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Openbaring 7 

 
Openbaring 7 
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. 
2 En ik zag een 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. 
4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend 
waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. 
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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De 144.000 getuigen uit Openbaring 7 
 
De 144.000 getuigen uit Openbaring 7. Wie zijn die 144.000 verzegelden, uit alle stammen 
van Israël? Wat wordt hun taak? En wanneer leven zij? De Jehovah’s getuigen hebben er wel 
een antwoord op. Zij zeggen dat deze 144.000 verzegelden een limiet zijn voor het aantal 
mensen, dat met Christus in de Hemel zal heersen over een ‘paradijs-aarde’(?) Deze 144.000 
gelovigen staan volgens de Jehova’s getuigen hoger in ‘rangorde’ dan reguliere Jehovah’s. 
Leuk bedacht, maar helemaal on-Bijbels. In deze samengestelde studie kijk ik alleen naar wat 
de Bijbel zegt over de 144.000 verzegelden. 
 
Verzegeling 
 
In de studie over ‘het merkteken uit Openbaring 13’, hebben we al gelezen dat verzegeling in 
de toekomst kennelijk belangrijk is. Aan de ene kant is er de verzegeling van de 144.000 
getuigen aan hun voorhoofden. Zij hebben het teken gekregen van de Heere Jezus Christus. 
Aan de andere kant is er een merkteken dat alle ongelovigen, aanhangers van het beest, 
krijgen. Als verplicht teken dat ze bij de antichrist horen.  
 
Verschillende groepen 
 
Er worden 12.000 man uit elke stam van Israël verzegeld. Er staat niet voor niets een aantal 
van 144.00 vermeld. Dit wordt wel degelijk letterlijk bedoeld. Want hóe verklaar je anders 
overdrachtelijk dat er 12.000 mannen uit elke genoemde stam worden genomen? Er wordt 
wel eens gezegd dat die 144.000 gewoon ‘erg veel’ betekent. Maar dan loop je vast in vers 
negen. Daar staat ‘een grote schare die niemand tellen kan’. Welke groep is dát dan? Dat zijn 
niet de 144.000 uit alle stammen. Hoe men ook probeert, de 144.000 worden letterlijk uit de 
twaalf stammen van Israël genomen. En de grote schare mensen is weer een andere groep. 
Dát is wat er staat.  
 
Letterlijk 144.000  
 
Er zullen, in de toekomst, dus 144.000 mannen worden verzegeld. En natúúrlijk hebben de 
getallen een overdrachtelijke betekenis. Er is een reden voor, waaróm er 12.000 uit twaalf 
stammen verzegeld zullen worden. In de Bijbel, en trouwens in heel de Schepping, heeft het 
getal 12 altijd te maken met koningsschap, oftewel met heerschappij.  
 
Getal 12 in de Bijbel 
 
12  = Spreekt over heerschappij en koningsschap   
          Heerschappij van de tijd= (12 uren, 12 maanden)  
          Het Volk Israël (Hebreeuwse vertaling= heersen met God) bestaat uit 12-Stammen 
          De volheid van het getal 12 = 12 x 12 = 144 
          12 Poorten in Jeruzalem; staan voor heerschappij 
          12 Landvoogden die Salomo aanstelde 
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Het Koninkrijk van Christus 
 
Heel Openbaring gaat over het geopenbaarde Koninkrijk van Christus, oftewel het Koninkrijk 
Gods. De hele Bijbel door staat te lezen dat dit Koninkrijk op aarde opgericht zal worden. Het 
gaat over de Openbaring van Christus, en daarmee over de Openbaring van Zijn Koninkrijk op 
aarde.(zie ook de studie ‘het eeuwige Koninkrijk’) Openbaring betekent ‘verschijning’. 
Iemand kan zich alleen openbaren als hij eerst verborgen is geweest. 
 
Openbaring 
 
Openbaring 1 
1 De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te 
tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn 
dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; 
 
Er staat duidelijk: ‘De Openbaring van Jezus Christus’. Toch zegt bijna iedereen; ‘De 
openbaring van Johannes’. Maar dat is een grote misvatting, want de tekst is duidelijk 
genoeg. Het is de Openbaring van Jezus Christus onze Heere. Johannes de Evangelist, apostel 
en profeet, heeft het van Godswege moeten opschrijven. De inhoud is natuurlijk afkomstig 
van de Heere Jezus Christus, de Geest der Profetie. Het gaat over al datgene wat de Heere 
Jezus Christus als de Geest, aan ons openbaart. Eigenlijk zou er dus moeten staan;  
De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft. God heeft alles aan Christus 
gegeven, en Christus maakt het bekend aan Johannes, en via Johannes, aan ons. 
 
