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Mattheüs 25 
1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, 
en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 
2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. 
3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. 
4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. 
5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. 
6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! 
7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. 
8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. 
9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet 
genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. 
10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem 
in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. 
11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! 
12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. 
13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen 
zal. 
14 Want het is gelijk een mens, die buiten 's lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun 
zijn goederen over. 
15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn 
vermogen, en verreisde terstond. 
16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf 
talenten. 
17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. 
18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns 
heren. 
19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen. 
20 En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: 
Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen. 
21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw 
geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. 
22 En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt 
gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. 
23 Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw 
geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. 
24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij een hard 
mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid 
hebt; 
25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het 
uwe. 
26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik 
maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. 
27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne 
wedergenomen hebben met woeker. 
28 Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. 
29 Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van 
dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. 
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30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en 
knersing der tanden. 
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met 
Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de 
herder de schapen van de bokken scheidt. 
33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. 
34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden 
Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij 
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 
36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de 
gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U 
hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 
39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van 
deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 
41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, 
in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 
42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en 
gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 
43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; 
krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. 
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig 
gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet 
gediend? 
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze 
minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. 
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 
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Bruiloft des Lams 
 
Openbaring 19 
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de Heerlijkheid geven; want de Bruiloft des 
Lams is gekomen, en Zijn vrouw (volk Israël) heeft zichzelve bereid. 
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad (= priesterlijke 
kleding en bediening) ; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.(= op 
grond van geloof in Christus wedergeboren en daardoor deel hebben aan de rechtvaardigheid van 
Christus.)  
9 En Hij zeide tot mij (Johannes): Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal (= de 
maaltijd) van de bruiloft des Lams En Hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.  
 

De Bruiloft des Lams is typologisch het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Het 
woord bruiloft is in het Grieks hetzelfde woord als maaltijd. 
Bruiloft  =  Gamos  =  Maaltijd  =   Gemeenschappelijke Leven 
                                                        =  Uitdrukking van gemeenschap  
                                                        =  Brengt gemeenschap tot stand  
                                                        =  Deel hebben aan hetzelfde Voedsel    
                                                            Deel hebben aan hetzelfde Woord 
                                                            Deel hebben aan hetzlefde Leven    
                                                          
Vóór het aanbreken van de Bruiloft des Lams, het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus 
Christus, moet men eerst gedurende drieëndertig jaar in geloof volharden tot het einde. Die tijd 
staat voor de grote Verdrukking over de Volkeren. Het is de tijd van de zeven schalen van toorn 
die leeggegoten zullen worden. Dat is het oordeel over de ongelovige mensheid. De Heere Jezus 
breidt ondertussen Zijn Hemels Koninkrijk uit naar de aarde. De satan probeert tegelijkertijd 
vanuit Babel zijn eigen koninkrijk te vergroten. Dat alles bij elkaar zal een verschrikkelijke chaos 
betekenen. Alle ongelovigen zullen worden gedood door het Hemels leger van de Heere Jezus 
Christus. Aan de andere kant zal de satan proberen zoveel mogelijk gelovigen te doden. We weten 
dat de Overwinning vast staat. Natuurlijk zal de Heere zegevieren. Het is tenslotte Zíjn Heilsplan 
met de aarde. 
 
De gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden  
 

Mattheüs 25 
1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen (er is maar één Koninkrijk; het Koninkrijk der Hemelen zal 
zich uitbreiden naar de aarde) gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen 
uit, den bruidegom tegemoet. 
2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.  
3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. 
 
Maar ook in die drieëndertig jaar grote Verdrukking, voordat het geopenbaarde Koninkrijk 
gerealiseerd is, zullen er mensen zijn die nog steeds leven onder het Woord van het Oude 
Verbond. Zij zijn dus geen nieuwe schepselen in de Heere Jezus Christus omdat zij niet zijn 
wedergeboren. Dit wordt uitgebeeld in de vijf dwaze maagden. De vijf wijze maagden zijn wél 
wedergeboren en leven dus onder het Woord van het Nieuwe Verbond. Het gaat om tien 
maagden. Tien staat voor het Woord van God. De Bruidegom is de Heere Jezus Christus met Zijn 
Lichaam, de Gemeente. 
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Mattheüs 25 

4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.  
5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.  
6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! 
7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.  
8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.  
9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet 
genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. 
10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem 
in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.  
11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!  
12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet . 
13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen 
zal.  
 

