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                                                             Hoofdstuk 7 

 

‘Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?’ 

Zo eindigt het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 7 is een toelichting op de gebeurtenissen aan het einde 

van de 70e jaarweek van Daniël. Het begin van ‘de Dag des Heeren’, bij de val van Jeruzalem. 

Het begin van Zijn oordeel over de gehele dan levende mensheid;  

33 jaar grote verdrukking over de volkeren. 

Het begin van het geopenbaarde Koninkrijk op aarde wat vanaf nu gestalte gaat krijgen. 

De Oud- Testamentische profetieën daarover zijn nog altijd niet vervuld dus dat staat nog 

te gebeuren. Zijn Woord, dat uit Zijn mond uitgaat, zal niet ledig tot Hem wederkeren (Jes.55:11) 

                                                

 

 

: 1  En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden  

      der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom. 

 

‘Na dezen’ betekent niet altijd dat het chronologisch beschreven wordt maar in dit geval wel want 

het is een vervolg op de laatste zin uit hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk wordt geschreven over het 

begin van de 33 jaar grote Verdrukking. Deze volgt op de 70e jaarweek. 

De 33 jaar zijn ontleend aan symboliek in de Bijbel. Maar dat er een periode zit tussen de val van 

Jeruzalem en het geopenbaarde Koninkrijk, mag duidelijk zijn. Buiten dat het op vele plaatsen in de 

Bijbel is terug te vinden, kunnen wij dat ook zélf begrijpen en invullen. Als geheel Jeruzalem 

verwoest is en een gelovig overblijfsel in Petra verblijft, kan niet het volgend moment een 

Koninkrijk met alleen maar gelovigen vanuit de Troon in Jeruzalem bestuurd worden. 

Een paar hoofdstukken verder volgt uitleg waarom die periode 33 jaar zal duren.  

 

De engelen zijn boodschappers, Hemelse krachten, boden. 

In het volgende vers lezen we dat hen macht gegeven is om de aarde en de zee te beschadigen. 

Ze bedwingen de wind uit de vier hoeken der aarde. Het betekent niet dat de aarde vierkant is; 

een hoek hoeft niet persé 90 graden te zijn. Hoek betekent richting; noord, oost, zuid en west. 

Wind is een beeld van geestelijke kracht, onzienlijke kracht.  

Het gaat hier om de oordelende Werking van God, uitgedrukt in de kracht van de wind. 

De engelen moeten deze Wind tegengehouden omdat de Heere eerst nog andere Plannen heeft. 

De Dag des Toorns breekt wel aan, maar die toorn zelf laat nog even op zich wachten. 

 

wind op aarde                  = oordeel over de dan levende mensheid. 

wind op zee                     = oordeel over de volkeren 

wind tegen enigen boom = oordeel over de volkeren 

Er staat feitelijk 3x hetzelfde. De zee staat voor ‘volkerenzee’.  

Een boom is de stamboom en de uitdrukking voor stam, volksstam of volk. 

 

15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, 

en natiën, en tongen. openbaring 17 

 

8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der volken.psalm 65 

 

12 Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis 

der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen! jesaja 17 

 

12 Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en 

heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds 

zullen de handen samenklappen.jesaja 55 
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9 En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan, die geen goede vrucht 

voortbrengt, wordt uitgehouwen, en in het vuur geworpen. lukas 3 

 

 

 

: 2  En ik zag De anderen Engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des  

      levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was  

      de aarde en de zee te beschadigen, 

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

      onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. 

     

Wij= Christus en de Gemeente, Zijn Lichaam. 

Er verscheen nog een Engel, vanuit het Oosten. Van den opgang der zon. Vanaf Rechts. 

Oosten  =   mdq  = Qedem = Oorsprong; Van ouds; Begin   

Christus Zelf is Die Engel. De Eerste Engel, het Begin, de Oorsprong. 

De Heere Jezus Christus heeft de Zegel, de stempel van de Levende God. 

Hij heeft de Volmacht gekregen van God. Hem is gegeven alle macht in de Hemel en op aarde. 

En Hij riep met grote stem tot de engelen; 

‘Stop, wacht, er moet eerst nog wat anders gebeuren; beschadig nog niks en niemand,  

We gaan eerst de dienstknechten van onze God verzegelen aan hun voorhoofden’. 