Nu nog verborgen 
 
Dus God maakt ons bekend met de Wederkomst van de Heere Jezus Christus. Het gaat om 
Zijn Openbaring, en over de Openbaring van Zijn Koninkrijk op aarde. De Heere Jezus 
Christus is Koning der koningen. Hij houdt Zich nu weliswaar nog verborgen in de Hemel, 
maar straks zal Hij Zich openbaren in Zijn Wederkomst. De Heere heeft Zich dan 
tweeduizend jaar verborgen gehouden voor het Volk Israël, en de wereld. Hij openbaart Zich 
aan ons, gelovigen, door Zijn Woord en door Zijn Geest. We leven nu nog steeds in de 
Bedeling der Verborgenheid. 
 
Hij werkt momenteel door Zijn Geest 
 
Wij weten alleen vanuit de Bijbel wat God op dit moment doet, in de wereld kan men er 
niets van zien. De Heere werkt in het verborgene. Hij werkt door Zijn Geest. De Koning en 
Zijn Koninkrijk zijn er wel, maar (nog) niet zichtbaar voor stoffelijke ogen. Maar met ogen des 
geloofs zien wij Hem, en Zijn Hemels Koninkrijk. Dat Hemels Koninkrijk zal zich, bij Zijn 
Wederkomst, uitbreiden over de aarde. 
 
Hebreeën 2 
7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij 
hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen; 
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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 (met gelovige ogen), 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. 
 
Onderwijst alle volken 
 
Het getal twaalf speelt dus een belangrijke rol in Zijn Openbaring. Zo werden er, in onze 
Bedeling, twaalf discipelen tot Apostel gemaakt. Zij werden uitgezonden; ‘ga dan heen en 
onderwijst al de volken, en maak hen tot volgelingen’. De twaalf zijn er dus op uitgetrokken 
om dit te doen. Het Evangelie is, volgens de Bijbel, gepredikt aan alle creaturen op aarde. 
Aan de hele, toen levende, mensheid. En dit binnen één generatie (= 40 jaar). Dus vanaf de 
Opstanding van Christus, maar voor de verwoesting van Jeruzalem.  
 
Mattheüs 28 
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 
 
Weinig resultaat 
 
Handelingen 1 
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 in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde.  
9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem 
weg van hun ogen. 
 
Bovenstaand zei de Heere Jezus Christus tegen de discipelen, een paar minuten voordat Hij 
werd opgenomen. Het Evangelie is verkondigd aan de héle wereld. Dit gebeurde voor de 
verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Daarna werden ook de 2-
stammen verstrooid. De Apostelen zijn er druk mee geweest, maar hun dienst heeft helaas 
niet veel resultaat gebracht. De volkeren wilden niet.  
 
Kolossensen 1 

5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door 
het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;  
6 Hetwelk tot u gekomen is (voltooide handeling= verleden tijd), gelijk ook in de gehele 
wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord 
hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. 
-- 
23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de 
hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is (= voltooide handeling= 
verleden tijd) onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een 
dienaar geworden ben;  
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Meer resultaat 
 
De opdracht die de discipelen destijds gekregen hebben van de Heere, hebben zij 
uitgevoerd. In de toekomst zal deze opdracht opnieuw gegeven worden. Dat zal meer 
resultaat hebben. In de toekomst, bij Wederkomst van de Heere Jezus Christus, zal Hij een 
oordeel geven over de ongelovigen. Hij zal daarbij gebruik maken van het kwaad. Er komt 
grote Verdrukking over de volkeren. Toorn van God over de ongelovige mensheid.  
 
Romeinen 2 
5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in 
den dag des toorns , en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 
6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; 
7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid 
zoeken, het eeuwige leven; 
8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam (=ongelovigen), 
doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; 
9 Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt 
(=ongelovigen), eerst van den Jood, en ook van den Griek; 
 
Mattheüs 24 
21 Want alsdan zal grote verdrukking (de grote Verdrukking over Israël) wezen, hoedanige 
niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der 
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.(voor Israël zal de Verdrukking korter zijn) 
 
Nog een laatste kans 
 
Er is maar één mogelijkheid om aan dit oordeel te ontkomen. De Heere geeft altijd eerst de 
kans tot bekering voordat Hij oordeelt. Dit geldt voor alle tijden, maar Zijn Barmhartigheid 
en Lankmoedigheid kent grenzen. Men zal moeten komen tot geloof in de Boodschap, die 
ook in die dagen gepredikt zal worden. Dat zal niet gebeuren door 12 discipelen, maar door 
144.000 discipelen. Uit elk genoemde stam van Israël 12.000. Dit zal de mensen helpen te 
bekeren want het geloof is uit het gehoor. 
 