Oude Verbond der Wet en Nieuwe Verbond der Genade 
 
Alle tien de maagden hebben olie in hun olielampen. Typologisch hebben zij alle tien het Woord 
van God in hun lampen. De wijzen hebben echter ook nog extra vaten met olie bij zich. Vaten is 
oud Nederlands voor ‘kruiken’. Deze olie in de extra kruiken hebben zij gekocht bij de 
olieverkopers. De olie in de olielampen staat voor het Woord onder het Oude Verbond der Wet. 
Deze olie is ontoereikend om de Bruidegom tegemoet te gaan. Om met de bruidegom mee te 
kunnen gaan naar de bruiloft is extra olie uit de kruiken nodig. Die olie komt van de olieverkopers. 
Deze olie staat voor het Woord van het Nieuwe Verbond der Genade. De wijze maagden weigeren 
olie uit hun kruiken te geven aan de dwaze maagden. Ga zélf maar kopen, is hun antwoord. Op het 
einde grijpen de dwaze maagden mis omdat zij de bruidegom niet konden herkennen in het 
donker. De deur was gesloten. 
 
Onder het Oude Verbond kan men geen deel hebben aan het nieuwe Opstandingsleven van de 
Heere Jezus Christus. Het Koninkrijk kan men alleen ingaan op grond van Wedergeboorte. 
Daarvoor heeft men dus nieuwe olie uit de kruik nodig. Deze olie kan men kopen bij de 
olieverkopers. Typologisch zijn dit de honderdvierenveertig duizend getuigen. Als men de 
prediking van het Evangelie van het Koninkrijk gelooft, ontvangt men de nieuwe olie oftewel; 
ontvangt men de Heilige Geest op grond van wedergeboorte.  
 
Eigen verantwoording 
 
De nieuwe olie zul je zélf moeten ophalen en betalen bij de olieverkopers. De wijze maagden 
vertellen wel waar de olie te koop is maar geven geen eigen olie weg aan de dwaze maagden. Dat 
kán ook helemaal niet…Het is namelijk ieders persoonlijke verantwoordelijkheid tot 
wedergeboorte. Je kunt je achter niets en niemand verschuilen. We zijn niet samen op weg, we 
zullen elk apart verantwoording moeten nemen. Deze wedergeboorte moet je zélf (be)kopen met 
je oude leven. De vijf dwaze maagden hebben zich onvoldoende gereed gemaakt want zij hebben 
zich niet ontvankelijk opengesteld voor de Olie (= Geest, Leven, Woord) van het Nieuwe Verbond, 
wat hen in Christus aangeboden wordt door de Olieverkopers, de honderdvierenveertig duizend 
getuigen. Zij zijn niet wedergeboren. En als zij tóch inzien dat je buiten Christus om het Koninkrijk 
niet in kunt gaan, zijn zij te laat. 
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Psalm 119 
105 Uw woord is de lamp voor mijn voet, en het licht voor mijn pad.  
 
2 Samuël 22 
29 Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren.  
 
Spreuken 24 
19 Ontsteek u niet over de boosdoeners; zijt niet nijdig over de goddelozen. 
20 Want de kwade zal geen beloning hebben, de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. 
 
Aarden kruiken 
 
De wijze maagden zijn wedergeboren omdat zij nieuwe olie in hun aarden kruiken bij zich hebben. 
Deze wijze maagden zijn wedergeboren want zij hebben deze Schat (De Messias= Gezalfde= Olie) 
in hun aarden vaten. 
 
2 Korinthe 4 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze 
harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht 
van Jezus Christus.  
7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten (kruiken), opdat de uitnemendheid der kracht zij 
van God, en niet uit ons;  
 
Ons stoffelijk lichaam is uit de aarde, is aards. Kruiken zijn aarden vaten. Aardewerk. Op meerdere 
plaatsen in de Bijbel staat kruik of vat typologisch voor ‘lichaam’. Kruiken en vaten worden 
gemaakt van klei of leem zoals ook Adam geformeerd werd uit het stof der aarde. De Heere is de 
Pottenbakker. Van nature zijn wij lege, aarden kruiken. Op grond van geloof kunnen deze kruiken 
gevuld worden. Een verborgen inhoud want aan de buitenkant is niks te zien van de inhoud van de 
kruik. Kruiken en vaten hebben oren. Het geloof is dan ook uit het gehoor. Die oren zijn dus heel 
belangrijk bij het vullen van de kruik. Anders heeft men geen houvast. In de Bijbel staan vele 
gebeurtenissen beschreven waarin kruiken en vaten diverse inhoud krijgen. De typologische 
betekenis staat er hier achter. Ze worden met van alles gevuld; water= Woord, olie= Heilige Geest, 
wijn= Opstandingsleven), meel= Brood, geestelijk Voedsel of met een Fakkel= Heilige Geest 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 
 
Jesaja 64 
8 Doch nu, Heere! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze Pottenbakker, en wij allen zijn 
Uwer handen werk.  
 
