesnijdend ) Zwaard uit Zijn Mond = het Woord Gods 

Hij ís het Woord Gods, dus Hij brengt het Woord Gods. 

En met dat Woord Gods zal Hij de heidenen slaan.  

 

12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig 

tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der 

samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des 

harten. hebreeën 4 

 

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend 

scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. openbaring 1 

12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het 

tweesnijdend scherp zwaard heeft: 13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar 

de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in 

die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de 

satan woont.  
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14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm 

houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden 

afgodenoffer eten en hoereren.15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaieten houden; 

hetwelk Ik haat. 16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg 

voeren met het zwaard Mijns monds. openbaring 2 

 

Het Woord Gods is Levend en Krachtig.  

Degenen die in Zijn Woord geloven, vallen niet onder het oordeel en blijven leven. Maar 

degenen die Zijn Woord verwerpen, zijn al veroordeeld door het Woord Zélf. 

 

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen 

zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt 

niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft 

geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19 En dit is het oordeel, dat het licht 

in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want 

hun werken waren boos. Johannes 3 

 

‘En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede’ 

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

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

als een pottenbakkersvat. psalm 2 

 

Die ijzeren staf of roede is typologisch het oordeel van Godswege over de heidenen; 

Dat oordeel, zegt de Heere, heeft Hij ontvangen van Zijn Vader.  

En wij in ( = tesamen met ) Christus, als Zijn Lichaam, delen daarin. 

Als Christus de heidenen oordelen zal, zullen wij dat mét Hem doen; 

 

26 En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven 

over de heidenen; 27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als 

pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. 

openbaring 2 

 

5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met 

een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. openbaring 12 

 

‘en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des 

almachtigen Gods’ 

 

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

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

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

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

aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak des toorns Gods.20 En de wijnpersbak werd 

buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der 

paarden, duizend zeshonderd stadiën ver. openbaring 14 
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1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? ( Edomieten ) 

Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in 

gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 

2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers 

treedt? (= oordeel ) 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met 

Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun 

kracht ( kracht van de natuurlijke mens, hun eigen kracht, hun hoogmoed ) is gesprengd op 

Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak ( Dag des 

Heeren) was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.jesaja 63 

( Hij is gekomen om Israël te verlossen in Ezau’s gebergte= Paran= Edom ) 

Bij Zijn Wederkomst wordt als eerste Ezau= Edom geoordeeld. 

 

‘en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des 

almachtigen Gods’ 

Hier in Openbaring 19 staat de Heere Jezus Christus eerst met een rood kleed genoemd en 

vervolgens zien we in vers 15 de wijnpersbak. Dit samen is een duidelijke verwijzing naar 

Jesaja 63. Daar staat; Wie is Deze, Die van Edom (betekent rood) komt met besprenkelde 

klederen? En waarom zijt gij rood aan Uw gewaad?" En dan zegt Hij: "Ik heb de (wijn)pers 

alleen getreden. Openbaring 19 is hierin dus duidelijk een verwijzing naar Jesaja 63. 

 

In Handelingen 17 vat Paulus de hogere betekenis van deze geschiedenis samen.; 

30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen 

alom, dat zij zich bekeren. 31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den 

aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd 

heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. 

God zou de aardbodem oordelen door één Mens, Die Hij daartoe gesteld heeft, door Hem uit 

de dood op te wekken. Het Bloed aan Zijn Gewaad is in hoogste instantie de uitbeelding van 

de kracht van Zijn Onvergankelijk Leven. Dat rood is de Kracht van Zijn Leven en dus is 

het ook de uitdrukking van Zijn recht om te oordelen.  

 

 

 

:16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, 

      en Heere der heren. 

 

Kleding is in de Bijbel een beeld van de functie die iemand bekleed. De betekenis van namen 

in de Bijbel geven een omschrijving over het wezen en over het werk van de desbetreffende 

persoon. De Heere Jezus Christus heeft op grond van Zijn Geloof en Getrouwe Dienst aan 

Zijn Hemelse Vader, Die Naam ontvangen, Die verre Boven alle naam is. 

 

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke 

boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die 

in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat 

Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.filippenzen 2 

 

‘Koning der koningen, en Heere der heren’ 

Zijn Naam is boven alle naam; Hij is meerder dan iedereen. 