Het voorhoofd staat typologisch voor iemands gedachten. 

Het merkteken als Verzegeling door God staat voor oprechtheid, zuivere gedachten en  

gehoorzaamheid en trouw aan de Levende God. Door de Verzegeling, het Merkteken, zijn de  

dienstknechten onkwetsbaar voor de duur van hun taak. 

Net zoals de twee getuigen, Mozes en Elia, uit de eerste helft van de 70e jaarweek. (Op.11) 

 

4 En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van  

Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al  

die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. 5 Maar tot die anderen zeide Hij voor 

mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart  

niet! 6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;  

maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn Heiligdom. 

En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren. ezechiël 9 

 

8 Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham,  

Mijn liefhebber! 9 Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar  

bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb Ik uitverkoren,  

en heb u niet verworpen. 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben  

uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met derechterhand Mijner gerechtigheid. 

11 Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen, die tegen u ontstoken zijn; zij zullen 

worden als niet, en die lieden, die met u twisten, zullen vergaan. 12 Gij zult hen zoeken, maar zult 

hen niet vinden; de lieden, die met u kijven, zullen worden als niet, en die lieden, die met u 

oorlogen, als een nietig ding. 13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, 

Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! 

Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls! ( de Heere Jezus Christus )  

jesaja 41 
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Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn 

heerlijkheid zien.(=het Volk Israël zal verzameld worden uit de heidenen)  

19 En Ik zal een teken aan hen zetten (= 144.000 ), en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik 

zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver 

gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij 

zullen Mijn Heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. jesaja 66 

 

Wie zijn die dienstknechten van God en wat zal hun taak zijn? 

Deze dienstknechten worden genomen uit de 12 stammen van Israël en zullen de taak gaan 

vervullen die zij vanaf het begin van de Heere ontvangen hebben.  

Zij hebben als uitverkoren en eerstgeboren Volk de hoedanigheid van priester en koning ontvangen. 

Priesters in dienst van de Levende God om Zijn Woord te prediken onder de volkeren.  

         

21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe,  

dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart  

verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. 22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de  

HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn 

zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken; zie, Ik zal uw  

zoon, uw eerstgeborene doden! exodus 4 

 

1 Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? 

2 Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. 

romeinen 3 

 

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der  

arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult  

gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de  

ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn.  

Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. exodus 19 

          

In dienst staan van de Heere; het verkondigen, vertellen, uitdragen van alle Goedheid en Genade 

van de Heere; op dit moment is dit onze verantwoordelijkheid maar van oudsher is het de 

verantwoording van het Volk Israël. 

 

9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een  

verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis  

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar Licht; 1 petrus 2 

 

Deze priesterlijke taak hebben zij al die tijd verzaakt en zullen zij alsnog gaan vervullen. 

Deze dienstknechten uit alle 12 stammen zullen het Evangelie van het Koninkrijk gaan 

prediken. Men zal gaan uitdragen hoe men kan binnengaan in dat Koninkrijk en wat er staat te  

gebeuren als men daar geen gehoor aan zal geven. Binnen één generatie moet het Evangelie van het 

Koninkrijk over de gehele wereld gepredikt worden. Dan zal het Volk Israël haar taak als 

‘lichtdrager’ (verspreider/prediker van Zijn Woord) eindelijk gaan vervullen. 

Maar deze Evangelisten zullen wel eerst verzameld en opgeleid moeten worden. 

Vandaar dat de vier engelen de wind nog ‘even’ bedwingen 

 

1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van 

een half uur ( = half jaar ). openbaring 8 
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8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn 

getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als ingeheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 

handelingen 1 

 

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis 

allen volken; en dan zal het einde komen. mattheus 24 

 

Als men zich niet bekeerd, wordt men aan het einde van de 33 jaar gedood. 

Dus prediking enerzijds en dreiging en waarschuwing anderzijds.  

Ten tijde van verdrukking, benauwdheid en ellende is de mens eerder geneigd zich te bekeren.  

‘In nood leert men bidden’, luidt het gezegde. 

De Heere is lang genoeg lankmoedig geweest. 

Hij is de Schepper en Maker; Hij is de Enige Die Zijn Recht mag laten gelden. 