1 Thessalonicenzen 4 
3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; 
4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; 
5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen. 
 
Markus 14 
13 En Hij zond twee van Zijn discipelen uit, en zeide tot hen: Gaat henen in de stad, en u zal een 
mens ontmoeten, dragende een kruik water (water is typologisch het Woord van God), volgt dien;  
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14 En zo waar hij ingaat, zegt tot den heer des huizes: De Meester zegt: Waar is de eetzaal, daar Ik 
het pascha met Mijn discipelen eten zal?  
15 En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed; bereidt het ons aldaar. 
 

Richteren 7 
15 En het geschiedde, als Gideon de vertelling dezes drooms, en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad 
hij; en hij keerde weder tot het leger van Israël, en zeide: Maakt u op, want de HEERE heeft het 
leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. 
16 En hij deelde de driehonderd man in drie hopen; en hij gaf een iegelijk een bazuin in zijn hand, 
en ledige kruiken, en fakkelen in het midden der kruiken. 
 

Nieuwe wijn in oude zakken 
 

Mattheüs 9 
16 Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed; want deszelfs aangezette lap 
scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur 
17 Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de leder zakken, en de 
wijn wordt uitgestort, en de leder zakken verderven, maar men doet nieuwen wijn in nieuwe leder 
zakken, en beide te zamen worden behouden.  
 
Het gaat er hier om dat het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond elkaar niet verdragen. Dat 
wordt uitgebeeld in de lap en het kleed en de wijn en de zak. Het oude kleed is het Oude Verbond 
der Wet; de nieuwe lap is het Nieuwe Verbond der Genade. Het oude kleed spreekt over bepaalde 
gebruiken tijdens een praktisch leven onder de Wet. Het nieuwe kleed spreekt over het praktische 
leven onder de Genade van feest en vreugde. Het leven van een gelovige gaat niet samen met de 
voorschriften der Wet. Veel mensen proberen dit wel maar dat gaat niet. Vaak houdt men alleen 
de Wet over want die nieuwe lap past niet op het oude. De werkingen van het Nieuwe Verbond 
passen niet bij de werkingen van het oude kleed. Daarom nieuwe wijn in een nieuwe zak. Want de 
zak zal scheuren als men nieuwe wijn doet in een oude zak. Bij de maagden moest ook de nieuwe 
olie in een lege kruik geschonken worden en niet worden vermengd met restjes oude Olie uit de 
lamp! 
 
De gelijkenis van de dienstknechten 
 
Mattheüs 25 
14 Want het is gelijk een mens (De Heere Jezus Christus), die buiten 's lands reizende, zijn 
dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. 
15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn 
vermogen, en verreisde terstond. 
16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf 
talenten. 
17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. 
18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns 
heren. 
19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen. 
20 En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: 
Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen. 
21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw 
geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. 
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22 En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt 
gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. 
23 Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw 
geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren. 
24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij een hard 
mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid 
hebt; 
25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het 
uwe. 
26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik 
maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. 
27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne 
wedergenomen hebben met woeker. 
28 Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. 
29 Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van 
dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. 
30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en 
knersing der tanden. 
 
Gaat niet over een talent van de mens 
 
Een talent is een gewichtsaanduiding van die tijd. Maar omdat de geldswaarde gewoonlijk door 
het gewicht bepaald werd, werd het talent ook als eenheid van geld gebruikt. Deze gelijkenis gaat 
over dienstknechten die goederen oftewel verantwoordelijkheden toevertrouwd krijgen. Deze 
gelijkenis gaat dus niet over de natuurlijke gave of talent van de mens met de gedachte dat de 
mens zijn natuurlijke aanleg en zijn natuurlijke gave zou moeten gebruiken voor de Heere. Letterlijk 
was een talent in die dagen dus een geldsom. Overdrachtelijk betekent een verkregen talent in 
deze gelijkenis een door de Heere toebedeelde verantwoordelijkheid. 
 