Romeinen 10 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 
 
Priesterlijke taak voor het Volk Israël 
 
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. 
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Er zullen dus 144.000 verzegelden wereldwijd gaan prediken over het Koninkrijk van de 
Heere Jezus Christus op aarde. Deze priesterlijke taak hebben zij, als uitverkoren Volk, onder 
het Oude Verbond ontvangen. Zij hebben dit destijds verzaakt. Toen heeft de Heere hen het 
priesterambt afgenomen. In de toekomst zal het Volk Israël deze taak  alsnog gaan vervullen.  
 
Hosea 4 
6 Mijn volk (Israël) is uitgeroeid, omdat het zonder kennis (het Woord van God) is; dewijl gij 
de kennis verworpen hebt, heb Ik  (God) 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. 
 
Verzamelen en opleiden 
 
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 weer over de hele wereld gepredikt worden. Maar deze Evangelisten 
zullen wel eerst verzameld en opgeleid moeten worden. Vandaar dat de vier engelen de 
wind nog ‘even’ bedwingen.  
 
Openbaringg 7 
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de 
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. 
 
Openbaring 7 
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. 
2 En ik zag een 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, 
 
Oordelen vanuit de Hemel over de ongelovige mensheid 
 
De engelen zijn boodschappers, Hemelse krachten. Zij hebben macht gekregen om de aarde 
en de zee te beschadigen. Ze bedwingen de wind uit de vier hoeken der aarde. Hoek 
betekent richting; noord, oost, zuid en west. Wind is een beeld van geestelijke kracht, 
oftewel 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. 
 
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 drie keer hetzelfde. De zee staat voor ‘volkerenzee’. Een boom staat voor   
stam, volksstam of volk. Er zullen dus oordelen komen vanuit de Hemel over heel de aarde.  
 
 



7 

 

Openbaring 3 
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de 
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. 
 
Dienstknechten van God 
 
Hier wordt verteld dat de 144.000 dienstknechten van God zijn. Zij zijn verzegeld aan hun 
voorhoofden. Verderop in Openbaring worden zij eerstelingen genoemd. Dienstknechten van 
God spreken met vrijmoedigheid van het Woord van God. Zij prediken Zijn Woord. 
Eerstelingen zijn eerstgeborenen, daarbij hoort de priesterlijke functie. Een priester heeft de 
taak het Woord van God te bewaren en te onderwijzen, en te verspreiden. Eerstelingen zijn 
priesters, en ook dienstknechten.  
 
Koning over heel de mensheid 
 
Aan wie zullen deze verzegelden op aarde het Evangelie van het Koninkrijk prediken? Aan al 
de volken. ‘Gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot 
aan het uiterste der aarde’. Om gered te worden, zal de ongelovige mensheid tot geloof 
moeten komen in de Heere Jezus Christus. De volkeren moeten komen tot onderwerping 
aan de Koning. Hij is Koning van heel de Hemel en aarde. De Zoon des mensen, de 
Erfgenaam van Adam. Aan Hem is gegeven alle macht.  
 
Mattheüs 28 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en 
op aarde. 
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 
 
In nood leert men bidden 
 
Maar voordat de toorn van God komt over de mensheid in het algemeen, worden deze 
dienstknechten aangesteld. Zodat in de dagen van de toorn Gods, in die dagen van de 
beschadigingen, de 144.000 hun dienst verrichten. In die dagen zal aan de ene kant het 
Evangelie worden gepredikt, en aan de andere kant is er niks dan rampspoed. Ten tijde van 
verdrukking, benauwdheid en ellende, is de mens eerder geneigd zich te bekeren.  
Dit helpt de ongelovigen om tot de Heere te komen. In nood leert men immers bidden… 
 
Romeinen 1 
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.(=alle 
ongelovigen) 
 

God is geduldig geweest 
 
Dus prediking enerzijds, en dreiging en waarschuwing anderzijds. Als men zich niet bekeerd, 
wordt men gedood aan het einde van de 33 jaar grote Verdrukking. De Heere is lang genoeg 
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geduldig 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 een laatste kans krijgen zich te bekeren tot God.  
 
2 Petrus 3 
9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar 
is lankmoedig (=geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij 
allen tot bekering komen. 
 