Hij is Koning der koningen en Heere der heren omdat Hij de Eerstgeborene is uit de dood, 

naar de kracht des onvergankelijken Levens. 
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14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen 

Heere Jezus Christus; 15 Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige 

Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; 1 timotheus 6 

 

14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een 

Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en 

uitverkorenen en gelovigen. openbaring 17 

 

15 En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander 

priester opstaat: 16 Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar naar de 

kracht des onvergankelijken levens. 17 Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid 

naar de ordening van Melchizedek. hebreeën 7 

 

 

 

:17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de  

      vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het  

      avondmaal des groten Gods; 

:18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees  

      der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle  

      vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten. 

 

Wij zijn hier terecht gekomen aan het einde van de 33 jaar grote Verdrukking; bij die 

gelegenheid zullen alle ongelovigen op de aarde sterven. 

 

‘En ik zag een engel, staande in de zon’  

een engel = De Engel des Heeren, de Heere Jezus Christus 

‘s Morgens vroeg gaat de zon op in het Oosten. Dan begint een nieuwe dag, dan ontwaakt 

men uit de slaap en begint men weer te leven; De Heere Jezus Christus stond op uit de dood, 

Hij heeft de dood overwonnen; en is wedergeboren en is daarmee Eerstgeborene en Eersteling 

van een Nieuwe Schepping. Als de zon, en dus als het licht der wereld opgaat, is dit de 

uitbeelding van de Komst van het Licht en het Leven Wat men ontvangt op grond van geloof, 

in de Opstanding van de Heere Jezus Christus. 

De Dag begint, want het Licht begint te dagen in het Oosten. 

 

Oosten  =  mdq = Qedem = Oorsprong; Van ouds  

                                          = De Levende God is de Oorsprong en het Begin aller dingen 

 

Rechts ( Oosten ) staat voor ‘Boven’, het Hemelse. 

Links ( Westen ) staat voor ‘beneden’, het aardse. 

Hebreeuws, de taal van God, wordt van rechts naar links geschreven. Rechts is de oorsprong 

en het Oosten; waar de Zon ( het Licht ) opkomt. Maar door ditzelfde Licht, zullen alle 

goddelozen worden gedagvaard, en veroordeeld. Want ditzelfde Licht, brengt het oordeel 

over alle goddeloosheid der mensen, die de Waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 

omdat zij liever in de duisternis leven.  
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8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen 

des lichts. 9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en 

waarheid), 10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. 11 En hebt geen gemeenschap 

met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. 12 Want hetgeen 

heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 13 Maar al deze dingen, van 

het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. 14 Daarom 

zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. 

efeze 5 

 

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de 

duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 20 Want een iegelijk, die 

kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.  

21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij 

in God gedaan zijn. Johannes 3 

 

‘de vogelen, die in het midden des hemels vlogen’ 

die het vlees zullen eten, zijn een uitbeelding van de dood, van het verderf; het oordeel over 

de dan levende mensheid, waarbij alle ongelovigen gedood zullen worden. 

En de maaltijd is voor de vleesetende vogels; vogels die kadavers eten.    

Er wordt een oordeel gebracht over ‘de sterken, de paarden, degenen die erop zitten, de vrijen, 

de dienstknechten, de kleinen en de groten’. Kortom over de gehele levende mensheid.  

 

Kraaien, kouwen en zelfs Vlaamse gaaien en eksters zijn een beeld van de dood. Een kraai is 

een raaf en een raaf is ‘Arab’ in het Hebreeuws maar ook in het Arabisch. En een Arab is een 

Arabier. Het is hetzelfde woord. Arab betekent honger omdat het de uitdrukking is van de 

dood. Vandaar dat je in de Bijbel vindt dat juist kraaien ( de dood ) vlees en brood ( de Heere 

Jezus Christus ) komen brengen. Dat is het tegenovergestelde! Uit de dood leven is een beeld 

van wedergeboorte.  

 

6 En de raven brachten hem (Elia) des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des 

avonds; en hij dronk uit de beek. 1 koningen 17 

 

51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, 

die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik 

geven zal voor het leven der wereld. 52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe 

kan ons deze Zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 

ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij 

geen leven in uzelven. 54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige 

leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. johannes 6 

 

Raaf  =   bru =   Arab  =  honger; dood; een type van de dood en van de oude mens                                       

                                       =  schemering; dageraad; mix; verzameling; mengeling  

                                           Het is de periode die overgaat van duisternis naar Licht; 

                                           Op dit tijdstip is de Heere Jezus Christus dan ook opgestaan uit de  

                                           dood. 