De tijd ná de Wederkomst van de Heere 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat 
er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft 
deszelven naar het zuiden. 
 
Het gaat in de gelijkenis van de dienstknechten over de tijd ná de Wederkomst van de Heere op de 
Olijfberg. In het vorige hoofdstuk van Mattheüs stond de Wederkomst van de Heere al 
beschreven. En Mattheüs beschrijft de gebeurtenissen in hoofdstuk vierentwintig en vijfentwintig 
chronologisch.  
 
Mattheüs 24 
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de 
geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des 
hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het 
andere uiterste derzelve. 
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Deze gelijkenis van de talenten gaat over de drieëndertig jaar die volgen op de zeventigste 
Jaarweek, als er een wedergeboren Volk Israël is. In deze drieëndertig jaar zal het Koninkrijk der 
Hemelen via de prediking van het Evangelie door het Volk Israël steeds meer geopenbaard 
worden. Het eertijds verborgen Koninkrijk der Hemelen breidt zich als het ware uit op aarde. Dit 
vanaf de Wederkomst van de Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam op de Olijfberg. In deze periode 
van drieëndertig jaar zal de Heere Zijn dienstknechten uit alle stammen verzamelen en uitzenden. 
Na eerst twaalfduizend getuigen uit elke stam te verzegelen en op te leiden. Hij geeft deze 
honderdvierenveertigduizend dan de opdracht om de Koning en Zijn Koninkrijk te prediken aan 
alle Volkeren der aarde. Deze getuigen roepen dan alle mensen op om tot geloof te komen in de 
Heere Jezus Christus. Te midden van deze ongelovige mensheid bevinden zich nog velen die van 
origine uit één van de twaalf stammen van Israël zijn, als verstrooiden onder de heidenen. Uit die 
twaalf verstrooide stammen zullen er velen zijn die individueel gehoor geven aan de oproep om 
tot geloof te komen en Hem persoonlijk zullen aanvaarden als hun Heere en God. Zij zullen zich 
dan melden tot priesterschap, in dienstbaarheid aan Christus. Maar er zullen er ook velen uit Israël 
zijn, die helemaal geen nieuwe Schepping in Christus willen zijn. Zij willen wél de Messias maar 
zonder wedergeboren te zijn, tot voordeel van zichzelf. Zij willen graag behoren tot het 
belangrijkste Volk en daarmee grotere Heerlijkheid bezitten dan de andere volkeren der aarde. 
Maar zij willen geen priesterschap met de daaraan verbonden persoonlijke consequenties. Zij 
willen het Woord niet verspreiden aan die Volkeren waarvan zij in het verleden slachtoffer zijn 
geweest. Maar te behoren bij het priesterlijk Volk van God brengt verantwoordelijkheden met zich 
mee. In de gelijkenis van de talenten kun je lezen dat sommigen daar helemaal geen zin in hebben 
en de verantwoordelijkheden laten voor wat het is. Het is duidelijk dat de ontrouwe knecht niet is 
wedergeboren, niet in priesterlijk dienst van de Heere wil staan en daardoor verloren gaat.  
 

Openbaring 7 
4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren 
verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls openbaring  
 
Openbaring 14 
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, 
hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 
 
Trouw zijn aan de Heere Jezus Christus  
 
In die periode van drieëndertig jaar is ook de satan bezig met uitbreiden van zijn koninkrijk Babel.  
Satan en zijn personeel  lopen hier vanaf de Opname van de Gemeente op aarde rond. Zij zullen 
proberen de prediking van de dienstknechten tegen te houden en gelovige mensen van hun geloof 
af te brengen. Net zoals dit hedentendage op geestelijk niveau gebeurt. Dit zal duren tot Babel na 
drieëndertig jaar volledig vernietigd zal zijn en de satan voor duizend jaar gebonden zal zijn.  
 
Efeze 6 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des 
duivels. 
12 Want wij hebben (hedentendage) den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, 
tegen de geestelijke boosheden in de lucht.  
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, 
en alles verricht hebbende, staande blijven.  
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Openbaring 20 
1 En ik zag een engel (= de Engel des Heeren, de Heere Jezus Christus) afkomen uit den hemel, 
hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; 
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 
3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de 
volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij 
een kleinen tijd ontbonden worden.  
 