Het is hoogste tijd dat de Heere een einde maakt aan de toestand in de wereld. 

De volkeren zullen de kans krijgen zich te bekeren tot God. 

Als God een oordeel aankondigt, gaat daar altijd een oproep ter bekering aan vooraf. 

God brengt geen oordeel over de volkeren zonder dat eerst aan te kondigen.  

Er moet eerst gepredikt worden dat men door bekering gered kan worden van dat oordeel.  

De Bijbelse geschiedenis laat zien dat het altijd zo gaat. En zo gebeurt het in de toekomst ook.  

Ook voor de verwoesting van Jeruzalem komen eerst die twee getuigen, die het aankondigen en 

getuigen dat men zich zou bekeren. Als het oordeel over de volkeren komt, wordt dat voorafgegaan 

door de prediking van het Evangelie.  

 

En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen 

volken; en dan  ( eerst prediken daarna het einde )zal het einde komen ( van deze tegenwoordige 

boze eeuw= aion ). mattheus 24 

 

Deze prediking is de taak van de 144.000, die een Zegel krijgen op hun voorhoofd.  

Het is in de tijd dat ook het antichristelijke rijk, met Babel als hoofdstad, actief is.  

Het Zegel maakt de getuigen onkwetsbaar.  

Net zoals de twee getuigen in Jeruzalem, in de eerste helft van de 70-ste week. 

Verzegelen kan alleen bij eigendom. Verzegelen is kenmerken. 

Een Merkteken van God krijgen; daarmee zet Hij Zijn Eigendomsrecht op ons. 

 

22 Die ons ook heeft verzegeld, en ( namelijk) het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. 

2 korinthe 1 

 

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

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

waren. 4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn , want zij zijn maagden;(= kan ook op 

een man slaan)  dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit 

de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. openbaring 14 

 

 

     

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

      verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. 

 

 

 

 



5 

 

 

12x12= 144. Het getal 12 staat voor Heerschappij. Heerschappij in de uiterste vorm = 12 x 12 

De twaalf stammen van Israël waren geroepen tot Koningschap ( Heerschappij ) over de volkeren.  

Voor de taak van Evangelisatie zijn de 144.000 getuigen, dienstknechten, bestemd. 

Natuurlijk naast de Gemeente, die dezelfde taak vervult maar dan op Hemels niveau. 

 

Deze verzegeling  kan pas plaatsvinden als de 2 en 10 stammen hun identiteit hebben 

teruggevonden. En er genoeg mannen van de 2 en 10 stammen verzameld zijn tot 

getuigen. Daar is eerst dat half jaar voor nodig in Petra. Hen te roepen, te verzamelen en bekwaam 

te maken en op te leiden, in alle rust, tot dienstknechten van Christus. Na die 6 maanden zullen zij 

onder leiding van de Heere ( en de Gemeente) optrekken naar Jeruzalem.  

En vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uitersten der aarde, prediken. 

 

Niemand (geen enkele Jood) weet bij welke stam van Israël men eigenlijk nog behoort, maar ná de 

Wedergeboorte zal de Heere hen laten weten bij welke stam men behoort en zijn er blijkbaar genoeg 

om er 12.000 uit elke stam bijeen te vergaderen. 

Uit de 12 stammen van Israël worden 12.000 mannen uit elke stam verzegeld. Samen 144.000. 

Deze mannen zullen het Evangelie gaan verkondigen in de dan komende grote Verdrukking over de 

heidenen; over alle ongelovigen in de gehele wereld. Gedurende de volgende 33 jaar, zullen er nog 

velen zijn van degenen die wedergeboren worden, die tot 1 van de 12 stammen van Israël behoren. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid 

vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. jeremia 31 

 

De Heere zal nu, gedurende 33 jaar, de 2 en de 10 stammen terugvergaderen naar het Land. En 

Jeruzalem zal herbouwd worden. In vele Bijbelboeken is te lezen dat de Heer Zijn Volk (Israël en 

Juda; 10- en 2- stammen) zal terugverzamelen naar het Land. Lees o.a.: 

  