                                       =  Wordt nergens in de Bijbel als negatief beschreven maar wel als  

                                           onrein 
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         rbu =   Abar   =  Overzijde; Overgezet   (Denk daarbij aan het woord Hebreeër)  

                                      Zij die dood waren in zonden en in misdaden, zijn vanuit de  

                                      duisternis overgezet in het Licht; zij zijn vanuit de dood  

                                      overgebracht in het Licht   
 

24 Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur 

hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Lukas 12 

 

 
 

:19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te 

      voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers. 

 

In het visioen ziet Johannes het beest, Babel en de koningen van het antichristelijke rijk en 

hun legers tesamen oorlog voeren tegen de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam en Zijn 

aardse Volk Israël. Dit sluit aan bij Psalm 2, reeds regelmatig genoemd; waar de volkeren der 

aarde in opstand zijn tegen God en Zijn Gezalfde.  

 

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2 De koningen der aarde 

stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn 

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

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen 

spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn 

Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. psalm 2 

 

Maar ‘Die in de Hemel woont zal lachen’, de Heere zal hen bespotten om de eenvoudige 

reden dat die Koning allang is aangesteld en dat er van de kant van de opstandige mensheid 

niks meer aan te doen valt. Dat is hier ook het geval, want het vervolg is: 

 

 

 

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

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

      van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend  

      geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt. 

 

Degenen die de aarde beheersen in die dagen, het beest en de valse profeet, worden gevangen 

genomen en levend geworpen in de poel des vuurs, die met sulfer brandt.  

Dit zijn de twee beesten uit Openbaring 13. 

Dat eerste beest is de mens, de koning die komen zou, de vorst die komen zou uit Daniël 9.  

Dat is die ene hoorn, die koning uit Ismaël, Amalek, Agag, enzovoorts. 

Het tweede beest, hier de valse profeet, is niemand anders dan de duivel zelf, maar dan in zijn 

aardse positie. Uit de hemel geworpen en zich op aarde manifesterend als de antichrist. 

 

‘Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt’ 

Sulfer is zwavel. Als iets geworpen wordt in een poel des vuurs, dan verdwijnt het daarin. 

Het lijkt hier alsof dit nog vóór de 1.000 jaren gaat gebeuren maar dat is niet zo. 

Dit gebeurt volgens Openbaring 20 ná de 1.000 jaren, ná het oordeel voor de grote Witte 

Troon.  
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Alle ongelovigen zullen uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen worden, maar niet meteen. 

Degenen die sterven gaan volgens hoofdstuk 20 de eerste dood in. Ze zullen uit die eerste 

dood opstaan ten Jongsten Dage, om voor de grote witte Troon van God te verschijnen. Als 

ze dan niet geschreven staan in het Boek des Levens, dan worden zij in de poel des vuurs 

geworpen. Dus niet direct als zij overlijden, maar pas met het oordeel op de Jongste Dag.  

 

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

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

eeuwigheid. -- 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de 

tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die 

werd geworpen in den poel des vuurs. openbaring 20 

 

 

 

:21 En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk  

      uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. 

 

Dit verwijst terug naar vers 15.  We heben daar gezien dat Degene Die op het paard zit, de 

Heere Jezus Christus is. Wat Zijn mond uitgaat, is Zijn Woord. Hier uitgebeeld in een zwaard. 

In vers 17 en 18 werden de vogelen genoemd. Zij worden verzadigd met het vlees van de 

ongelovigen. De vijanden van Christus, de ongelovigen, zullen voor Zijn Aangezicht 

doodgeslagen worden, staat er in één van de gelijkenissen van de Heere Jezus.  

Dat wordt hier uiteindelijk vervuld en tamelijk letterlijk beschreven. 

Iedereen zal weten en erkennen dat De Heere Koning der Koningen en Heere der heren is. 

Elke knie zal zich buigen en elke tong zal God belijden. 

 

26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet 

heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. 

27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat Ik over hen koning zoude zijn, 

brengt ze hier, en slaat ze hier voor Mij dood. lukas 19 

 

                                                          Amen. 

 