De Heere roept Zijn dienstknechten en verdwijnt weer. Waar het om gaat is dat Israël 
verantwoordelijkheden krijgt en dat ze uitgezonden wordt de wereld in. Niet zichtbaar aan de 
hand van de Heere, de Heere is met hen maar lang niet altijd zichtbaar. Aan het einde van die 
periode zal de Heere hen ter verantwoording roepen. Zij zullen daar loon of schade voor ontvangen.   
Zij krijgen talenten naar vermogen. Dus Hij zal verantwoordelijkheden overdragen naar de mate 
die de dienstknecht aankan. Hij geeft echt niet meer boven hetgeen men dragen kan. Hij beproeft 
niemand boven zijn kracht. De ene mens is nu eenmaal tot meer in staat dan de andere met 
betrekking tot het dragen van verantwoordelijkheid. Lichamelijke of geestelijke verantwoording, 
en veel of weinig verantwoordelijkheid doet er niet toe. Het gaat erom dat men daarin trouw zou 
zijn. Trouw in hetgeen de Heere hen toevertrouwt. Ze behoren Zijn talenten te beheren zodat zij 
vrucht zouden dragen.   
 
Priesterlijk taak uitvoeren 
 

De Heere zal tijdens de drieëndertig jaar meer afgereisd zijn dan dat Hij Lichamelijk aanwezig zal 
zijn. Nadat De Heere verschijnt op de Olijfberg en in Petra, brengt Hij Zijn Volk Israël het Beloofde 
Land binnen. Daarna zal Hij weer verdwijnen.  De Heere Jezus Christus liet Zich na Zijn Opstanding, 
gedurende veertig dagen ook maar incidenteel zien aan Zijn discipelen. Dit is typologisch voor 
deze periode. In het verleden wilde het Volk eerst zien en dan geloven. Nu zullen ze trouw moeten 
zijn met betrekking tot prediking van het Woord. De Heere had haar vroeger deze priesterlijke 
taak al toebedeeld maar zij verzaakte haar taak. De opdracht die Hij destijds aan Israël gegeven 
heeft, is nooit uitgevoerd en daarom nog steeds van kracht. Israël zal de Boodschap aan alle 
andere volkeren brengen. Nu worden zij dus opnieuw opgeroepen hun taak te volbrengen. Ze 
zullen moeten aantonen dat zij geloven in de Heere en Zijn Werk. Zij zullen nu moeten laten zien 
dat zij de Koning accepteren en vanuit hun hart willen dienen.  
 
Exodus 19 
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. 
 
Hosea 4 
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u 
ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten 
hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten. 
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Boze en luie dienstknecht 
 
Het Volk als zodanig heeft de Naam van de Heere aangeroepen en is wedergeboren maar dat wil 
niet zeggen dat ieder individu de Heere Jezus Christus als Koning aanneemt. Dus ook dan zullen er 
ontrouwe, ongelovige, niet wedergeboren Joden zijn. Na de drieëndertig jaar komt de Heere 
terug. De ontrouwe dienstknecht wilde geen verantwoordelijkheid dragen. Want hoewel de Heere 
hem daartoe capabel achtte, verborg hij zijn talent in de aarde. Hij wilde niet openbaar maken wat 
van zijn Heere was. Hij wilde niet dat vrucht van de Geest in zijn leven geopenbaard zou worden. 
Hij wilde niet wedergeboren worden. Hij heeft gedacht dat het nog wel heel lang kon duren 
voordat de Heere terug zou komen want er was nog weinig te zien in de wereld van Zijn Koninkrijk. 
Hij had geen zin om dienaar te zijn van het Koninkrijk en van het priesterlijk Volk Israël om andere 
volkeren te bewegen tot geloof. Hij gaat dus niet het Koninkrijk binnen.  
 