1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze 

vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u 

de Heere, uw God, gedreven heeft; 2 En gij zult u bekeren tot den Heere, uw God, en Zijner stem 

gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met 

uw ganse ziel. 3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en 

Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had. 
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de Heere, uw God, vergaderen, 

en van daar zal Hij u nemen. 5 En de Heere, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen 

erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u 

vermenigvuldigen boven uw vaderen. 6 En de Heere, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart 

van uw zaad, om den Heere, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat  

gij levet. 7 En de Heere, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die 

u vervolgd hebben. deuteronomium 30 
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12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel 

vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar 

kooi zullen zij van mensen deunen.13 De Doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen 

doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun Koning zal voor hun 

aangezicht henengaan; en de HEERE in hun spits. micha 2 

 

25 Alzo zegt de Heere Heere: Als Ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de volken, onder 

dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan 

zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb.26 En zij zullen 

daarin zeker wonen, en huizen bouwen, en wijngaarden planten; ja, zij zullen zeker wonen; als Ik  

gerichten zal hebben geoefend tegen allen, die henlieden beroofd hebben, van degenen, die rondom 

hen zijn; en zij zullen weten dat Ik, de Heere, hunlieder God ben. ezechiël 28 

14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden 

herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven 

maken, en derzelver vrucht eten. 15 En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer 

worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God. amos 9 

 

Bij Zijn Wederkomst op de Olijfberg zal de Heere vanuit Jeruzalem alles omverwerpen wat Hem 

vijandig gezind is. De aankomende 33 jaar zal de Heere Zijn Tempel, de Bruiloftszaal, grondig 

reinigen. De Heere zal nu, gedurende 33 jaar, de 2 en de 10 stammen terugvergaderen naar het Land 

en Jeruzalem zal herbouwd worden.  

 

13 En het pascha der Joden was nabij (het in huis nemen van het Lam gebeurt overdrachtelijk 

ook aan het einde van de 70e jaarweek; bij de wedergeboorte van het Volk Israël ) , en Jezus ging op 

naar Jeruzalem.( ook dan zal Hij als de Doorbreker optrekken naar Jeruzalem ) 

14 En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar 

zittende. 15 En een gesel van touwtjes (= Zijn oordeel met hardhandige Hand ) gemaakt hebbende, 

dreef Hij ze allen uit den tempel ( uit de wereld, uit Zijn Schepping ), ook de schapen en de ossen; 

en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om.(= tafelen omkeren; geen 

gemeenschap hebben met ) 16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven ( typologisch de Heilige 

Geest ) verkochten:( ze wilden zélf bepalen welke prijs zij voor een offer betaalden en dachten 

daarmee dat verlossing, verzoening, vergeving ; eeuwig leven voor geld te koop is ) 

 Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders ( het Volk Israël )tot een huis 

van koophandel. 17 En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis 

heeft mij verslonden. johannes 2 

 

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

zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 

3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4 Die in den hemel woont, zal 

lachen; de HEERE zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn 

grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg 

Mijner heiligheid. 7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn 

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

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

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

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

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

weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. psalm 2 
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Er staat in het vers dat de 144.000 uit alle stammen van het Volk zullen komen. 

Maar aan het einde van de 70e Jaarweek is er alleen een gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van 

Israël. Het gaat echter heel uitdrukkelijk om 12 stammen van Israël. Die moeten aangewezen 

worden en aan hen moet eerst het Evangelie gepredikt worden. Door de Gemeente. Vervolgens 

moeten er 12.000 per stam tot geloof komen en voldoende onderricht worden om daarna de functie 

van dienstknecht Gods te kunnen vervullen. Dat is een spoedcursus van een half jaar. Dat past in de 

periode van een half jaar tussen het einde van de 70e jaarweek, en de volgende 33 jaar tot aan de 

duizend jaren. Na de 70e week barst dus niet meteen de verdrukking over de volkeren los. Dat wordt 

symbolisch voorgesteld door de 4 engelen die de Wind, het oordeel, nog even moeten bedwingen 

van de Heere. Nu volgt een lange opsomming van de stammen. Er ontbreekt altijd één stam bij de 

opsommingen in de Bijbel. Er is dus een dertiende stam. Dan en Efraïm worden hier niet genoemd 

 
;5     Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren  

        twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld; 

:6     Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali waren  

        twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend verzegeld; 

:7     Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi waren  

        twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend verzegeld; 

:8     Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren  

        twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend verzegeld. 