Altijd eerst een waarschuwing 
 
Als God een oordeel aankondigt, gaat daar altijd een oproep ter bekering aan vooraf. De 
Bijbelse geschiedenis laat zien dat het altijd zo gegaan is. En zo gebeurt het in de toekomst 
ook. Ook voor de verwoesting van Jeruzalem komen eerst twee getuigen, die het 
aankondigen, en getuigen dat men zich zou bekeren.(zie ook de studie ‘de zeventigste 
Jaarweek) 
 
Mattheüs 24 
14 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). (zie ook de studie ‘Mattheüs 24’) 
 
Onkwetsbaar 
 
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 zijn de  
dienstknechten onkwetsbaar voor de duur van hun taak. Net zoals de twee getuigen, Mozes 
en Elia, uit de eerste helft van de zeventigste Jaarweek. (lees ook de studie ‘Openbaring 11’) 
 

Jesaja 66 
18 Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen 
Mijn heerlijkheid zien.(=het verstrooide volk Israël zal verzameld worden uit de heidenen. 
Heidenen zijn in de Bijbel niet-Joden)  
19 En Ik zal een teken aan hen zetten (=144.000 getuigen), 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.  
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Wanneer komen deze 144.000 getuigen? 
 
Openbaring 6 
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het 
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? 
Openbaring 7 
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. 
 
De beschadiging die genoemd wordt in vers twee en drie, is de uitwerking van ‘de toorn des 
Lams’. ‘Op de grote dag Zijns toorns’. Dit kunnen we vinden op het einde van het vorige 
hoofdstuk; Openbaring zes. Dus vóór de grote dag Zijns toorns, worden de 144.000 getuigen 
uitgezonden.  
 
De grote dag Zijns toorns  
 
‘De grote dag Zijns toorns’. Wat is dat dan? Dan zouden we kijken in het Oude Testament. 
Profetieën in het algemeen, en Openbaring in het bijzonder, gebruiken uitdrukkingen, die 
ontleend zijn aan Oud Testamentische profetieën. Openbaring maakt openbaar datgene wat 
eerst verborgen was. In het Oude Testament staat veel op cryptische, verborgen manier. 
Zaken die uit de profetieën uit het Oude Testament niet helemaal duidelijk waren, worden in 
Openbaring alsnog toegelicht. Het Boek Openbaring laat verbindingen zien die in het Oude 
Testament al lang waren aangekondigd. Zo vinden we dan ook in het Oude Testament ‘de 
dag des toorns en der wrake’. Andere namen in de Bijbel voor dezelfde gelegenheid; de Dag 
der wrake onzes Gods, de Dag der benauwdheid, de Dag des Heeren. 
 
Psalm 110 
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. 
 
Jeremia 46 
10 Maar deze dag is des HEEREN, des HEEREN der heirscharen, een dag der wrake, dat Hij 
zich wreke van Zijn wederpartijders, en het zwaard zal vreten, en verzadigd, en dronken 
worden van hun bloed; want de Heere, HEERE der heirscharen, heeft een slachtoffer in het 
land van het noorden, aan de rivier Frath. 
 
Tijdslijn van de komende gebeurtenissen 
 
Hoe kunnen we bepalen wanneer, en in welke volgorde de profetieën zich afspelen?  Dan 
moeten we letten op bepaalde markante gebeurtenissen. Zo van; nou, als dát gebeurt, dan 
is dát tijdstip aangebroken. Zoals we hebben gezien in Mattheüs 24, waarin gesproken wordt 
over het afgodsbeeld. Er wordt daar gezegd dat je dán het land uit moet vluchten. En de 
Heere Jezus zegt ook nog expliciet dat we daar op zouden letten! En dit afgodsbeeld vinden 
we weer terug in Daniël. Er staat geen jaartal bij, maar is een aanwijzing, en hulp bij het in 
goede volgorde zetten van toekomende gebeurtenissen.  
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Mattheüs 24 
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting,(=afgodsbeeld) waarvan 
gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke 
daarop!) 
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; 
 
Daniel 12 
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal 
gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.(= 3 ½ jaar) 
 
Val van Jeruzalem 
 
‘Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?’ Zo eindigt Openbaring 
hoofdstuk zes. Hoofdstuk zeven is een toelichting op de gebeurtenissen aan het einde van de 
zeventigste jaarweek van Daniël. (zie ook de studie ‘De 70e Jaarweek’) De grote Verdrukking 
over Israël zal eindigen, bij de val van Jeruzalem, wanneer het Volk de Naam van de Heere 
aanroept. Dan zal Christus zijn voeten op de Olijfberg zetten en een vluchtweg geven aan het 
gelovig overblijfsel van het Joodse Volk. Dat is het begin van ‘de Dag des Heeren’. Het begin 
van Zijn oordeel over de hele dan levende mensheid; 33 jaar grote verdrukking over de 
volkeren. (zie ook studie Openbaring 6 en 7) 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, 
totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des 
Heeren! 
 