Mattheüs  25       
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met 
Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
 
Met Heerlijkheid en Eer gekroond 
 
De Troon Zijner Heerlijkheid is de troon van David. Deze troon staat op aarde, in Jeruzalem. Maar 
letterlijk kan de Heere niet op de Troon zitten wanneer Hij Zijn Voeten op de Olijfberg zet. Want 
aan het einde van de zeventigste week is heel Jeruzalem verwoest. Er is op dat moment geen 
aards Jeruzalem meer. De Heere zet Zijn Voeten op de Olijfberg en zal verschijnen samen met Zijn 
Lichaam, de Gemeente. Dat zijn typologisch de heilige engelen. De Heere zit sinds Zijn Opstanding 
al op de Troon. Zijn Hemelse Troon, niet door stoffelijke ogen te zien. Alleen met gelovige ogen. En 
overdrachtelijk komt deze Troon naar beneden. Totale Heerlijkheid zal er pas zijn aan het einde 
van de drieëndertig jaar als het Koninkrijk in z'n geheel geopenbaard is. De residentie en de Troon 
van de Heere zal dan letterlijk in het nieuw gebouwde Jeruzalem zijn. 
 

Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft 
onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, 
dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen 
geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood 
smaken zou. 
 
Zoon van God en Zoon des mensen 
 

2 Samuël 7 
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw 
zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.  
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 
eeuwigheid. 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, 
zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.  
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als Ik die weggenomen heb van Saul, 
dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw 
koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.  
17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. 
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Hier lezen wij dat de Levende God een Eeuwige Zoon belooft aan David. En de Levende God zegt 
daarbij dat Deze Zoon van David, Gods Zoon zal zijn. Deze Zone Davids, zal de Heere van David 
blijken te zijn. Deze Zoon van David is de Zoon van God en Heere van David. En Deze Zoon zal voor 
Eeuwig zitten op de Troon van Zijn Hemelse Vader. En Deze Zoon zal ook voor Eeuwig zitten op de 
Troon van Zijn vader Koning David. in Jeruzalem. En daarmee is Hij voor eeuwig Koning over alle 
Volkeren der aarde. David was de zoon des mensen, David was de erfgenaam van de troon over de 
gehele mensheid in Adam. En de laatste Zoon en Erfgenaam van de troon over de gehele 
mensheid is uiteraard de Heere Jezus Christus. Hij is sinds Zijn Opstanding uit de dood, nu al meer 
dan tweeduizend jaar, de Zoon des mensen. Maar Hij is tevens Zoon van God. 
 
Mattheüs 16 
27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan 
zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. 
 

Johannes 19 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die 
niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, 
die niet zijn geschreven in dit boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat 
gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.  
 

Schapen en bokken 
 
Mattheüs 25 
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de 
herder de schapen van de bokken scheidt. 
33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.  
 
Het gaat hier over het oordeel aan het einde van de drieëndertig jaar grote Verdrukking. Er komt 
dan een oordeel over álle dan nog levende volkeren. Het Volk Israël uitgezonderd want dat is aan 
het einde van de zeventigste Jaarweek al beoordeeld. Wie mag er mee in het dan geheel 
geopenbaarde Koninkrijk ? Alle volkeren worden verzameld. De volkeren zullen door de Heere, de 
Koning, in twee groepen gescheiden worden. Schapen en de bokken. Deze Koning is uiteraard de 
Herder. De schapen komen aan de rechterkant en de bokken aan de linkerkant. Bokken zijn een 
uitbeelding van kracht, de kracht van de natuurlijke mens. Bokken zijn een beeld van de 
ongelovige mens, die vanuit eigen kracht zaken probeert te realiseren en niet luistert naar de 
Herder. De Heere zal degenen die trouw waren, zegenen en die ontrouw waren, vervloeken. Hij zal 
ze verdelen in schapen en bokken. 

 

Johannes 10 
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.  
 

Schapen      : Zijn rechtvaardigen, namelijk gelovigen  
                     : Horen naar het Woord van de Overste Herder  
                     : Komen aan de Rechterkant te staan 
                     : Gezegenden des Heeren 
                     : Beërven het Koninkrijk  
Bokken        : Zijn onrechtvaardigen, namelijk ongelovigen 
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                     : Hebben de herders van de Overste Herder verstoten 
                     : Komen aan de Linkerzijde te staan 
                     : Vervloekten 
                     : Gaan in de poel des vuurs  
 
Schapen zijn zachtmoedig en volgen de stem van de Herder. Daarom zijn schapen een beeld van 
gelovigen in het algemeen. Het schaap komt wereldwijd voor en in elk klimaat. Schapen zijn 
typische kuddedieren. 
 