 

 

 
 

 

 

 

: 9  Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten,  

      en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte  

      klederen, en palm takken waren in hun handen. 
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‘Na dezen’ = na de prediking van de 144.000, is dit het resultaat; een grote schare uit alle natie, (= 

hetzelfde als geslachten en volken en talen ) uit alle landen der wereld. 

 

‘een grote schare die niemand tellen kon’  
Dit is in de eerste plaats een verwijzing naar de beloften aan Abraham, want zijn zaad zou zo  

talrijk zijn, dat niemand het tellen kon. Zoals de sterren des Hemels en het zand der zee.  

Abraham is vader van alle gelovigen.(Rom.4:16) 

 

Deze schare zal de duizend jaren, het Koninkrijk van Christus op aarde, binnengaan.  

Het is het resultaat van de 144.000 Evangelisten, die daarvoor speciaal uitgezonden zijn.  

Een grote schare van mensen, die niemand tellen kan, is tot geloof gekomen.  

Die schare staat voor de Troon. Zij erkennen (= geloven) Degene Die op de Troon zit.  

Zij zijn het Eigendom van Degene op de Troon, net zoals de 24 oudsten. 

Net als wij, erkennen zij Hem nu als Heere, Koning en Meester.  

De Gemeente doet dat vanuit de Hemel. De grote schare doet dat op aarde.  

Witte klederen zijn een beeld van hun gerechtigheid, hun rechtvaardigheid.  

De Rechtvaardigheid van Christus, waarmee zij overkleed zijn geworden, net als wij. 

 

16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en 

uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer 

vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en 

uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. 18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle 

volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt. genesis 22 

 

 

7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het 

verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. 8 (Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven 

een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag. 

9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een 

vergelding voor hen. 10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug 

allen tijd. 11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; 

maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te 

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

der heidenen, hoeveel te meer hun volheid! 

-- 

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij 

uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal 

ingegaan zijn. 26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 27 En dit is hun een verbond van Mij, 

als Ik hun zonden zal wegnemen. 28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om 

uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; 

29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden 

eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer 

ongehoorzaamheid;31 Alzo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw 

barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de 

ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. romeinen 11 
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Kan deze schare, deze menigte, écht niet geteld worden? 

Ja, letterlijk wel, maar de uitdrukking betekent veelal dat iets niet mag geteld worden en dat is hier 

ook het geval. Tellen en meten is bedoeld om het eigendomsrecht vast te leggen.  

We weten niet hoeveel mensen de grote schare bevat, omdat ze zijn verlost (loskopen) door het 

Bloed van het Lam. Omdat de Heere er een prijs voor heeft betaalt, ook voor jou en mij. 

Daarom zijn wij, en dus ook zij, Zijn Eigendom. Alleen de Eigenaar mag tellen en meten. 

 

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes 

zijn. 1 korinthe 6 

 

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn Eigendom. psalm 135 

 

3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de 

hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof. 4 En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen 

aan Zijn hand, en aldaar was Zijn sterkte verborgen. 5 Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en 

de vurige kool ging voor Zijn voeten henen. 6 Hij stond, en mat het land, Hij zag toe, en maakte 

de heidenen los, en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden; de heuvelen der eeuwigheid 

hebben zich gebogen; de gangen der eeuw zijn Zijne.habakuk 3 

 

‘bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen’ 
Lange witte klederen zijn de uitbeelding van priesterschap. In dit geval onder het Nieuwe Verbond, 

naar de Ordening van Melchizedek. En de palmtakken beelden koningschap uit. De palmboom is 

een lange stok met daar bovenop de ‘kroon’. Palmtakken zijn de takken van de kroon van de palm.  

Palmboom= Thamar 

 

 

 

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

      en ( = namelijk ) het Lam. 

 

12 Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar 

Jeruzalem kwam, 13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en 

riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls! 

johannes 12 

 

Dit riep een grote schare toen de Heere Jezus op Zijn ezel Jeruzalem kwam binnenrijden. 

Deze zogenoemde intocht te Jeruzalem was toen slechts een geforceerde voorvervulling. 

Dat was de laatste dag van de 69e jaarweek. 

Maar Jeruzalem wilde Deze Koning niet en heeft Hem gedood.  