Tempelreiniging 
 
Bij Zijn Wederkomst 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 144.000 getuigen blijven in die periode hun werk doen. De Heere zal gedurende 
die 33 jaar, de gelovigen uit de twee- en de tien-stammen terugverzamelen naar het Land. 
Jeruzalem zal herbouwd worden. Alle ongelovigen zullen in die periode gedood worden. Zij 
gaan niet mee in het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus hier op aarde. De gebeurtenis 
van de Tempelreiniging door de Heere Jezus, heeft een profetische betekenis naar die 33 
jaar grote Verdrukking over de volkeren.  
 
Johannes 2 
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 
gelovig overblijfsel 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.  
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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.  
 
De periode tussen de val van Jeruzalem, en het begin van het geopenbaarde Koninkrijk 
 
Zijn Wederkomst (samen met Zijn Lichaam, de Gemeente) is tegelijk het begin van het 
geopenbaarde Koninkrijk op aarde. De Oudtestamentische profetieën daarover zijn nog 
altijd niet vervuld dus dat staat nog te gebeuren!! In dit hoofdstuk zeven wordt geschreven 
over het begin van die grote Verdrukking over de volkeren. Maar dat er een periode zit 
tussen de val van Jeruzalem, en het geopenbaarde Koninkrijk, mag duidelijk zijn. Buiten dat 
het op veel plaatsen in de Bijbel is terug te vinden, kunnen wij dat ook zélf begrijpen en 
invullen. Als heel Jeruzalem verwoest is, en een gelovig overblijfsel een vluchtweg naar Petra 
krijgt, kan niet het volgend moment een Koninkrijk met alleen maar gelovigen vanuit de 
Troon in Jeruzalem bestuurd worden! 
 
Verzamelen 
 
De 144.000 verzegelde getuigen worden dus uitgezonden voor de Dag des Heeren, oftewel 
de grote dag Zijn toorns, begint. De ongelovige mensheid krijgt nog een kans zich te bekeren. 
In de 33 jaar grote Verdrukking over de volkeren blijven de 144.000 getuigen actief. De 
getuigen bestaan uit het gelovig overblijfsel van ná de grote Verdrukking over Israël. Dat zijn 
gelovigen uit de twee-stammen (Juda en Benjamin, en een gedeelte van Levi) De 12.000 uit 
elk van de andere tien-stammen zullen worden aangewezen, en verzameld, en zullen tot 
geloof komen. Geen enkele Jood weet tot welke stam hij behoort. 
 
Onderwijs 
 
Daarna moeten de 144.000 nog worden opgeleid vóórdat zij het Evangelie kunnen gaan 
prediken. De Gemeente zal deze taak, onder leiding van de Heere Jezus, op zich nemen. De 
getuigen krijgen onderwijs om daarna verzegeld te worden. De getuigen uit elk van de 12-
stammen van Israël zullen dan gewijd zijn aan de dienst aan de Heere. Deze priesters 
worden geheiligd. Zij zijn onschendbaar. Het zegel maakt de getuigen onkwetsbaar. Het 
verzamelen en opleiden en verzegelen duurt een half jaar. Het ‘half uur stilte’ uit 
Openbaring 8, is dezelfde periode als het moment waarop de engelen uit hoofdstuk 7 de 
wind, het oordeel, nog even moeten bedwingen. Na die zes maanden zullen zij onder leiding 
van de Heere (en Zijn Lichaam!) optrekken naar Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem, Judea, en 
Samaria, tot aan de uitersten der aarde, zullen zij gaan prediken. 
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Openbaring 8 
1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent 
van een half uur. 
 
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. 
 
Wat is het resultaat van het priesterlijke werk van de 144.000? 
 
Nou, dat staat in vers negen hierboven! Het resultaat van hun prediking is ‘de grote schare, 
die niemand tellen kon’. Deze groep mensen, uit alle landen van de wereld, zal tot geloof 
komen na het priesterlijk werk van de 144.000 getuigen. Deze grote schare zal de duizend 
jaren, het Koninkrijk van Christus op aarde, binnengaan. Witte klederen zijn een beeld van 
hun gerechtigheid, hun rechtvaardigheid. Lange witte klederen zijn de uitbeelding van 
priesterschap. 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.  
 