         Herder   =  hur   =  Ra-ah    =  Vriend; Naaste; Weiden 

                            ur   =  Ra-a      =  goddeloosheid  (zonder h= h en dus niet ontvankelijk) 

          Schaap  =     nwx =  Tzown 

         Rachel   =  ljr =   Ooi, vrouwelijk schaap; 

                                            type van het gelovig overblijfsel uit het Volk Israël   
 

Koning 
 

Mattheüs 25 
34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden 
Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging (juiste vertaling= 
nederwerping) der wereld.  
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij 
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.  
36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de 
gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 
 

In vers eenendertig werd over de Zoon des mensen gesproken. Hier in vers vierendertig wordt Hij 
de Koning genoemd. Dat is een hele unieke uitspraak in de Schrift want de Heere wordt bijna nooit 
Koning genoemd. Maar in dit vers is Zijn Koninkrijk helemaal openbaar geworden. Wij hebben in 
de vorige verzen al gezien dat het ging over het einde van de drieëndertig jaar grote verdrukking 
over de Volkeren. Hier zijn we aangekomen bij de overgang tussen de drieëndertig jaar grote 
Verdrukking over de Volkeren en de duizend jaar dat de satan gebonden zal zijn. De schapen, de 
gelovigen, beërven het aardse Koninkrijk dat bereid is vanaf de nederwerping der wereld. Er staat 
niet grondlegging maar nederwerping. Het Koninkrijk stond al in Zijn Heilsplan vóórdat de aarde 
woestheid, ledigheid en duisternis werd. Het Koninkrijk stond al vast vóór de herscheppingsdagen. 
Toen God Adam schiep, had Hij reeds het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon in gedachten. Ook wist 
Hij aan wie Hij dat Koninkrijk zou geven. Aan Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. En allen die in Hem 
geloven, krijgen deel aan dat Koninkrijk. De gezegenden, de gelovigen, zullen het aardse Koninkrijk 
beërven. Maar de zegeningen geeft de Vader in de eerste plaats aan de Zoon. Vervolgens krijgen 
degenen die in Hem geloven ook deel aan Zijn zegeningen. 
 
Psalm 21 
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 
2 O HEERE! de Koning is verblijd over Uw sterkte; en hoezeer is Hij verheugd over Uw heil! 
3 Gij hebt Hem Zijns harten wens gegeven,  
en de uitspraak Zijner Lippen hebt Gij niet geweerd. Sela. 
4 Want Gij komt Hem voor met zegeningen van het goede;  
op Zijn Hoofd zet Gij een Kroon van fijn goud. 
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5 Het leven heeft Hij van U begeerd. 
Gij hebt het Hem gegeven; lengte van dagen, eeuwiglijk en altoos. 
6 Groot is Zijn Eer door Uw Heil; majesteit en heerlijkheid hebt Gij Hem toegevoegd. 
7 Want Gij zet Hem tot zegeningen in eeuwigheid; 
Gij vervrolijkt Hem door vreugde met Uw aangezicht. 
8 Want de Koning vertrouwt op den HEERE, 
en door de goedertierenheid des Allerhoogsten zal Hij niet wankelen 
 
Mattheüs 25 
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U 
hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?  
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?  
39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit één van 
deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.  
 
Minste broeders 
 
De schapen worden hier rechtvaardigen genoemd. Rechtvaardigen zijn gelovigen; zij zijn 
gerechtvaardigd voor God. Deze rechtvaardigen weten blijkbaar niet wanneer ze dergelijke dingen 
aan de Heere hebben gedaan. Het ging namelijk gewoon vanzelf! Het was het aktieve Leven van 
Christus in hen. Zij lieten de Geest in en door hen werken. Ze deden dit uit geloof. Ze hebben het 
aan deze ‘Mijn minste broeders’ gedaan. De Heere vereenzelvigt Zich met deze broeders omdat zij 
één plant met Hem geworden zijn. Gelovigen van de volgende bedeling worden immers op 
dezelfde manier wedergeboren als gelovigen van de huidige bedeling.  
 
Hebreeën 2 
11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich 
niet schaamt hen broeders te noemen. 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij 
het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 

Mijn minste broeders is een uitdrukking die vaker gebruikt wordt in de Bijbel. ‘Minste’ omdat 
gelovigen in en voor de wereld niets voorstellen. Minste omdat het Woord van God dwaasheid 
voor de wereld is. Zie ook de studie Wijsheid en Verstand. Soms wordt er gesproken van ‘kleinen’. 
 

Marcus 9 
41 Want zo wie ulieden een beker water zal te drinken geven in Mijn Naam, omdat gij discipelen 
van Christus zijt, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. 
42 En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een 
molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware. 
 