 

9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, 

rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der 

ezelinnen. zacharia 9 

 

Aan het einde van de 33 jaar, na de Dag des Toorns, zal precies hetzelfde worden geroepen; 

‘De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam’; aan het einde van de 33 jaar. 

‘Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!; 

aan het einde van de 69e jaarweek. Nu wordt dus vervuld wat destijds onderbroken werd; het 

geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Het Vredesrijk. De Vredevorst. 

Net als toen heeft men palmtakken in de handen. 
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5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de Heerschappij is op Zijn schouder; 

en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 

 

6 Der Grootheid dezer Heerschappij en des Vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in 

Zijn Koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu 

aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. jesaja 9 

 

 

 

:11 En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren;  

      en vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, 

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

      en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. 

 

De grote schare gelovigen is nu toegevoegd aan de 24 ouderlingen ( de Gemeente) rondom de 

Troon. Zij allen aanbaden God. Aanbidden is ook ‘dienen’. 

Er komt twee keer ‘Amen’ voor in hun gebed. Hij is de Amen.( Op.3:14 )  

Amen is Grieks voor ‘Voorwaar’. ‘Voor Waar’ is voor Waarheid. Het is een krachtige bevestiging. 

Dat het in het begin en het einde van hun Aanbidding staat, bevestigt dat het Waarheid is wat zij 

bidden. Hij is de Amen; Hij is de Waarheid. Met nadruk. 

 

28 Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten 

der heidenen zullen voor Uw Aangezicht aanbidden. 

29 Want het Koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen. psalm 22 

 

6 En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods 

Hem aanbidden. hebreeën 1 

 

 

 

:13 En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange  

      witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? 

:14 En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote  

      verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange  

      klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. 

 

Eén van de ouderlingen vraagt aan Johannes; ‘wie zijn dat? waar komen zij vandaan, zij die bekleed 

zijn met lange witte klederen ?’ Zij komen uit de grote verdrukking; het is het gelovig overblijfsel 

uit de heidense volkeren. Denk niet dat de gehele wereld tot geloof zal komen, er is de gehele Bijbel 

door, sprake van een ’overblijfsel’ ; waarschijnlijk minder dan de helft van de gehele bevolking. 

Men zal te dien dage moeten kiezen tussen twee Koninkrijken; Babel en de Heere Jezus Christus. 

Een minderheid zal het Leven  ( Koninkrijk ) kiezen, de meerderheid zal omkomen of 

weggenomen worden door de Heere. 

 

19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u 

voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad; 

20 Liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; 

want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat de HEERE uw 

vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven. deuteronomium 30 

 

 



11 

 

 

Zij die zich wél bekeerd hebben, hebben hun lange klederen ‘gewassen in Zijn Bloed’; 

hun zonden ( = ongeloof, alles wat niet uit het geloof is ) zijn hun vergeven door geloof in de Heere 

Jezus Christus en Zijn Koninkrijk.  

Zij zijn gereinigd van hun zonden en leven nu onder het Nieuwe Verbond. 

Via het leven van het Lam, via Zijn dood en Opstanding zijn zij gerechtvaardigd geworden. 

Net als de Gemeente en net als het wedergeboren Volk Israël. 

Zij hebben gehoor gegeven aan de oproep tot bekering van de 144.000 getuigen. 

 

18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 

wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 19 Maar door het dierbaar Bloed van Christus, 

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 1 petrus 1 

 

‘Heere, gij weet het’, zegt Johannes tegen God op de Troon. 

Hieruit spreekt vertrouwen. Vertrouwen in Hem, dat Hij weet wat Hij doet. 

Men zou zich daarom volledig aan Hem overgeven. 

Gij weet het, tot wie zouden wij anders gaan? 

 

8 Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des Boeks is van Mij geschreven. 

9 Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns 

Ingewands. 10 Ik boodschap de Gerechtigheid in de grote gemeente; zie, Mijn Lippen bedwing ik 

niet; HEERE! Gij weet het. psalm 40 

 

15 O HEERE! Gij weet het, gedenk mijner, en bezoek mij, en wreek mij van mijn vervolgers; 

neem mij niet weg in Uw lankmoedigheid over hen; weet, dat ik om Uwentwil versmaadheid drage. 

jeremia 15 

 

3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide:  

Heere HEERE, Gij weet het! ezechiël 37 

 

 

 

:15 Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel;  

      en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen. 