Kan deze schare, deze menigte, écht niet geteld worden? 
 
Ja, natuurlijk wel. De uitdrukking betekent hier dat de menigte door ons niet geteld mag 
worden. Tellen en meten is, in de Bijbel, 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. 
Maar ‘een grote schare die niemand tellen kon’, is in de eerste plaats een verwijzing naar de 
beloften aan Abraham. Zijn zaad zou immers zo talrijk zijn, dat niemand het tellen kon. Zoals 
de sterren des Hemels, en het zand der zee. Abraham is de vader van alle gelovigen.  
 
1 Korinthe 6 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn.  
 
Psalm 135 
4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël tot Zijn Eigendom.  
 
Aardse positie 
 
De duivel wordt de Hemel uitgeschopt, als de Gemeente wordt opgenomen. De duivel 
begint dan direct met het oprichten van het antichristelijke rijk. De voorbereidingen 
daarvoor zijn, ook in onze tijd, al volop bezig. De 144.000 getuigen zijn, in feite, vrijgekocht 
van het koninkrijk van de antichrist. De getuigen zijn toegewijd aan het Koninkrijk der 
Hemelen, maar hebben een aardse positie. Bij Wederkomst van de Heere op de Olijfberg, 
breidt Hij Zijn Hemelse Koninkrijk uit over de aarde.  
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Eerstelingen onder het Nieuwe Verbond 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente (Ecclesia) der eerstgeborenen, (wij zijn de 
Gemeente van eerstgeborenen, oftewel eerstelingen, met het eerstgeboorterecht) die in de 
hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen (de reeds eerder gestorven gelovigen van de Gemeente) 
 
De 144.000 zijn eerstelingen van Israël, onder het Nieuwe Verbond. Het tot geloof gekomen 
volk Israël zal, ten opzichte van de rest van de volkeren op aarde, een volk van eerstelingen 
zijn. Ook de Gemeente is een volk van eerstelingen, oftewel eerstgeborenen. Het Nieuwe 
Verbond is ingegaan vanaf de Opstanding van Christus. De Gemeente is, samen met Christus, 
in de Hemel gezet. De Gemeente is een Hemels volk. Het is de enige groep met een Hemelse 
roeping en een Hemelse positie. (zie ook de studie ‘Wat is de Hemel’) De Gemeente is de 
eersteling van het Koninkrijk met een Hemelse positie. De 144.000, vertegenwoordigen het 
volk Israël, zijn eerstelingen met een aardse positie. Op dat moment hebben de Gemeente 
en het volk Israël dus dezelfde positie hebben; alleen op een verschillend niveau. (Romeinen 
elf gaat hierover)  
 
Israël zal delen in de Heerschappij op aarde 
 
Ná de opname van de Gemeente, komt Israël als eerste volk tot geloof op aarde. Dus 
daardoor is ook Israël een volk van eerstgeborenen onder de volkeren. De Gemeente zal 
delen in de Heerschappij van Christus vanuit een Hemelse Positie. Het volk Israël zal delen in 
de Heerschappij van Christus vanuit een aardse positie. Daarom heet het geopenbaarde 
Koninkrijk van de Heere Jezus Christus ook wel geopenbaard Israëlitisch Koninkrijk of 
Messiaans Koninkrijk. Israël zal, samen met de Heere en Zijn Lichaam, de Heerschappij 
hebben over dit geopenbaarde Rijk. Op aarde zal Israël de hoogste in rangorde zijn. 
 
Twee of drie getuigen 
 
2 Korinthe 13 
1 Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord 
bestaan. 
 
144.000 gaan straks het Evangelie prediken. Het resultaat is een schare die niemand tellen 
kan. Zij gaan het geopenbaarde Koninkrijk van God binnen. Staat dit verhaal nou nóg ergens 
in de Bijbel? Waar kunnen we dit vinden in de Bijbel? Je kunt immers geen theorieën 
bouwen op maar één Schriftplaats. Daarvoor moeten er minstens twee Schriftplaatsen zijn, 
die exact hetzelfde zeggen. Waar wordt nog een keer hetzelfde verteld? Hetzelfde verhaal 
met ándere woorden? Dat vinden we in Openbaring veertien. 
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Openbaring 14 omvat dezelfde gebeurtenis 
 
In Zijn Opstanding heeft de Heere Jezus Christus de Heerschappij (Troon) ontvangen. De 
Heerschappij is op Zijn Schouder; alles is aan Hem onderworpen. Zijn Koninkrijk zal het 
koninkrijk van de antichrist vernietigen. Sion is een synoniem voor ‘Jeruzalem’ en via die stad 
een uitbeelding van het Koninkrijk van Christus. Samen met het Lam, de Heere Jezus 
Christus, staan in dit visioen ook de 144.000 getuigen op de berg Sion. Zij hebben het 
merkteken van de Heere Jezus Christus op hun voorhoofden. Het gaat hier over het begin 
van de 33 jaar grote Verdrukking over de Volkeren. De getuigen zullen dan het Evangelie van 
het Koninkrijk gaan prediken. 
 