Teken van het beest 
 
Openbaring 13 
16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en 
dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 
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17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het 
beest, of het getal zijns naams 
 
De hongerigen zijn degenen die weigeren het merkteken te dragen. Daardoor mogen zij niet 
kopen of verkopen. De gelovigen die te eten hebben, dienen uit te delen aan degenen die niets 
hebben. Dit principe geldt ook ten aanzien van dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en 
gevangenen. Alles wat aan hen gedaan wordt, wordt feitelijk aan Christus gedaan. Dit geldt nu 
ook. Alles wat men de gelovigen aandoet (positief en negatief), wordt Christus aangedaan. Het is 
tenslotte Zijn Lichaam! Hij zal dat op Zijn tijd vergelden door middel van Loon, Kroon, Erfenis, 
Zoonschap of Heerlijkheid. Zie ook de studie verzoeking en beproeving. De wedergeboren mensen 
zouden in die tijd kunnen bidden;  
 
Mattheüs 6 
9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.  
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.  
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.  
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de 
Kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. 
 
In die tijd, na de Opname van de Gemeente en na het op de aarde werpen van de satan, gebeurt 
de Wil van de Vader reeds in de Hemel. De gelovigen zouden graag zien dat dit op aarde óók zou 
gebeuren. Ze bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood, want zij kunnen dat zelf niet kopen 
omdat zij het teken van het beest niet hebben geaccepteerd.  
 
Mattheüs 25 
41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, 
in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.  
42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en 
gij hebt Mij niet te drinken gegeven;  
43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; 
krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.  
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig 
gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet 
gediend?  
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit één van deze 
minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.  
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 
 
Rechterhand en linkerhand 
 
Gods Rechterhand doet Krachtige daden want Zijn Rechterhand heeft ons getrokken uit de dood 
en uit de duisternis en heeft ons verhoogd en gezet in het Koninkrijk van Gods Geliefde Zoon. 
Typologisch staat rechts voor Boven, het Hemelse. Links staat voor beneden, het aardse. 
Hebreeuws, de taal van God, wordt van rechts naar links geschreven. Rechts is de oorsprong en 
het Oosten. Het Oosten waar de zon, en dus het Licht opkomt. 
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Psalm 118 
15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des 
HEEREN doet krachtige daden.  
16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.  
17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.  
        
Psalm 48 
11 Gelijk Uw Naam is, o God! alzo is Uw roem tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol 
van gerechtigheid. 
 
Psalm 138 
7 Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit tegen 
den toorn mijner vijanden, en Uw rechterhand behoudt mij. 
 
Gelijkenis van het onkruid 
 

De schapen worden rechtvaardigen genoemd. De bokken worden vervloekten genoemd.  
Zij hebben het tegenovergestelde gedaan van hetgeen de rechtvaardigen hebben gedaan. 
Zij hebben ten aanzien van ‘deze minsten’ niets gedaan en daarom hebben ze het de Heere niet 
gedaan. Dit principe wordt vele malen in de Bijbel beschreven maar velen brengen het van 
toepassing op de Jongste Dag. Dit komt omdat men niets weet van de tijd daarvóór. De gelijkenis 
van het onkruid gaat ook over exact dezelfde periode.  
 
Mattheüs 13  
24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk 
aan een Mens, Die goed Zaad zaaide in Zijn akker. 
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand (satan en zijn personeel), en zaaide onkruid midden 
in de tarwe, en ging weg. 
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het 
onkruid.  
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet 
goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? 
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: 
Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen? 
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe 
niet uittrekt. 30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik 
tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te 
verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.(= Koninkrijk) 
-- 
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot 
Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. 
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; 
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn 
de kinderen des bozen (= valse Joodse leidslieden);  
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en 
de maaiers zijn de engelen. 
40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de 
voleinding dezer wereld.(= einde van deze tegenwoordige boze eeuw)  
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41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de 
ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 
43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft 
om te horen, die hore. 
 
Onkruid (er staat eigenlijk namaak-tarwe) en tarwe groeien tesamen op. In de dagen van de oogst 
worden ze gescheiden. De tarwe, het goede zaad, wordt in de schuur gebracht. De schuur is een 
beeld van het Koninkrijk. Het onkruid wordt gebonden en verbrand.  
 
 
 
                                                                   Amen. 