 

overschaduwen= beschermen  

 

8 Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk (=een 

verwijzing naar het Nieuwe Verbond een nieuw lied, vrolijk= blijdschap verwijst naar de Geest)  

zingen.(met één mond hetzelfde spreken- de Heere aanbidden ) psalm 63 

 

Daarom is deze schare in witte klederen voor den Troon en dienen en aanbidden Hem; 
omdat Hij ook hen duur gekocht heeft. Het overblijfsel uit de heidense volkeren is dan 

wedergeboren en valt onder het Nieuwe Verbond der Genade. 

Ook zij ( de grote schare ) zijn dienstknechten geworden, zoals alle gelovigen. 

Men zou 24 uur per dag in Zijn dienst staan. 

 

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

heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. romeinen 12 
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De mens, de Schepping in het algemeen, zou God dienen. 

De mens is daar, door zijn zondige natuur,  niet toe in staat. 

Maar via Wedergeboorte wordt hij - door geloof - alsnog bekwaam gemaakt daarvoor. 

Door de dood en Opstanding van de Heere, zijn wij nieuwe Schepping geworden en zijn wij, door 

onze Goddelijke natuur in Hem, in staat om dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond en daardoor 

deel te hebben aan Zijn Koninkrijk. Dus heten we allemaal dienstknechten van Christus en ‘dienen 

Hem dag en nacht in Zijn tempel’. De tempel is overdrachtelijk de plaats waar God woont.  

Uiteindelijk, en zeker bij het begin van de duizend jaren, is dat heel de schepping. 

 

1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De 

HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn? 2 Als de bozen, mijn tegenpartijen, 

en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen. 

3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij 

opstond, zo vertrouw ik hierop. 4 Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: 

dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des 

HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel. 5 Want Hij versteekt mij in Zijn 

hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een 

rotssteen. psalm 27 

 

12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, 

Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel  

bouwen. 13 Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij 

zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes 

zal tussen die Beiden wezen. zacharia 6 

 

De Satan is voor duizend jaar gebonden en ‘de god dezer boze eeuw’ kan niets meer uitrichten. 

Die op de Troon zit zal hen overschaduwen.   

De Heere Zelf zal zijn dienstknechten definitief overschaduwen. 

 

Tzalal        = lalx =  Overschaduwen  = Type van de Heilige Geest 

 

De Wolkkolom gaf dagelijks schaduw aan het Volk Israel tegen de zon tijdens haar woestijnreis.     

Door gehoor te geven aan de prediking, word je door Gods Geest overschaduwt = vruchtbaar 

 

Bezaleel    = lalxb =  In de schaduw van God  

                                     =  De bouwer van de Tabernakel, als type van Christus  (Exo.31) 

                      lalx  =  Overschaduwd door God. 

                                     =  Overschaduwing Gods  

                                          Luk.1:35;  De Heilige Geest zal u overschaduwen      

 

1 Die in de Schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de Schaduw des 

Almachtigen. 2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken 

ik vertrouw! (= Gij weet het Heere ) psalm 91 

 

Die in de schuilplaats (rts = sathar = verborgen plaats) des Allerhoogsten is gezeten; 

Die zal vernachten in de schaduw (=lxb = Betzel) des Almachtigen (nwylu = Alijon) 
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:16 Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen,  

      noch enige hitte. 

 

‘Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten’ 

De grote Verdrukking is voorbij en men hoeft geen dorst of honger meer te lijden. 

De hongersnood is voorbij. ( zwarte paard uit hoofdstuk 6 ) 

Dit lijkt op het visioen van het Nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21. 

Het Nieuwe Jeruzalem staat voor het Nieuwe Verbond. 

De Heere Jezus Christus is het Levende Brood en de Wijn is Zijn Opstandingsleven. 

Wie van Hem eet en drinkt ( in gemeenschap leeft met ), krijgt nooit meer honger of dorst. 

 

In het geopenbaarde Koninkrijk zal men lichamelijk geen gebrek meer lijden; 

ook het geestelijk leven zal gevoed zijn. Er zal geen oordeel plaatsvinden voor wedergeborenen. 