Openbaring 14 
 
Openbaring 14 
1 En ik zag, en ziet, het Lam (de Heere Jezus Christus) stond op den berg Sion (troon van 
koning David= Koninkrijk van Christus), en met Hem honderd vier en veertig duizend, (deze 
144.000 zijn met Christus in Zijn geopenbaarde Koninkrijk) hebbende den Naam Zijns Vaders 
geschreven aan hun voorhoofden.(dienstknechten verzegeld aan hun voorhoofden) 
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een 
groten donderslag (Stem van God uit de Hemel). En ik hoorde een stem van citerspelers, 
spelende op hun citers;(=aanbidding) 
3 En zij zongen als een nieuw gezang (=het Nieuwe Verbond) 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 (Dit gaat over degenen die verbonden zijn met de 
Troon en leven onder het Nieuwe Verbond. Dat zijn de vier dieren (uitdrukking van Christus) 
en daarna de 24 oudsten, (die een uitdrukking zijn van de Gemeente) De 144.000 zijn daar 
hier aan toegevoegd. De 144.000  zijn (vrij) gekocht van het koninkrijk van de antichrist; zij 
zijn verlost. Zij zijn toegewijd aan het Koninkrijk der Hemelen dat zich, bij de Wederkomst 
van de Heere Jezus Christus, uitbreidt naar de aarde. Maar hun positie is nog steeds op de 
aarde. Als eerstelingen zingen zij een Nieuw Lied) 
(wedergeborenen zijn allemaal van de aarde gekocht. Eerst waren ze van de aarde aards) 
4 Dezen (de 144.000) zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden;(niet-
verontreinigd, rein bewaard, oftewel zuiver) dezen zijn het, die het Lam volgen (en niet de antichrist 
maar trouw aan het Woord van Christus), waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, 

tot eerstelingen Gode en het Lam. (De 144.000 zijn dienstknechten van God, en worden niet 
bevlekt, niet verontreinigd door de uiterlijke dingen. Ze laten zich niet beïnvloeden door 
wereldse zaken. Ze hebben geen merkteken van het beest dus aardse zaken kopen of 
verkopen doen ze sowieso niet. Ze trekken zich niets aan van de werking van de antichrist. 
Ze houden zich aan het Woord Gods. Alleen Zijn Waarheid telt) 
5 En in hun mond is geen bedrog gevonden (in de rest van de wereld wél want er zijn dan 
alleen nog maar ongelovigen); want zij zijn onberispelijk voor den troon van God. (Zij zullen 
het Woord, de Waarheid, het Evangelie van het Koninkrijk prediken onder de volkeren. Geen 
bedrog. Dat staat loodrecht tegenover de leugen van de wereld. De duivel is de vader van 
alle leugens) 
6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige 
Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en (namelijk) aan alle natie, 
en geslacht, en taal, en volk;.(De Gemeente is met Christus in de Hemel gezet. Wie leidt de 
144.00 op?! De Gemeente geeft leiding aan het verkondigende werk van de 144.000) 
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7 Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns 
oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde, en de zee, en de 
fonteinen der wateren gemaakt heeft. (Alleen de gelovigen in de Heere Jezus Christus mogen 
voor eeuwig binnengaan in Zijn Koninkrijk. De prediking zal tegelijk een waarschuwing zijn 
voor het komende oordeel over het antichristelijke rijk. In de antichristelijke leer is geen 
plaats voor God. De prediking zal uitdrukkelijk God de Schepper introduceren. Hij is de 
Schepper van Hemel en aarde dus zou het schepsel zich dienstbaar en nederig opstellen. 
Daar gaat het om in de dagen van de oprichting van het Koninkrijk van Christus op aarde) 
 