Ook zal er geen verzoeking van buitenaf meer zijn; de Satan is tenslotte gebonden. 

De begeerlijkheden kunnen alleen uit de mens zélf komen in die 1.000 jaar. 

Men zal daar gewoon in zondig vlees leven maar de Heere heeft daar Zijn Macht. 

 

18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort Brood en Wijn; en hij was een priester des 

allerhoogsten Gods. genesis 14 

 

12b maar zij aanschouwen het werk des HEEREN niet, en zij zien niet op het maaksel Zijner 

handen. 13 Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden, omdat het geen Wetenschap 

heeft; en deszelfs heerlijken zullen hongerlijden, en hun menigte zal verdorren van dorst. 

jesaja 5 

 

15 En den Wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van 

Olie; en het Brood, dat het hart des mensen sterkt. psalm 104 

 

‘en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte’ 

De zon komt in het Oosten op en is Licht. De zon geeft warmte en doet alles groeien en bloeien. 

De zon kan echter ook steken of zelfs verzengend zijn.  

Dan gaat alles wat groeit en bloeit door hitte en droogte ten onder. 

De Zon is een beeld van de Heere Jezus Christus; het Licht van de wereld. 

De Zon is aangenaam en laat Vrucht dragen maar is tevens een verterend Vuur; het oordeel. 

 

5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond 

op, omdat het geen diepte van aarde had. 6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand 

geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.  mattheus 13 

 

11 Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het gras dor gemaakt, en zijn bloem is afgevallen, 

en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan; alzo zal ook de rijke in zijn wegen 

verwelken.jakobus 1 

 

5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand. 

6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. 

7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. 

8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. 

psalm 121 
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In het 1.000- jarig geopenbaard Koninkrijk is de vloek die op aarde rustte, tot op zekere hoogte, 

weggenomen. De aarde is vruchtbaar en geeft het gehele jaar vrucht. Er is het gehele jaar oogst. 

De mens kan 1.000 jaar oud worden. Er zal geen oorlog zijn. 

Het Koninkrijk op aarde is nog geen nieuwe Schepping maar het zal aanmerkelijk beter zijn dan 

hoe het nu is hier op aarde. Dit zal duren tot aan de Jongste Dag; dan komt er een nieuwe Hemel en 

een Nieuwe Aarde. Dan is alles en iedereen Nieuwe Schepping en is God alles en in allen. 

 

 

 

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

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

 

Wat de tijd betreft zijn we hier aan het einde van de 33 jarige periode, die begint bij het einde van 

de 70e week van Daniël en die duurt tot het binden van Satan en het oordeel over Babel. 

 

Het Lam is de Herder. De schapen zijn de gelovigen. De schapen en bokken zijn uiteen gehaald 

door de Heere. Alleen de schapen mogen het Koninkrijk binnen. Hij weidt de schapen en zal hun 

Leidsman zijn. Hij gaat hen voor, tot levende fonteinen der wateren. Het is het beeld van het 

Koninkrijk van Christus danwel van het Nieuwe Verbond.  

Stromen van Levend Water =  Bron van Eeuwig Leven. 

 

Water is een type van het Woord van God . 

Water, namelijk het Woord, namelijk de Zoon van God, is de Genadegift Gods. 

Water is onmisbaar voor elk mens want de mens bestaat grotendeels uit water.  

Water komt van Boven. 

Water lest de dorst en verfrist de mens.  

 

8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer 

vleugelen toevlucht nemen. 9 Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt 

hen uit de beek Uwer wellusten. 10 Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het 

licht. psalm 36 

 

10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: 

Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend Water gegeven 

hebben. 

-- 

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

niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, 

springende tot in het eeuwige leven. johannes 4 

 

22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en (= 

namelijk ) het Lam. 23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden 

schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. 

24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen 

hun heerlijkheid en eer in dezelve. openbaring 21 

 

Bij binnenkomst in het Koninkrijk zal de Heere Jezus Christus Zelf de tranen, veroorzaakt door 

verdriet en ellende en pijn van de grote Verdrukking, van hun ogen vegen. 

De Koning der Koningen, Die liefdevol Zijn broederen verwelkomt in Zijn Koninkrijk. 

 

                                                               Amen. 