De wereld van de 7 dagen rond in gemeenschap met het Woord 
 
In Lukas tien zend de Heere Jezus zeventig discipelen vooruit naar de plaatsen waar Hij 
naartoe zou gaan. Zij worden twee aan twee uitgezonden. Dezelfde gebeurtenis zal straks 
van toepassing zijn op de 144.000 getuigen. Zij worden door Christus uitgezonden over de 
hele wereld. De wereld van de 7 dagen. In de Bijbel staat het getal 10 voor het Woord van 
God. Daarom heeft de mens tien tenen (wandel) en tien vingers (handel). Dat spreekt van de 
verantwoordelijkheid die elk mens in zijn handel en wandel heeft ten opzichte van Gods 
Woord. Gemeenschap is de x. Dus zodoende kom je tot 7 x 10 = 70 discipelen. Ook de 
144.000 gaan straks de hele wereld van de 7 dagen rond, in gemeenschap (= x) met de 10 
(het Woord)  
 
Lukas 10 
 
Lukas 10 
1 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, 
twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. (twee aan twee worden zij 
uitgezonden; Zijn Woord wordt bevestigd als er minimaal twee getuigen zijn) 
2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt 
den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.(oogsten is het binnenhalen 
van gelovigen in het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus) 
3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren (gelovigen) in het midden der wolven(=satan en 
zijn personeel) (de 144.000 getuigen zullen hun werk moeten doen in het midden van 
ongelovigen, en in het rijk van de antichrist) 
4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg. 
5 En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij dezen huize! 
6 En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo 
zal uw vrede tot u wederkeren. 
7 En blijft in datzelve huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de 
arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis. 
8 En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen ulieden voorgezet wordt. 
9 En geneest de kranken (= bekeer de ongelovigen), die daarin zijn, en zegt tot hen: Het 
Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.(=het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus 
Christus) 
10 Maar in wat stad gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo 
zegt: 
11 Ook het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op ulieden; nochtans zo weet 
dit, dat het Koninkrijk Gods nabij u gekomen is.(Als de mensen niet tot geloof willen komen, 
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dan zal het voor hen erger zijn dan destijds voor de inwoners van Sodom. Want de Heere 
giet Zijn 7 fiolen nog leeg als oordeel over de ongelovige mensheid. En wat er ook gebeurt, 
de Heere zal overwinnen) 
12 En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad. 
13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, 
die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben. 
14 Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden. 
(dit oordeel zal verschrikkelijker zijn dan ooit tevoren ) 
15 En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe 
nedergestoten worden. 
16 Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die 
verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft. 
17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn 
ons onderworpen, in Uw Naam.(Deze verzegelde getuigen hebben gezag van de Heere 
ontvangen)   
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. 
(de satan wordt letterlijk op aarde geworpen op het moment van de opname van de 
Gemeente) 
19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen (=beeld van de satan en dood en 
verderf) te treden, en over alle kracht des vijands (ook de satan zal wonderen doen); en geen 
ding zal u enigszins beschadigen.(de 144.000 zijn voor de duur van hun taak onschendbaar) 
20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel 
meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. 
21 Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des 
hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt (de 
letterlijke gebeurtenis is in de Bedeling der Verborgenheid), en hebt dezelve den kinderkens 
geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. 
 
Ook wij zijn verzegeld 
 
De 144.000 verzegelde getuigen zullen over de hele wereld het Evangelie van het 
geopenbaarde Koninkrijk van God prediken. Daarmee zullen gelovigen behouden worden. Zij 
gaan binnen in het Koninkrijk. Alle ongelovigen zullen in die dagen gedood worden, voor hen 
is geen plaats. In onze dagen is het eigenlijk hetzelfde verhaal. De Gemeente, Zijn Lichaam, is 
verzegeld met de Heilige Geest. Hij is komen wonen in ons hart op het moment dat wij tot 
geloof kwamen. Ook wij zouden het Evangelie uitdragen. Wij evangeliseren niet op eigen 
initiatief. Wij evangeliseren omdat de onzienlijke Christus, de Heilige Geest, ons daartoe 
inspireert. Waar ons hart vol van zit, loopt onze mond van over. Wij moeten niet getuigen, 
maar dat gebeurt vanzelf omdat ons hart vol is van Zijn Woord. Daarom kunnen wij met 
vrijmoedigheid spreken. En ook in onze dagen zal de satan dit proberen te voorkomen. De 
satan wil ons onbruikbaar maken voor God en de Gemeente. Maar nu nog vanuit de Hemel. 
De boze geestelijke machten; satan en zijn engelen. Daarom zouden wij onze nieuwe mens 
aandoen. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars… 
 
Efeze 1 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
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13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
 
Efeze 6 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben 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. 
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid.                                   
 
 
 
                                                                     Amen. 
 
 
https://alleengeloof.nl/bijbelboek-openbaring/ 
 
 
 


